


A XXXV. Egyetemi Orvosnapok eseményei 2003.
október 3-4-ig zajlottak a központi épületben. A
megnyitón dr. Sümegi Balázs dékán mondott ünne-
pi köszöntõt.

Tisztelt Vendégeink, tisztelt Tanári Testület, 
kedves Kollégák, Hölgyeim és Uraim!

Õszi ünnepeink egyik kiemelkedõ rendezvényét az
Egyetemi Orvosnapok jelentik. Ebbõl az alkalomból
visszatérnek az alma materbe az Orvostudományi Ka-
ron korábban diplomát szerzett hallgatók, hogy talál-
kozzanak egymással és visszaemlékezzenek fiatalsá-
gukra, egyetemi éveikre, a régi szép idõkre. Ezen az
ünnepségen adjuk át az arany- és gyémántdiplomákat
azoknak, akik 50, illetve 60 éve kapták meg orvosdok-
tori oklevelüket egyetemünkön, illetve karunkon. Nagy
öröm számomra, hogy ünnepségünk keretében kari ki-
tüntetéseket is átadhatunk a különleges teljesítményt
nyújtó kollégáknak és egyetemi dolgozóknak. Az idei
Orvosnapok rendezvénye immár a 35., tekintettel arra,
hogy 1968 óta minden évben sor kerül az orvosnapi ün-
nepségre. Egyetemünk fontos feladata a tradíciók fenn-
tartása, mert hisszük és valljuk, hogy jövõje csak annak
van, aki ismeri és tiszteli a múltját.

Az aula oszlopain láthatjuk a régmúlt idõk híres
professzorainak plakettjeit és arcképeit, akik most
örömmel állapíthatják meg, hogy a Pozsonyból Pécsre
menekült egyetem minden nehézség ellenére tovább él
és ma is virágzik, teljesítve hármas feladatát: az oktatás,
a kutatás és a gyógyítás nemes feladatait. Egyetemünk
orvosgenerációkat küld a világba, az Északi-sarkkörtõl
a trópusokig, akik megállják helyüket, hirdetve egyete-
münk jó hírét.

Kedves Megjelentek, kedves ünneplõ Közönség!
Úgy gondolom, mivel ötévenként gyûlnek össze az itt
végzett orvosok, nekünk is kötelességünk számot adni
arról, mi is történt az elmúlt öt esztendõ során. Be kell
vallanom, hogy az elmúlt esztendõk nagyon sok nehéz-
séget hoztak. Elõször jött az integráció, amelynek kö-
vetkezménye, hogy kétkarú egyetemünk kilenckarúvá
vált, és most 9 karon körülbelül 25 000 hallgató tanul.
Az Általános Orvostudományi Karon a tradicionálisan
meglévõ általános orvosi és a fogorvosi szak mellett
létrehoztuk a gyógyszerészképzõ szakot is, ahol a jövõ
évben kapja kézhez diplomáját elsõ végzõs évfolya-
munk. Így a Pécsi Tudományegyetem Általános Or-
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vostudományi Kara is képessé vált ugyanazokra a képzésekre, ame-
lyekre a szegedi vagy a debreceni egyetem orvostudományi kara ké-
pes.

Az integráció következményeként bizonyos változások negatívan
érintették a kar gazdálkodását, és sajnos a többi nagy integrált egye-
temhez hasonlóan mi is jelentõs gazdasági problémákkal küzdünk.
Ugyanakkor remélem, hogy ezeken a nehézségeken szerencsésen túl
fogunk lépni és teljes erõnket a kar oktatási, kutatási és gyógyítási fel-
adatainak jobbá tételére tudjuk fordítani.

A Pécsi Tudományegyetemen belül az Egészségügyi Fõiskolai
Kar és az Általános Orvostudományi Kar mûködését köti össze az
Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum. Ennek feladata el-
sõsorban a két kar mûködésének összehangolása és a stratégiai fejlesztések tervezése és megvalósítása, va-
lamint a klinikai ellátás irányítása. Ezen fejlesztési tervek reménnyel töltenek el bennünket, és van esély ar-
ra, hogy néhány éven belül országosan is jelentõs regionális egészségügyi központtá váljunk.

Az elmúlt 5 évben valósult meg a szívcentrum beruházása kb. 5 milliárd forintos ráfordítással. AHonvédkór-
házzal történt egyesülésnek köszönhetõen a volt Honvédkórház területén készült el traumacentrumunk, melyre
joggal büszkék lehetünk. Így a sok nehézség ellenére is sikerült a betegellátás terén továbblépnünk.

Kutatási potenciálunk továbbfejlesztése terén is számos új eredményt értünk el, létrejött az országban
egyedülálló NMR-MRI centrum, melynek segítségével élõ állatokon precíziós mérések végezhetõk, szöve-
ti funkciók vizsgálhatók. Bevezetésre került karunkon a DNS chip-analízis, mellyel lehetõvé vált egyidejû-
leg 10-20 000 gén kifejezõdésének meghatározása. Új tömegspektrometriás rendszerek alkalmazásának kö-
szönhetõen a teljesen újszerû proteomikai analízis feltételei is megvalósultak karunkon.

A posztgraduális oktatás területén jelentõs változások történtek az elmúlt években. Így meghonosodott a
tudományos fokozatszerzés új rendszere a doktori képzésben, a PhD-képzés. Ez az új rendszer joggal nevez-
hetõ az utóbbi évek sikertörténetének, és örömmel mondhatom el, hogy az Orvostudományi Kar PhD-prog-
ramjai keretében ez a folyamat magas színvonalon és rendkívül eredményesen valósul meg. Karunkon 4
doktori iskolában folyik képzés, az elméleti és klinikai orvostudomány, az interdiszciplináris orvostudo-
mány és a gyógyszerésztudomány területén. Ezzel az Orvostudományi Kar mûködési területének a teljes
spektrumában megindulhatott, illetve folytatódhat a színvonalas kutatómunka, a fiatal kutatók képzése és a
tudományos fokozat megszerzésével kapcsolatos tevékenység.

Karunkon aktívan folyik a rezidensképzés, amelynek folyamatos átszervezései ugyan problémát okoz-
nak végzõs hallgatóinknak, de az új képzési forma kifejlesztése garanciája lehet annak, hogy a nálunk meg-
szerzett szakképesítést nemzetközi szinten is elismerjék és kompatibilis legyen a nyugat-európai szakképe-
sítésekkel.

Tisztelt Kollégák, kedves Hallgatóim!
Nagy öröm számunkra, hogy ismét eljöttek hozzánk, az alma materbe. Kívánom, hogy érezzék jól ma-

gukat, élvezzék a viszontlátás örömét kollégáik, volt évfolyamtársaik, oktatóik, tanáraik körében. Kérem,
Önök is legyenek büszkék arra, hogy ezen a patinás, és számunkra oly sok dicsõséget hozó egyetemen vé-
gezték tanulmányaikat és kapták meg orvosi diplomájukat. Ismerjük a jelenkor problémáit, a nehézségeket,
amelyekkel szembenéznek azok, akik életük delén, a legkülönbözõbb beosztásokban megvalósítják az or-
vosi hivatás legfõbb parancsát, az emberi élet védelmét, mintegy a vállukon viszik az egészségügyi ellátást
sokszor méltatlan körülmények ellenére is. Ugyanakkor tisztelettel tekintünk azokra, akik arany-, gyémánt-,
vas- és rubindiplomájukat veszik át, azaz 50, 60, 65 vagy 70 éve végeztek. Õket külön tisztelettel és sok
szeretettel köszöntöm. Különösen örvendetes, hogy az aranydiplomások kimagaslóan nagy számban jelez-
ték részvételüket. Örülünk, hogy az említett korosztályokból sokan erõben, egészségben megérték ezt a na-
pot és eljöttek hozzánk. Számukra a sors nem ígért és nem is hozott könnyû életet, õk azonban becsülettel
helytálltak a viharos és viszontagságos esztendõkben is orvosi hivatásuk teljesítése során, hazánk, orszá-
gunk javát is szolgálva.

Kedves Kollégák! Kívánom, fiataloknak, kevésbé fiataloknak, tapasztalt kollégáknak egyaránt, hogy le-
gyen még több örömük szakmai munkájukban, hogy méltóbb körülmények között végezhessék orvosi hi-
vatásukból adódó feladataikat, õrizzék meg hitüket és lelkesedésüket, illetve, hogy jó egészségben, koruk-
hoz illõ fiatalos energiával dolgozzanak, vagy bölcs derûvel és megelégedéssel élvezzék a munkájuk után
megérdemelt és joggal megjáró pihenést és a nyugdíjas évek által kínált örömöket. Kívánom mindannyi-
unknak, hogy találkozzunk öt év múlva is.

Az alma mater jó szívvel és szeretettel várja Önöket vissza.

– Egyetemi Orvosnapok

2003 OKTÓBER

Kiss Tamás könyvtáros
(Pro Facultate Medicinae bronz fokozat

Gombosi Attiláné ügyintézõ
(dékáni dicséret)

Hilyovszky Klára laboratóriumi assz.
(dékáni dicséret)

Fotó: ifj. Vadász István
és a PTE ÁOK Videostúdiója
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

J ól ismert az a tény, hogy 1956-ban az egyetemi ifjúság adta a szikrát az
évek alatt felgyülemlett robbanó-elegyhez, azaz a Rákosi-Gerõ diktatú-
ra okozta elnyomás feszültségéhez. Mint ahogy a 2003. október 22-én

11 órai kezdettel megrendezett emlékezésen is elhangzott, nem volt ez más-
képpen Pécsett sem, ahol a medikusokból és jogászhallgatókból álló Diákpar-
lament egy nappal a budapesti Forradalom kitörése elõtt pontokban fogalmaz-
ta meg követeléseit.

Az idei megemlékezést hagyományosan a Szigeti úti aulában rendezték,
ahol a Himnusz eléneklése után elõször dr. Sümegi Balázs dékán méltatta az
56-os forradalmi események jelentõségét a ma embere számára. Illusztráció-
ként a börtönbõl szabadult Mindszenty József bíboros szavait idézte, aki kije-
lölte az utat, amelyen Magyarországnak mennie kellene. Az ünnepségen a pé-
csi történésekben résztvevõ dr. Debreczeni László fõorvos adott beszámolót
azokról a felemelõ napokról: a Diákparlament megválasztott elnökeként ma is
úgy érzi, hogy a fiatalság azonnal világosan látta, hogy a Hazáért mit kell ten-
nie. A Szabadságharc leverése után elszenvedett megtorlások, mellõzések sem
másították meg errõl alkotott véleményét.

Az elhangzott két beszéd mellett az ÁOK 4 hallgatója (Vetõ Sára, Csaba
Attila, Majorovics Éva és Fehér Krisztina) olvasott fel azokban a napokban ke-
letkezett szövegrészeket és mondott verseket, többek között Faludi György
„1956, te csillag” címû versét. Tóth László, a Mûvészeti Kar hallgatója egy al-
kalomhoz illõ hangulatú Chopin etûdöt adott elõ zongorán. Az egyetem nevé-
ben dr. Lénárd László rektor, a Centrum két kara nevében dr. Sümegi Balázs
dékán és dr. Tahin Tamás fõigazgató, a HÖK nevében Strassz András, az egyko-
ri Diákparlament vezetõsége nevében pedig dr. Debreczeni László és dr. Péter
Károly helyezett el koszorút az aulában lévõ 56-os emléktáblán. Az ünnepség a
Szózat eléneklésével zárult.

Dr. Szelényi Zoltán

Megemlékezés az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc 47. évfordulóján

Dr. Lénárd László rektor a PTE nevében koszorúzott

Dr. Debreczeni László és dr. Péter Károly
az egykori Diákparlament képviselõi

A PTE ÁOK hallgatóit Strassz András és Vass Bálint
képviselték
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! Kedves Barátaim!

A forradalmak és szabadságharcok egyedülállóan ritka teljesítményei a nemzetnek.
Megmutatják a nép hazaszeretetét és vágyát a függetlenségre és a demokráciára. Ez
a vágy vezette 1956 hõseit, hogy megmutassák a világnak, Magyarország nem kér
az elnyomásból, hanem függetlenséget és demokráciát akar. Az 1956-os forradalom
és szabadságharc hõsei mércét állítottak az emberiségnek. Megmutatták, hogy mire
képesek, és hogy mit készek megtenni az igazságért, mert tudták, hogy a szabadság-
ra csak azok méltók, akik nem mondanak le az igazságról. Példaértékû marad azok
döntése, akik ‘56 októberében a megalkuvás helyett a tisztességet és a Hazát válasz-
tották, és életükkel fizettek érte. Példájuk megmutatja, hogy az elnyomók, bár a testet
börtönzik be és ölik meg, gyakran valójában a lelket akarják rabul ejteni és elsor-
vasztani. Ha lehet, diktatúrával és erõszakkal, megfélemlítéssel, máskor pedig,
szelídebb idõkben hamis boldogság könnyû ígéretével.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1956 októberében Mindszenty József hercegprímás nyolc évnyi börtön után ezt

mondta: „Most a magyar szívekben szeretetre és összefogásra van szükség.” 2003
októberében is érvényes ez a mondás. Bár most szerencsére nem kell börtöntõl és
elnyomástól tartania annak, aki kimondja az igazságot, a mérhetetlen információzavar, a látszat- és áligazságok tömkelege könnyen
tévútra viheti az embereket. 

Ugyanakkor jövõnk alakulásának kritikus pontjához értünk, amikor az ország felemelkedése elkezdõdhet és felzárkózhatunk a világ
legfejlettebb részéhez, de egyidejûleg felmerülhet az is, hogy ha nem tudunk élni a lehetõségekkel, visszahullunk egy kaotikus lelki és
társadalmi bizonytalanságba. Ezért fontos az, hogy az ifjú nemzedékek is megismerjék 1956 hõseinek életét, és példaképként álljon elõt-
tük az 1956-os fiatalok hõsiessége. Megtanulják, mi a fontos és értékes, és mi az, ami csak látszat és délibáb.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindszenty hercegprímás mondata: Most a magyar szívekben szeretetre és összefogásra van szükség, most is épp olyan aktuális,

mint 1956-ban volt. Mert amikor a különbözõ érdekek szét akarják vetni az országot, és amikor saját kis világunkat is a széthúzás
szelleme járja át, szeretetre és összefogásra van szükség. Össze kell fognunk helyi és országos problémáink megoldásában, hogy egy
sikeres Magyarországot teremtsünk az Európai Unió keretein belül is, és hogy a saját kis környezetünk is szeretetben és összefogásban
tudjon szembenézni a mindennapi problémákkal. De ne feledjük, hogy a mai lehetõségekért már mások megküzdöttek, és sokan életüket
áldozták. Szeretettel és tisztelettel gondoljunk az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseire és mártírjaira.

Dr. Sümegi Balázs

Dr. Sümegi Balázs dékán

1956 üzenete
Dr. Debreczeni László megemlékezése

A történelem folyamatában egy nemzet
számára egyaránt fontos a múlt, a jelen és
a jövõ. De a múltba való visszatekintés
nem lehet öncél, lelket andalító nosztalgia,
vagy a sebeket újból és újból felszaggató
önmardosó fájdalom forrása – pótcselek-
vés. Mi magyarok mindkettõre hajlamo-
sak vagyunk Az emlékezés akkor konst-
ruktív, ha a múltat, mint erõforrást képes
felmutatni, amelynek tanulságai a jövõt
építik.

Ebben a szellemben gyûlünk össze im-
máron tizenharmadik éve a volt alma ma-
ter udvarán, hogy emlékezzünk 1956 ok-
tóberére, az emlékezetes Diákparlamentre.
22-én délután gyûlésre – DIÁKPARLA-
MENTRE – sereglett össze az ifjúság az
egyetem udvarán. Ott voltak az orvosi és a
jogi kar és a Pedagógiai Fõiskola hallgatói,
de a tanári karból, a város és a megye po-
litikai vezetõi közül is számosan. A késõ
estébe nyúló és egyre izzóbb hangulatú

Diákparlament szónokai nemcsak az
egyetemi ifjúság sérelmeinek és követelé-
seinek adtak hangot, de felvetették azokat
az egész országot foglalkoztató politikai,
társadalmi és gazdasági követeléseket is,
amelyek a Petõfi Kör nyári vitáiban fogal-
mazódtak meg. A Diákparlament 21 pon-
tos határozatban foglalta össze a pécsi
egyetemi ifjúság követeléseit. Ahogy le-
szállt az este, az egyetem udvarára odase-
reglettek a város polgárai. Futótûzként ter-
jedt el ugyanis a városban a Diákparla-
ment híre. Itt és akkor indult a forradalom
elsõ lázhulláma bennünk: és ez az este lett
a pécsi forradalom nyitánya. Szinte va-
lószínûtlennek tûnik ma az egész történet,
de megesett velünk a csoda: a hatalmas tö-
meg a gyõzelem, az egység, a visszanyert
bátorság és erõ mámoros érzéseivel oszlott
szét a késõi órákban. 

Másnap, október 23-án, Budapestre
irányult az egész ország figyelme. A száz-
ezres felvonulás – lengyel és kitépett címe-
rû nemzetiszínû zászlók alatt – a Bem és a
Petõfi szoborhoz és a Parlament elé, az if-
júság azonnali változásokat sürgetõ köve-
telései, amelyek lényege a demokratikus

és független, szocialista Magyarország
megteremtése volt – az 1956-os forrada-
lom nyitóakkordjaként vonult be a történe-
lembe. Ötvenhat ifjúsága – hûséggel hor-
dozva az 1848-as ifjak örökségét – megfo-
galmazta és élete árán is kész volt kivívni
azokat a vágyakat, amelyek október 23-án
olyan elementáris erõvel törtek fel a nem-

Dr. Debreczeni László



zet lelkének mélyébõl. Egy történelmi pilla-
natig még egyformán volt esélye a gyõze-
lemnek és a tragédiának. A Rákosi és Gerõ
vezette diktatúra soha meg nem bocsátható
ostobasága, érzéketlensége és történelmi
bûne, hogy ebbe az elszánt, de békés érze-
lemkitörésbe beledördültek az ÁVH-sok
puskalövései a Rádiónál. 

S hogy teljes legyen a történelmi párhu-
zam, a szinte órák alatt futótûzként tovater-
jedõ forradalom ellen megindultak a Vörös
Hadsereg tankjai, hogy megismétlõdjék az
a tiprás, amelyben száz év elõtt Petõfi elve-
szett. A magyar ifjúság bátran felvette a
rákényszerített szabadságharcot a szovjet
hadsereggel szemben. Talán Cyrano szava-
ival lehetne leginkább jellemezni akkori lel-
kiállapotunkat: „Az ember nem a siker re-
ményében harcol. Sokkal szebb, ha re-
ménytelen!” Ezzel a gascogni hetykeséggel
adta életét a sok pesti srác, a miskolci kala-
uzlány, a mosonmagyaróvári diák és a
munkaszolgálatra besorozott parasztfiatal. 

A pécsi forradalom – jóllehet összeha-
sonlíthatatlanul kevesebb véráldozattal járt –
nem kevésbé volt heroikus és sikeres. Mi
’56 õszén húszéves fiatalok voltunk. Dajkált
bennünket a zsibbadó remény, vergõdtek
bennünk tilalmas gondolatok. Mint másutt
is, a pécsi egyetemi ifjúság szervezõje, irá-
nyítója és zászlóvivõje lett a forradalomnak.
Élére álltunk az utcai tüntetéseknek, részt
vállaltunk a Katonatanács és a Nemzeti Bi-
zottság tevékenységében, farkasszemet néz-
tünk az ÁVH-sok fegyvereivel, õrjáratoz-
tunk a rendfenntartó Nemzetõrség soraiban,
és az egyetemista zászlóaljak megkísérelték
a fegyveres ellenállást is a november 4-ét
követõ mecseki harcokban a ránktört szov-

jet intervenciós csapatokkal és a velük visz-
szaólálkodott muszkavezetõkkel szemben. 

Ez ’56 rövid története. A históriának
egzakt és fennkölt vonulata. De a mélyén
ott rejtõzik az emberi sorsok szintje. Apák
és fiak, feleségek, családok szenvedéstörté-
nete, sikeres-sikertelen, boldog-boldogta-
lan életünk folyása. De akárhogyis, ne-
künk egész életünket beragyogó élmény
marad a forradalom és szabadságharc eufó-
riás és ugyanakkor véres-gyászos néhány
napja. Boldog és kiválasztott nemzedéknek
mondhatjuk magunkat, mert mégoly sze-
rencsés népeknek is jó, ha évszázadonként
egyszer kínálja fel a sors a nagy lehetõsé-
get: teljes nemzeti egységbe összeforrva
nagy történelmi tettet végrehajtani. Büszke
meggyõzõdésünk, hogy 1956 történelmi
napjaiban mi – fiatalságunk dacára – nem
tétován sodródtunk az események vihará-
ban, hanem a helyes oldalon „megcsele-
kedtük, amit megkövetelt a haza.”

Ma – 47 év múltán – 2003. október 22-
én ismét összegyûlünk az egyetem udva-
rán. Az emlékezésen túl ünnepelni. Hiszen
korunk minden ellentmondása, kétértel-
mûsége és visszássága ellenére, a történe-
lem csodálatos ajándékaként, annyi vér és
gyász után, az összeroskadt kommunista
világrendszer romjai közül feltámadt a
szabad és független Magyar Köztársaság,
kiépült a jogállam és mûködik a demokra-
tikus többpártrendszer. És nem utolsósor-
ban, láthattuk a hátát az „ideiglenesen ha-
zánkban tartózkodó Vörös Hadsereg”
utolsó, távozó katonájának. A történelem
is – úgymond – minket igazolt tehát. Vagy
ahogy József Attila fogalmazta: „Igazok
harcának gyõzelem a rendje.” 

Jól tudom, hogy amit az 56-os forrada-
lomról most elmondtam, az a mai nemze-
déknek, gyermekeinknek és unokáinknak –
akik ma a nemzet többségét alkotják – csak
legenda, élettelen történelem, amely az ott-
hon hallott igazság és a túl soká tanított ha-
zugság mozaikjaiból áll össze, és ezáltal ter-
mészetszerûleg hiányzik belõle a személyes
átélés, a katarzis kötõanyaga. A protokollá-
rissá vált, sok „haza-puffogatással” teli ün-
nepségeken, a tárgyiasult emlékeken: em-
lékmûveken, emléktáblákon és memoáro-
kon túl ezért mondjuk el, amíg élünk, évrõl-
évre, talán sokaknak unos-untalan, a lel-
künkbe és tudatunkba kitörölhetetlenül be-
leíródott történetet, és megpróbáljuk kibon-
tani belõle a mának szóló tanulságokat. 

Mert mit üzen nekünk ma 1956?Azt,
hogy ez a nép akkor tudott önmaga fölé
magasodni, amikor cselekedeteit a nemze-
ti egység, az emelkedett erkölcsiség, a szo-
lidaritás szelleme hatotta át, és amikor vi-
lágos célt látott maga elõtt. Ma – a harma-
dik évezred kapujában – történelmünk
nagy sorsfordulója: az Európai Unióhoz
való csatlakozás elõestéjén – az a köteles-
ség hárul reánk, hogy minden erõnkkel tö-
rekedjünk megteremteni a nemzet egysé-
gét, példamutatással sarkalljuk tettvágyát,
tegyük uralkodóvá az összefogás és a szo-
lidaritás szellemét. A cél egyértelmûen
adott: a polgári demokrácián, a keresz-
tény erkölcsiségen alapuló, Európába
integrált Magyarország. 

Még éppenhogy csak hozzákezdtünk
ezen – erõnkhöz képest – óriási feladatok
végrehajtásához. S ha elbátortalanodnánk,
elcsüggednénk, merítsünk erõt a történel-
mi haladás mindazon zászlóvivõinek pél-
dájából, akik elõttünk jártak. Ezért emlé-
kezünk fõhajtással az 1956-os forradalom
és szabadságharc pécsi hõseire, diáktársa-
inkra, polgárokra és katonákra, a mártí-
rokra, a meghurcoltakra, a kitaszítot-
takra. Tettük és áldozatuk akkor nyer ér-
telmet, ha eszméikhez hûek maradunk.

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebe-
ledbe, s fiadnak / Hagyd örökül ha ki-
hunysz: A Haza minden elõtt!” –  üzeni a
Himnusz költõje 170 év távolából. És mily
csodálatosan egybecseng ezzel a Korvin-
közi srácok jelszava: Mindent a Hazáért!

Ez 56 üzenete a mának.
Legyen fülünk a meghallására és szí-

vünk nyitott a befogadására itt, Európa
Pannon szögletén!

Az ünnepségek képeit az UNIV TV
munkatársaitól kaptuk – köszönjük.
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A központi ünnepség résztvevõinek 
egy csoportja
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Dékánként mi az elsõ teendõje?
Pillanatnyilag nagyon nehéz helyzet-

ben vagyunk, a cél a kar gazdasági helyze-
tének normalizálása lenne. A kialakult el-
számolási rend továbbfejlesztése lesz az
elsõdleges feladat, hogy sikerüljön átlátni,
mibõl adódott a hatalmas adósság. Való-
színûleg a korábbi években nem elég szo-
rosan történt a kiadások könyvelése, így
elképzelhetõ, hogy karunkra terheltek
olyan számlákat is, amelyek nem hozzánk
tartoztak. Cél, hogy a jövõben ilyen sem-
miképp se történhessen meg. Erre megol-
dást nyújthat egy rendkívül szigorú ellen-
õrzési rendszer kialakítása. Tehát elsõdle-
ges a kar gazdasági helyzetének stabilizá-
lása. Természetesen ehhez szorosan kap-
csolódik az egyéb karokra való átoktatás
forintosítása. Az integráció óta ez megol-
datlan probléma az egész egyetemen.
Ilyen például az is, amikor az egyik kar
akadémiai csoportokat tart fenn, melyek-
nek felszerelt laborok kellenek, a másik
kar pedig „elegánsan” beírja akkreditá-
ciójába e neveket, és egy „vasába” sem ke-
rül. Fontos lenne ezen a területen az elõre-
lépés. Másrészt a mi karunkat kettõs nega-
tív hatás éri, hiszen az egészségügy botrá-
nyosan alulfinanszírozott, Nyugat-Euró-
pában és az Egyesült Államokban több-
szörösét fizetik ki ugyanazokért a beavat-
kozásokért. Az oktatási oldal finanszírozá-
sát jól demonstrálja, hogy karunk tevé-
kenységét a nemzetközi piac (az angol
programos hallgatók tandíja révén) éppen
kétszer akkora összegre becsüli, mint a
magyar állam. Ezek súlyos ellentmondá-
sok. Ugyanakkor a kormány részérõl a 40
millió forintos elvonás a fejkvótából,
amely jövõre elõreláthatólag 80 millió fo-
rint lesz, még súlyosabbá teszi a helyzetet.
Természetesen az oktatók 50 %-os bér-
emelése is nagy tõkét igényel.

Milyen érzés újra a kar élére állni?
Nos, hasonló, mert a kar már akkor is

komoly anyagi problémákkal küzdött,
szóval, ha fogalmazhatok így, számomra
már nem meglepõ a „szokásos csõd”. Ter-
mészetesen 1996-1999 között a klinikum
még a dékán fennhatósága alá tartozott, de
nem sajnálom, hogy ma már az Orvos- és
Egészségtudományi Centrum feladatát ké-
pezi; ugyanakkor biztos vagyok benne,

hogy a Centrum vezetõivel minden fontos
kérdésben meg tudunk majd egyezni, jó
kapcsolatban vagyunk. 

Bemutatná röviden a dékáni vezetés
tagjait?

Kezdjük a hölgyekkel: Szekeres Júlia
az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitásta-
ni Intézet igazgató professzor asszonya,
aki a tudományos dékánhelyettesi posztot
tölti be, illetve az Angol Program vezetõje.
Õ már igen sok vezetõi pozíciót ellátott,

megfelelõ tapasztalattal rendelkezik, sok
kérdésben hasonlóan vélekedünk. Általá-
nos és gazdálkodási helyettesem Melegh
Béla professzor, az Orvosi Genetikai és
Gyermekfejlõdéstani Intézet professzora,
akit ‘76 óta ismerek, akkor itt, a Biokémi-
án kezdte TDK-munkáját. Oktatási dékán-
helyettesem Wittmann István, a II. sz. Bel-
gyógyászati Klinika és Nephrológiai Cent-
rum docense. Jelentõsebb átalakítás a kli-
nikai oktatás terén várható, és fontos, hogy
a dékánhelyettesnek legyen áttekintõ ké-
pessége ezen a téren; egyébként a hallga-
tókkal való jó viszonya is mellette szólt.

Az oktatással kapcsolatban mik a ter-
vei?

A kreditalapú rendszerre való áttérés
már megkezdõdött, hiszen az elsõs hallga-
tók oktatása már e szerint folyik, ugyanak-
kor markáns változásokat nem hoz ez szá-
munkra, hiszen fõiskolai végzettségû or-

vost nem lehet képezni. Elõnye lehet, hogy
egymással összehasonlíthatóvá teszi kép-
zésünket a külföldi egyetemekével.

A felsõoktatás egészét érintõ alapvetõ
probléma, hogy ‘90 óta folyamatosan re-
formálják a felsõoktatást, és 4 évente kü-
lönbözõ irányokba „indulunk el”. Érzésem
szerint legjobb lenne, ha a politika kivo-
nulna e szférából. Én nem hiszem, hogy
idõrõl idõre radikálisan változtatni kellene
az oktatási mechanizmusokat. Az állandó
átszervezés nem vezet jó útra, a miniszté-
rium nem fog soha jó tanrendeket megha-
tározni, és jó elõadásokat tartani.

Konkrét problémákkal is küzdünk:
ilyen a már említett klinikai oktatás kérdé-
se, hiszen emberen természetesen nem le-
het kísérletezni, mégis el kell sajátítani bi-
zonyos készségeket, és azokat ellenõrizni

kell, tehát alapvetõen e téren várhatók vál-
tozások. 

Feladat a gyógyszerészképzés infra-
struktúrájának kialakítása, intézetek létre-
hozása; a fogorvostan-hallgatók képzését
is fejleszteni kellene legalább 3 fogászati
intézet létrehozásával, és szûkös anyagi
helyzetben ez igen nehéz.

Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy a pá-
lyázatában szereplõ fogorvos és gyógysze-
rész szak akkreditációja elképzelhetõ-e a
közeljövõben?

Ez inkább egy hosszú távú koncepció
része, ugyanis nem biztos, hogy dékáni pe-
riódusom alatt ez lehetséges lesz, azonban
egy biztos: amennyire csak lehet, elõ fog-
juk készíteni a szakok akkreditációját,
megerõsítjük õket. Megfelelõ számú ma-
gasan képzett oktatónk van, inkább az inf-
rastruktúra hiánya jelent akadályt. Ami fo-
lyamatos probléma, ahogy azt már az ele-

Univ Pécs, 2003. október 14.

Új dékán az orvoskaron
Beszélgetés dr. Sümegi Balázs professzorral

Curriculum vitae
DR. SÜMEGI BALÁZS

1952-ben született Bátán.

1975-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem vegyész szakán szerzett diplomát, 1978-
ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen doktori fokozatot biológiából. A „Biológiai Tudomá-
nyok Doktora” 1990-ben.

1975-tõl egyetemi tanársegéd a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetében.

1985-tõl adjunktus, 1992-tõl docens, 1994-tõl tanszékvezetõ egyetemi tanár a POTE Biokémi-
ai Intézetében, 1996-tól 1999-ig dékán. 2001-tõl tanszékvezetõ egyetemi tanár a PTE ÁOK
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet élén.

Tagja a Biokémiai Társaság elnökségének, a Magyar Kardiológus Társaságnak, a „Society for
Free Radical Research”-nek, rendszeresen felkért elõadó európai és amerikai konferenciákon,
cikkeket referál a „European Journal of Biochemistry”-ben, valamint a „Brain Research” cí-
mû folyóiratokban. Kilenc szabadalom, több protein DNS-szekvenciájának azonosítása fûzõ-
dik nevéhez, összes citációjának száma 735.
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jén is említettem, hogy az átoktatások jelen-
tõs kiadásokat jelentenek majd ez esetben is,
hiszen az új karok hallgatói túlnyomó több-
ségben az általános orvosi szak intézeteiben
fognak tanulni.

Véleménye szerint az Európai Unióhoz
való csatlakozás milyen hatással lehet a kar
életére, milyen változásokat hozhat gazdálko-
dási szempontból?

Anyagi eszközöket mindenképpen, hi-
szen részt vehetünk az EU6-os pályázatok-
ban. Az együttmûködések révén kibõvülnek
majd a lehetõségek a külföldi munkavégzés
terén. Kimondottan elõnyös lehet karunkra
nézve, hogy Nyugat-Európában igen nagy az
orvosigény, ugyanakkor Magyarországon
felmerül az orvoshiány „réme”. Ha belépünk
az Európai Unióba, ez a hiány igen erõssé
válhat, hiszen közismert tény, hogy egyes eu-
rópai országokban a külföldi orvosok néhány
éven át adómentességet élveznek, ráadásul
anyagilag igen jól megbecsültek. Tehát a
csatlakozás a karnak jót tehet. Szóba jön még
az is, hogy Nyugat-Európában gyógyszerész-
hiány van, s nekünk 2 éven belül meglesz a
szak teljes kifutása; akkortól megindulhat az
angol nyelvû gyógyszerészképzés, amely
helyrebillentheti a kar gazdasági helyzetét.
Ez lesz dékáni periódusom legkritikusabb
kérdése, hogy sikerül-e bõvíteni a költségté-
rítéses hallgatók létszámát körülbelül 150 ál-
talános orvos és 50-60 gyógyszerészhallgató-
val, hiszen ez kibillenthet minket a mélypont-
ról.

A kutatási szféra felfuttatására a már em-
lített EU6-os pályázatokon kívül milyen
egyéb források bevonása lehetséges?

Gyakorlatilag a nagy egyetemi városok
közül Pécs az a kivétel, ahol nincs természet-
tudományos akadémiai kutatóintézet. Úgy
tudom, az elvi támogatás megvan a kormány-
zat részérõl, csak épp tõkét nem biztosít hoz-
zá. Fontos a gyógyszerész szak továbbfej-
lesztése, és ez vonzerõ lehet a biotechnológi-
ai vállalkozásoknak, forrást biztosítva a kuta-
tásfejlesztéshez. Megjegyzem, nem tudom,
mikor juthatunk arra a szintre, mint egy-egy
amerikai kutatócsoport, amely körülbelül
annyi támogatást kap, amely megközelíti az
orvoskar egész éves költségvetését. 

Hogyan összegezné a rövid- és középtávú
kari célokat?

A válságot túlélni az elsõdleges cél, szi-
gorú és logikus gazdálkodással, mind keve-
sebb elbocsátással, a lehetõ legtöbb jó szak-
ember megtartásával és utánpótlásuk kineve-
lésével, illetve a mihamarabbi stabilizáció
után erõteljes fejlesztés. Legfontosabb cél,

hogy a tudomány legmodernebb eredménye-
it tanítsuk, hiszen a hallgató szakorvossá vá-
lásáig a tananyag egy része így is elveszti ak-
tualitását, és diplomája majd a kurrens érté-
kek szerint mérettetik meg.

Mindig is biokémikus akart lenni?
Szinte véletlenül lettem biokémikus.

Egyetemista koromban fizikai kémiával fog-
lalkoztam diákkörösként, a gázfázisú reakci-
ók kinetikai analízisét és termodinamikai
vizsgálatát végeztem, és egyszer véletlenül a
kezembe került egy „Biochemistry” cikk,
amely enzimek kinetikai analízisérõl szólt, és
ez irányította a figyelmemet a biokémia felé.
Aztán mikor végeztem Szegeden, állást hir-
dettek az akkori POTE biokémiai intézeté-
ben, és elnyertem. Így kerültem Pécsre 1975-
ben.

Ez marad a fõ kutatási iránya?
Sokat foglalkoztam enzimkinetikával,

enzimek kölcsönhatásával, de a ‘90-es évek-
tõl fõként oxigén szabadgyökök okozta sejt-
károsodás molekuláris mechanizmusát vizs-
gáljuk egy egyedülálló NMR-MRI rendszer-
rel élõ kisállatokon, 30-40 mikrométeres fel-
bontással, abból spektroszkópiát készítünk.
Emellett hozzávetõlegesen 12 000 humán
gén expresszióját vizsgáljuk DNS-chip tech-
nológiával, és gyulladásos folyamatok modu-
lációs lehetõségeit kutatjuk poli-ADP-ribóz
polimeráz inhibitorral.

Továbbra is vállalja oktatói feladatait?
Természetesen nagyon szívesen oktatom

a másodéves hallgatókat, fõleg ha látom,
hogy van érdeklõdés a témám iránt, de ilyen
szempontból a biokémia hálás tárgy, hiszen
igen gyorsan bõvülnek az ismeretek. Ugyan-
akkor az orvosképzés hosszúsága miatt az
oktatásom gyümölcsét csak közvetve és nagy
latenciával érzékelem, ezért több örömmel
tölt el a doktori iskola, hiszen ott 1-2 éven be-
lül mérhetõ eredményt lehet produkálni. 

Mesélne a családjáról?
Feleségem a közgazdaságtani karon ad-

junktus a nyelvi intézetben, nagyobbik lá-
nyom angol nyelvû közgazdaságtani képzés-
re jár, lassan végez, kisebbik lányom a Babits
Mihály Gimnáziumban végzõs.

Szabadidejében mivel foglalkozik szíve-
sen?

Nagyon kedvelem a klasszikus zenét,
gyakran hallgatok operát. Ugyanakkor van
egy nagyobb kertünk, melyben rengeteg gyü-
mölcsfa áll, oda szívesen megyünk felesé-
gemmel.

Vastagh László

Dr. Szekeres Júlia
tudományos dékánhelyettes

Dr. Melegh Béla
általános és gazdálkodási

dékánhelyettes

Dr. Wittmann István
oktatási dékánhelyettes
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Hogyan ítéli meg a rektori ciklus elsõ hónapjait?
A munka sûrûjében vagyunk, az egyetem nagy, kilenc kara

van: gólyatáborokon, évnyitókon és a fõévnyitón vagyunk túl. A
nyár folyamán elõkészítettük az új vezetõség munkáját: kértem a
dékánoktól a véleményüket, így minden karról van egy nagyszerû
anyag a kezünkben, és ez felül- illetve átírja majd az egyetem táv-
lati elképzeléseit. Másrészt megismertem a karok napi problémáit.
Az egyetemtõl 300 millió forintot vontak el, ez most december vé-
géig fog érvényesülni. Ezt valahogy ki kell gazdálkodni.

Idén szeptembertõl kötelezõ a kreditalapú oktatás, ami bizo-
nyos karokon nem rengeti meg a világot – mint a Bölcsészettu-
dományi és a Közgazdaságtudományi Karon, ahol erre már
évekkel ezelõtt tettek lépéseket –, máshol újdonságnak számít.
Tartok tõle, hogy kevésnek bizonyul majd az oktatási helyiségek
száma, és ezen nem fogunk tudni azonnal változtatni.

Ami a Bologna-folyamat kapcsán már megfogalmazódott el-
várás, és reményeim szerint akár jövõre teljesülni is tud – az a fõ-
iskolai szintû karaink egyetemi szintûvé válása. A PMMFK fel-
terjesztéséhez a fõhatóság nagyon pozitívan áll hozzá, hiszen ez
is stratégiai kérdés. Így – Gyõrt kivéve – az egész dunántúli ré-
gióban a pécsi lenne az egyetlen egyetemi szintû mûszaki kép-
zés. De ugyanez vonatkozik az Egészségügyi Fõiskolai Karra is
– már ott is van két egyetemi szak.

A programjában a minõséget kiemelten hangsúlyozta. Mit
fog ez jelenteni a gyakorlatban?

A minõségi mutatók megtartása nagyon fontos. Ugyanakkor
az egyetem finanszírozása a hallgatók „darabszáma” alapján tör-
ténik. Az elvárás az, hogy háromszoros hallgatói létszámmal, ok-
tatószám- és finanszírozás-csökkenéssel álljunk helyt az unió-
ban. Ez borzasztóan nehéz. Következésképp csak akkor tudunk
ennek megfelelni, ha fejlesztést hozunk az egyetemre és a minõ-
séget is fokozni tudjuk. Az idegen nyelvû képzések biztosan fel-
értékelõdnek az uniós csatlakozással. Tudniillik az unióból érke-
zõ diákok vagy a hungarikumok iránt érdeklõdnek majd, amiket
csak itt lehet megtanulni és megismerni, mint például a magyar
irodalom, illetve nemzetközi szintû mûvészképzés, vagy olyan
világnyelven oktatott képzés iránt, ami minõségi. Az egyetemün-
kön már négy karon is van idegen nyelvû oktatás – az orvoska-
ron és a KTK-n angol nyelvû, illetve a Pollackon német, sõt,
most indítottak egy angol képzést, és Szekszárdon a német nyel-
vû óvodapedagógia.

A két legfontosabb dologban már léptünk is a vezetés részé-
rõl. Egyrészt létre kell hozni a PTE honlapjának angol nyelvû
változatát, ami élet-halál kérdése, és kár, hogy nincs meg már há-
rom éve. Informatív és szép a honlap, használják is a hallgatók,
de képzéseinkrõl és azok idejérõl, áráról egy világnyelven is tá-
jékoztatást kellene adnunk. 

Másrészt fel kell mérni, milyen karon és szakon van jogsze-
rûen idegen nyelvû képzés, és mennyibe kerül, ha költségtéríté-
ses, és milyen kar és szak volna képes arra, hogy idegen nyelvû
képzést indítson. Csak egy példát mondok: – Japánban elég
hosszú ideig éltem, és a nyitott ablakokból Brahms Magyar tán-

cok és Liszt és egyéb magyar mûvek hallat-
szottak, miért ne jönnének hát Magyarország-
ra zenét tanulni? Hiszen itt a Kodály-módszer
hazája – sõt, szûkebb pátriája Pécs városa,
ahol Kodály a háború ideje alatt a módszerét
kidolgozta. De ez a többi képzésre is érvé-
nyes. 

Ha kihasználjuk a hungarikumokat, a mû-
vészetet és az idegen nyelven folyó szakképzéseket, az nemzet-
közileg is keresetté tehet minket. Tudom, hogy idegen nyelven
nagyon nehéz teljesíteni. Viszont különösen az élõ természettu-
dományokban, de más tudományágakban is a tudásanyag alakul,
állandóan új ismeretekkel bõvül – így ha egy intézmény oktatói
nincsenek benne a világ tudomány- és ismeretáramlásában, ak-
kor az oktatás el fog sivárosodni, provinciálissá válik. Ha valaki
évente nem újítja meg a nagyelõadásainak az anyagát, nem lesz
korszerû. Ha viszont világnyelven kénytelen elõadni, akkor –
ahogy magam is átéltem, saját karunkon, ahol 1984-ben elsõként
az országban bevezettük az angol nyelvû képzést –, bizony rá-
kényszerül arra, hogy haladjon a tudománnyal. Ez nagy húzóerõt
jelent. Örülök, hogy a mai fiatal generáció tud nyelveket, de azért
még mindig vannak olyan fiatalok, akik azért nem diplomások,
mert nincs nyelvvizsgájuk. Az viszont furcsa volna, ha a hallga-
tók többet tudnának a nemzetközi lehetõségekbõl megragadni,
mint az oktatóik. A nemzetköziség nagyon fontos, hiszen ez is
minõséget jelent. 

Az egyetemnek tudatosan meg kell szerveznie az idegen
nyelvû képzéseket. Errõl Magyar Bálint oktatási miniszterrel is
tárgyaltam a bemutatkozó látogatásomkor, amikor elmondtam,
milyen terveink vannak. A miniszter úr pozitívan fogadta az el-
képzeléseinket, mert egyetért azzal, hogy ha uniós tagok va-
gyunk, és a magyar egyetemen nincsenek külföldi hallgatók, ak-
kor az vesztes helyzet. Nemcsak a pénzrõl van szó – van egy bi-
zonyos nemzetköziség – például Oxfordba sem csak angolok
vagy a brit nemzetközösség tagjai járnak, hanem a földkerekség
minden tájáról. Az egyetemeknek van egy ilyen funkciója is,
hogy a különbözõ kultúrkörökbõl származó hallgatókat össze-
hozza. Ennek is van motiváló hatása. A rektori testület ebben az
irányban kíván elmozdulni – az egyik cél az idegen nyelvû kép-
zések szervezése és a hallgatók toborzása. 

Az uniós csatlakozás kapcsán fontos az is, hogy részt vehes-
sünk a kutatási-fejlesztési pályázatokban. Úgy érzem, nincs elég-
gé felkészülve az ország erre a pályázati rendszerre. Ezért úgy
képzelem el, hogy lehetne az egyetemünkön belül egy olyan pá-
lyázati iroda, ami nem egyéni, egyedi, hanem a csoportos, kari és
összegyetemi uniós pályázatoknak a szervezésében, stílusában
és mechanizmusában létrehozná a pályázat keretét, az éppen
megkívánt nyelven. Ehhez mindig kapcsolódik majd egy olyan
szakmai csapat, ami az adott pályázat esszenciáját, tehát a szak-
mai tartalmát fogja kiköpülni. A kettõs felépítés és együttmûkö-
dés sikereket hozhat – hiszen az uniós pályázatírás szinte egy
önálló szakma. 

Az idegen nyelvû képzésekre – tapasztalatból mondom –
nem mindig érkeznek tökéletesen felkészült külföldi hallgatók,
szakmailag sem felkészültek, angolul sem tudnak, a városban pe-
dig nem boldogulnak a magyar nyelv nélkül. Pedig aki négy-öt
évig itt fog élni Pécsett, minden bizonnyal igényelni fogja, hogy
megtanulhassa a nyelvünket. Hosszú távon ki lehetne építeni egy
college-rendszert, egyfajta nulladik évfolyamot, amely alatt a
külföldi diákok megtanulhatnának magyarul, kellõ szintre fej-
leszthetnék angol- és szakmai tudásukat is – meg lehetne õket ta-

Univ Pécs, 2003. szeptember 16.

Van itt munka bõven
Interjú dr. Lénárd Lászlóval, a PTE rektorával
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nítani arra a két-három felvételi tárgyra, amely után felkészült
egyetemisták lehetnek. Ezek szervezési kérdések, azt hiszem, ez
járható út.

A kutatás területén milyen változások várhatók?
A kutatás az egyetemi lét meghatározó eleme. Meggyõzõdé-

sem, hogy oktatni csak nemzetközi kutatások hátterébõl lehet.
Nem tudom elképzelni, hogy egy egyetemen valaki csak oktas-
son vagy csak kutasson. 1998 körül jelent meg a központi kuta-
tási programfinanszírozás – különbözõ mutatószámok alapján
egyetemünk évente 120 millió forintot kap erre a célra –, ez egy
ekkora egyetemen nevetségesen kevés. A doktori képzéshez,
amit mindenki örömmel vállalt, és büszke rá, hogy akkreditálták
– megjegyzem, csodálatos, hogy ezen az egyetemen szinte min-
den tudományterületen van doktoriskola! – nem kaptunk egyet-
len oktatói vagy kutatói státuszt sem. Ez ma voltaképpen egy
meg nem fizetett többletfeladat, ami motivációs alapon mûködik.
A tudomány finanszírozására szolgáló pályázatok többsége –
mint az OTKA, ETT stb. – ma már viszonylag kis összegeket fi-
zet. A valódi, nagy pénzeket az uniós pályázatok, az EU6 és az
EU7 pályázati rendszerébõl lehet majd megszerezni. Elõbb-
utóbb elõ fog kerülni az is, hogy ipari szponzorálásokra, együtt-
mûködésekre kerül sor.

Mi a véleménye az új felsõoktatási törvény-tervezetrõl?
Ismerem az anyagot, szeptember 27-ére hívták össze a rekto-

rokat, nyilván ez a téma is elõkerül majd. Ebben a formában nem
értek vele egyet, mert bár vannak olyan intézmények a világban,
amelyek így mûködnek, ma Magyarországon ehhez nem adottak
a feltételek.

A gazdaságosság borzasztóan fontos – vak az, aki nem látja,
hogy a gazdaságtan begyûrûzött az élet minden területére. Ehhez
pedig a legjobban a közgazdászok értenek – nem véletlen, hogy
nekem is közgazdász rektorhelyettes munkatársaim vannak, ma-
gam választottam õket, és kértem segítségüket. Ha már az egye-
tem belsõ gazdálkodásánál tartunk – foglalkozunk vele, hiszen
nagy kihívás és részemrõl ígéret is, hogy átalakítjuk. A PTE
2004-es költségvetésérõl gondolkodnunk kell, már meg is kezd-
tük az elõkészítését.

Általában véve azonban a mai magyar egyetemek nem mû-
ködnek optimális gazdálkodással. Ebben nagy mértékben ott van
az a felelõsség, ami az integrációhoz nem biztosított gazdálkodá-
si rendszereket, szoftvereket illeti. A gazdálkodás mellett pedig
fontos az, hogy az állam bizonyos szférákból ne vonuljon ki tel-
jesen, és hogy az egyetemi szféra nemcsak a vállalati gazdálko-
dás mentén, hanem tudományosan is megfelelõ szinten mûköd-
jön. Szerintem ez a vitaanyag még lágyulni, változni fog, de a
hónap végén majd ismertetik az újabb változatot.

Milyen együttmûködést tud elképzelni a város, illetve Bara-
nya vezetõségével?

Remélem, a város és a szenátus közös, színházi ülésén el-
hangzott beszédembõl is világossá vált az, hogy az egyetemnek,
a városnak és a régiónak csak közös jövõje van. Az egyetem
nagyságából, a város múltjából, jelenébõl, elhelyezkedésébõl is
adódóan csak akkor haladunk elõre, ha együttes elképzelések
mentén, együtt haladunk. Közösen kell átgondolni az uniós kihí-
vásokat és az azokra adott válaszokat. Ez messze több, mint egy
elefántcsonttoronyba visszavonult egyetem elképzelése – a tudo-
mányos kutatások eredményeit például a régió iparában is hasz-
nosítani lehet. Úgy tapasztaltam, hogy nyitott kapukat dönge-
tünk, hiszen azon túl, hogy a PTE-nek szerzõdése is van Péccsel,

az ünnepélyes tanévnyitón Toller polgármester úr és Medgyes
Péter államtitkár-helyettes úr is teljesen hasonló gondolatokat
körvonalazott. 

Mennyire egész embert kívánó feladat a rektorság? Jut ideje
a kutatásra, esetleg hobbira?

Rettentõ energiákat elvesz a rektorság, amit persze örömmel
csinálok, hiszen magam vállaltam. Ugyanakkor a kutatásaimról
nem mondok le, és nem is tudnék lemondani. A probléma az,
hogy a napnak 24 órája van, így természetesen kevesebb idõ jut
rá és a családomra is. A kutatás nekem lételemem, arról nem
mondanék le. Sok hobbim van – a numizmatika, történelem, a
kertben való kapirgálás, de nem jut idõm arra, hogy mûveljem is
õket. Úgy gondolom, az elsõ félév lesz a legnehezebb, míg a ru-
tinfeladatok ellátása könnyebbé válik, és ugyanakkor a stratégiai
elgondolások is valósággá kezdenek válni. Van itt munka bõven.

Harka Éva

Fotó: ifj.Vadász István
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Schiffer Lászlóné 1970-ben került az inté-
zetbe 3 mûszakos nõvérként. Munka mel-
lett 1980-ban aneszteziológus asszisztensi,
1981-ben intenzív szakasszisztensi, majd
1996-ban diplomás ápolói képesítést szer-
zett.
1986 óta a klinika vezetõ fõnõvére. A
munkahelyi kollektíva kialakításában pél-
daértékû munkát végez. Aktívan részt vesz
az intenzív betegellátó szakápolók, anesz-
teziológus asszisztensek, fõiskolai hallga-
tók oktatásában és egyéb szakirányú gya-
korlatok vezetésében.

Nagy szerepe volt az intézetben alkalma-
zott modern intenzív betegápolás megva-
lósításában, az ehhez szükséges feltételek
megteremtésében. Kidolgozta az ápolási
dokumentáció osztályon való alkalmazá-
sát és részt vett a beavatkozások protokoll-
jainak kidolgozásában. Vezetõ fõnõvér-
ként ösztönzi és támogatja a dolgozókat a
magasabb iskolai végzettség megszerzésé-
ben.

A kitüntetést az Orvoskari Napok ke-
retében adták át.

Árpád-házi Szent Erzsébet emlékérem
Schiffer Lászlóné fõnõvér – Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

2003. szeptember 16.
1. A szeptember 17-én esedékes ÁNTSZ egyeztetésrõl, ami a
Megyei Onkológiai Központ hovatartozására fog irányulni, azt a
koncepciót viszi a centrum a megbeszélésre, hogy a szakmai ve-
zetõ szerv csak az egyetemi Onkoterápiás Intézet lehet, mivel itt
vannak meg azok az onkológiai ellátás teljes vertikumához tarto-
zó  szakmai feltételek, tudományos és oktatói tapasztalatok, ame-
lyek a központ létesítéséhez szükségesek. Ugyanakkor az látszik
jó megoldásnak, ha a Megyei Kórház által eddig mûködtetett on-
kológiai gondozó és adminisztrációs központ tovább él, és ilyen
értelemben az egyetem onkológiai gondozói igényeit és regiszt-
rációs feladatait is átveszi. Amennyiben ez mindkét fél részére
elfogadható lesz, úgy jó alap kínálkozik arra, hogy középtávon
az egyetem és a Megyei Kórház egy integrált onkológiai szolgál-
tató intézetet hozzon létre. 
2. Ugyancsak a holnapi napon lesz egy egyeztetõ megbeszélés az
ÁNTSZ-ben arra vonatkozóan, hogy a belgyógyászati ügyeleti
ellátás, illetve a hajléktalanok részére felkínálható ágyak száma
milyen arányban és milyen értelemben oszoljék meg az egyetem
és a Megyei Kórház között. Erre a megbeszélésre Kosztolányi
György elnök és Horváth Örs Péter elnökhelyettes fog elmenni.

2003. szeptember 25.
1. Sümegi Balázs professzor, akit az ÁOK tanácsa 1 héttel ezelõtt
választott dékánná, meghívásunkra egy rövid egyeztetésre el-
nökségi ülésen megjelent. Ennek során vázoltuk az együttmûkö-
dés legfontosabb kereteit és ismertettük a dékánnal az elnökség
soron lévõ fõbb tárgyalási feladatait.
2. A konszolidációs tervvel kapcsolatos intézkedéseket vitattuk
meg. Az eddigi elõkészítések eredményeképpen a következõ
döntéseket hoztuk: a Gazdálkodási Szabályzatunk értelmében a
két egymást követõ hónapon át 20 % -nál nagyobb hiányt terme-
lõ intézetektõl megvonjuk az önálló gazdálkodási jogot, és a
számlázással, a beszerzéssel és a gazdálkodással kapcsolatos

minden önálló intézkedést Kovács Bálint elnökhe-
lyettes és Ferenci József gazdasági igazgató vesz át.

2003. szeptember 30.
1. A Gyermekklinika legutóbbi vezetõségi ülésén tár-
gyalt konszolidációs anyagával kapcsolatban, Soltész

Gyula professzorral történt további konzultációt követõen az el-
nökség elhatározta, hogy életbe lépteti a Kovács Bálint elnökhe-
lyettes által elkészített anyagot. Ezt egy elnöki határozatot meg-
erõsítõ kísérõ levél kíséretében fogjuk eljuttatni Soltész profesz-
szornak.

2003. október 14.
1. Dr. Szekeres Péter, a Pályázati Iroda vezetõje beszámolt az
Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati
felhívásáról, amely vissza nem térítendõ pályázat elnyerésére hív
fel: a Regionális Egészségügyi Tanács megszervezéséhez szak-
mai mûködési terv kialakítására és a Regionális Egészségügyi
Fejlesztési Terv elkészítéséhez.

Dr. Kosztolányi György egyetemi tanár
centrumelnök

Az Orvostudományi és Egészségtudományi
Centrum elnökségi ülései

APAB Székház november havi programja

11. 4. 11:00 A PAB ünnepi rendezvénye, megnyitja:
Méhes Károly, a PAB elnöke
Elõadást tart Szolcsányi János, az MTA r.
tagja Paradigmaváltás a gyógyszerkutatás-
ban címmel

11. 6. 10:00 A nyelvtudomány újabb irányzatai és lehe-
tõségei

11. 7. 10:00 Aktuális problémák a gerontológiában
11. 15. 10:00 Az ápolásoktatás és gyakorlat kapcsolata –

konferencia
11. 19. 16:00 Metabolikus szindróma a diabetológus, a

kardiológus és a lipidológus szemszögébõl
– szimpózium



2003. szeptember 15.

1/ Aktuális ügyek
1/a. PhD hallgatók ügyei

Dr. Mikó Éva II. éves PhD hallgató (Orvosi Mikrobiológiai és
Immunitástani Intézet) 2003. szeptember 1-jétõl egyéni felké-
szülõként szeretné folytatni tanulmányait, tekintettel arra, hogy
állást kapott az MTA Reproduktív és Tumorimmunológiai Ku-
tatócsoportjánál. Kérését a DT támogatja.

Dr. Hollósy Tibor II. éves PhD hallgató (Anatómiai Intézet)
2003. október 1-jétõl egyéni felkészülõként szeretné folytatni ta-
nulmányait, tekintettel arra, hogy állást kapott az Anatómiai In-
tézetben. Kérését a DT támogatja.

Dr. Bátor Judit I. éves PhD hallgató (Orvosi Biológiai Inté-
zet) 2003. szeptember 1-jétõl további 1 évre szeretné felfüg-
geszteni állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát, tekintettel ar-
ra, hogy az Orvosi Biológiai Intézetben állást kapott. Kérését a
DT támogatja.

Dr. Kvell Krisztián I. éves PhD hallgató (Immunológiai és
Biotechnológiai Intézet) 2003. október 1-jétõl további 1 évre
szeretné felfüggeszteni állami ösztöndíjas hallgatói jogviszo-
nyát, tekintettel arra, hogy Genfben tanulmányúton tartózkodik.
Kérését a DT támogatja.

Dr. Antus Zsuzsanna II. éves PhD hallgató (Biokémiai és
Orvosi Kémiai Intézet) 2003. október 1-jétõl egyéni felkészülõ-
ként szeretné folytatni tanulmányait, tekintettel arra, hogy rezi-
densképzésben vesz részt. Kérését a DT támogatja.

Dr. Lukáts Balázs III. éves PhD hallgató (Élettani Intézet) el-
készítette elõbírálati anyagát. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak
és a szigorlati bizottság kijelölése megtörtént.

1/b. Egyéni felkészülõk ügyei
Dr. Horváth Beáta egyéni felkészülõ (I. sz. Belgyógyászati

Klinika) elkészítette elõbírálati anyagát. Az elõbírálók, a szigor-
lati tárgyak és a szigorlati bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Tóth Ferenc egyéni felkészülõ (Balesetsebészeti és Kéz-
sebészeti Klinika) elkészítette elõbírálati anyagát. Az elõbírálók,
a szigorlati tárgyak és a szigorlati bizottság kijelölése megtör-
tént.

Dr. Benedek Orsolya egyéni felkészülõ (Orvosi Mikrobioló-
giai és Immunitástani Intézet) elkészítette elõbírálati anyagát.
Az elõbírálók kijelölése megtörtént.

Dr. Szelestei Tamás egyéni felkészülõ (II. sz. Belgyógyásza-
ti Klinika és Nephrológiai Centrum) elkészítette elõbírálati
anyagát. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak és a szigorlati bizott-
ság kijelölése megtörtént.

Dr. Balázs Mercedesz egyéni felkészülõ (IBI) PhD szigorla-
ta 2003. augusztus 19-én summa cum laude eredménnyel meg-
történt. 

Dr. Tóth Ambrus egyéni felkészülõ (I. sz. Belgyógyászati
Klinika) PhD szigorlata 2003. július 11-én summa cum laude
eredménnyel megtörtént. Nevezett benyújtotta értekezését. Az
opponensek és a védési bizottság kijelölése megtörtént. 

Kanyó Katalin egyéni felkészülõ (Budai Meddõségi Köz-
pont – Szülészeti Klinika) PhD szigorlata 2003. szeptember 2-
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A rezidensek 2003. évi
rendszerbevételi eljárása

A rendszerbevételi eljárásnak az a célja, hogy a legrátermetteb-
bek kerülhessenek be egy adott szakképzésbe. Amint az Or-

voskari Hírmondó 2003. szeptemberi számában (17. oldal) olvasha-
tó, a PTE OEC Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályza-
ta szerint idén minden szak esetén meg kellett tartani a rendszerbe-
vételi eljárás részét képezõ rendszerbevételi vizsgát.

A vizsgákat szakonként felállított Felvételi Bizottságok elõtt
kellett letenni. Egy ilyen bizottság az elnökön kívül – aki a szak gré-
miumának vezetõje volt – magában foglalt még egy vezetõ oktatót,
egy vagy két akkreditált képzõhelyrõl meghívott fõorvost és a Rezi-
dens Szövetség képviselõjét. A Felvételi Bizottság tagjait az OEC
elnöke kérte fel a közremûködésre.

Idén már lehetõség nyílt arra, hogy a magyar állampolgárokon
kívül azok az orvosok is jelentkezhettek a központi gyakornoki
rendszerbe, akik hontalanok, menekültek, bevándorlási vagy letele-
pedési engedéllyel rendelkeznek. Összesen 168 orvos 27 szakra je-
lentkezett. Mivel egy személy több szakra is beadhatta pályázatát, a
Továbbképzõ Központ 305 jelentkezés adminisztrációját végezte el.
A jelentkezések áttekintése nagyon vegyes képet mutatott, mivel
volt olyan jelölt, aki öt különbözõ szakra is beadta jelentkezését, és
voltak olyan szakok, amelyekre senki sem jelentkezett. 

A rendszerbevételi vizsgákon elért pontszámoknak, az alapkép-
zésbõl hozott pontoknak, valamint a többletpontoknak az összege
alapján szakonként kialakult a jelentkezõk rangsora. A többszörös
jelentkezés azzal járt, hogy valakit több szakra is fel lehetett volna
venni. Ezért mindenkitõl nyilatkozatot kellett kérni, hogy elfogadja-
e az adott szakra történõ felvételét. Amennyiben valaki egyik szak-
ra történõ felvételét visszautasította, lehetõvé vált, hogy – a rangsor
alapján – a következõ jelölt kerüljön felvételre. Végül, a rangsor és
a keretszám együttesen meghatározta, hogy ki az a 115 általános or-
vos, aki 2003. október 1-jén megkezdhette a szakorvosképzést. A 9
új fogszakorvosjelölt már szeptember 1-jétõl kezdve központi gya-
kornok.

Tekintettel arra, hogy – néhány szak esetén – a régiónk részére
biztosított keretszámok még nem merültek ki, lehetõség van arra,
hogy a késõbb jelentkezõk is beléphetnek a rendszerbe. Azok a kül-
földi állampolgárok pedig, akik nem tartoznak a fentebb említett ka-
tegóriák egyikébe sem, 2004. január 1. után – térítés ellenében – el-
foglalhatják az idén már véglegesen szabadon maradt helyeket.

A rendszerbevételi eljárással kapcsolatban jelenleg még vannak
nyitott kérdések, amelyekre a választ az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium illetékeseitõl várjuk.

Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács
(ESZTT) Szakmapolitikai és Minõségbiztosítási Bizottsága minden
évben nagy figyelmet fordít a Továbbképzõ Központok rendszerbe-
vételi eljárására. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy ellenõrzõ bi-
zottságok révén közvetlen tapasztalatokat szereznek errõl a munká-
ról. A PTE OEC Továbbképzõ Központjának idei ellenõrzésekor –
úgy, mint a korábbi években is – olyan jegyzõkönyvi megállapítás
született, amely szerint a Továbbképzõ Központ ezt a munkát kifo-
gástalanul végezte el.

Biró Gábor
Továbbképzõ Központ

A Doktori  



án summa cum laude eredménnyel megtörtént. 
Dr. Hajtó Tibor egyéni felkészülõ (Immunológiai és Biotech-

nológiai Intézet) PhD szigorlata 2003. szeptember 9-én summa
cum laude eredménnyel megtörtént. Az opponensek és a védési bi-
zottság kijelölése megtörtént.

Dr. Egyed Miklós egyéni felkészülõ (Kaposi Mór Kórház – Pa-
tológiai Intézet) értekezésének védése 2003. július 10-én 80 %-os
eredménnyel megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag java-
solja az EDHB-nak a PhD-cím odaítélését.

Dr. Várbíró Gábor egyéni felkészülõ (Biokémiai és Orvosi Ké-
miai Intézet) értekezésének védése 2003. július 15-én 92 %-os
eredménnyel megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag java-
solja az EDHB-nak a PhD-cím odaítélését.

Dr. Kustos Tamás egyéni felkészülõ (Ortopédiai Klinika) érte-
kezésének védése 2003. szeptember 1-jén 100 %-os eredménnyel
megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDHB-
nak a PhD-cím odaítélését.

1/c. Új egyéni felkészülõk ügyei
Matus Zoltán (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) egyéni fel-

készülõként szeretne csatlakozni dr. Hideg Kálmán egyetemi tanár
programjához. Kérését a DT támogatja.

Papp Krisztina (Tölösi Péter Rákos Gyermekekért Alapítvány)
egyéni felkészülõként szeretne csatlakozni dr. Szabó Imre egyete-
mi tanár programjához. Az Elméleti Orvostudomány Doktori Isko-
la véleményének beérkezése után dönt a DT. 

Molnár Edit (Tölösi Péter Rákos Gyermekekért Alapítvány)
egyéni felkészülõként szeretne csatlakozni dr. Szabó Imre egyete-
mi tanár programjához. Az Elméleti Orvostudomány Doktori Isko-
la véleményének beérkezése után dönt a DT.

Dr. Tiringer István (Magatartástudományi Intézet) egyéni fel-
készülõként szeretne csatlakozni dr. Szabó Imre egyetemi tanár
programjához. Az Elméleti Orvostudomány Doktori Iskola véle-
ményének beérkezése után dönt a DT.

Dr. Lückl János (Neurológiai Klinika) egyéni felkészülõként
szeretne csatlakozni dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár programjá-
hoz. Az Elméleti Orvostudomány Doktori Iskola véleményének
beérkezése után dönt a DT.

Dr. Szabó István (Ortopédiai Klinika) egyéni felkészülõként
szeretne csatlakozni dr. Bellyei Árpád egyetemi tanár programjá-
hoz. Kérését a DT támogatja.

Nagy András Dávid állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát
nem kívánja igénybe venni, tekintettel arra, hogy állást kapott az
Anatómiai Intézetben, ezért egyéni felkészülõként szeretne csatla-
kozni dr. Sétáló György egyetemi tanár programjához. Kérését a
DT támogatja.

2/ PhD felvételi 
Dr. Szabó Árpád állami ösztöndíjas hallgatóként került felvétel-

re 2003. október 1-jétõl. Tanulmányait 2003. november 1-jétõl sze-
retné megkezdeni, tekintettel arra, hogy az MTA-nál munkaszerzõ-
dése 2003. október 31-ig érvényes. Kérését a DT támogatja.

Az állami ösztöndíjra felvett hallgatók közül Faluhelyi Nándor
és Nagy András Dávid nem kívánja igénybe venni az állami ösz-
töndíjat. A felvételi rangsor alapján Alpár Donát (dr. Pajor László)
és Berta Gergely (dr. Szeberényi József) kerül felvételre.

Egyebek
� Elvi állásfoglalás született arról, hogy a Doktori Tanács új

programok (témák) indítását a továbbiakban is támogatja
azzal a megkötéssel, hogy a program indítására vonatkozó
pályázati összeállítást a MAB által a program akkreditáció-
val kapcsolatban eredetileg elõírt feltételeknek megfelelõen
kell elkészíteni. Az ily módon benyújtott akkreditációs ké-
relmeket a Doktori Tanács fogja véleményezésre kiadni, il-
letve a vélemények figyelembevételével a kérdéses ügyben
döntést hozni.

� Dr. Sétáló György elnökhelyettesi tisztségérõl történõ le-
mondása: a Doktori Tanács megköszönte dr. Sétáló György
egyetemi tanár, elnökhelyettes nagy körültekintéssel, preci-
zitással, lelkiismeretesen végzett munkáját.

� Elnökhelyettes választás. ADoktori Tanács egyhangúlag dr.
Szeberényi József egyetemi tanárt választotta meg elnökhe-
lyettesnek.

Dr. Fischer Emil
egyetemi tanár

a Doktori Tanács elnöke
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Megalakult a MAITT keretén belül 
a Transoesophagealis Sectio

S zeptember 20-án örömteli eseménynek adott otthont
a Szívgyógyászati Klinika tanterme. A nemzetközi

standardoknak megfelelõen ma már hazánkban is az
aneszteziológusképzés része lehet a transoesophagealis
echocardiographiás (TOE) vizsgálat. Segítségével újabb,
a korábbi haemodinamikai mérési módszereket kiegészí-
tõ, morphologiai szempontból pedig újdonságot is jelen-
tõ monitor kerül a gyakorló orvosok kezébe. Különösen
fontos volt intézetünk számára, hogy a szekció alakulása
Pécsett, intézetünkben történt, hisz annak ellenére, hogy a
TOE ma már az általános anesztéziában is használatos
haemodinamikai monitor, de kiemelkedõ szerepet a szív-
sebészeti anesztéziában játszik.

Az országban csak intézetünkben áll rendelkezésre kü-
lön, csak mûtõ használatában álló echocardiograph, de re-
méljük hogy a szekció munkájával sikerül mind széle-
sebb körben elterjeszteni a módszert. Az alakuló kong-
resszus a képzést, oktatásszervezést, kurzusok indítását
tekintette fõ feladatának, valamint hangsúlyoztuk a  kül-
földi programokon, továbbképzéseken való részvételek
szükségességét is. A megválasztott három tagú vezetõség
tagjainak dr. Farkasfalvi Klárát, dr. Gál Jánost (titkár) és
dr. Radnai Bélát választották.Aszekció megválasztott tit-
kára reményét fejezte ki, hogy sikeres programokkal és
oktatással hamarosan sok jól képzett kolléga segítségével
kapcsolódhatunk be a nemzetközi tudományos életbe.

Dr. Czuczor Szabolcs

  Tanács ülése
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A Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és
Pacemaker Munkacsoportja két évente kong-
resszust rendez. Debrecenben, Szegeden és a
legutóbbi, 2001-ben Egerben szervezett kong-
resszus után az Aritmia és Pacemaker Munka-
csoport vezetõsége a Papp Lajos professzor ve-
zette pécsi Szívgyógyászati Klinikát és személy
szerint engem kért fel a kardiológus, belgyó-
gyász, aneszteziológus- és szívsebész szakor-
vosok, valamint háziorvosok, PhD-hallgatók és
asszisztensek számára is akkreditált IV. Aritmia
és Pacemaker Kongresszus szervezésére. Úgy
érezzük, hogy ez a felkérés a klinikánk által
fémjelzett szívsebészeti és hemodinamikai ellá-
tás, az egyetem keretén belül ismételten meg-
kezdett elektrofiziológiai munka, valamint a
pacemaker implantáció teljes profillal történõ
üzemeltetésének országos tudományos, szak-
mai elismerését tükrözi. 

A kongresszus ünepélyes megnyitója 2003.
október 2-án a zsúfolásig megtelt PTE díszte-
remben volt. Dr. Zámolyi Károly,a Magyar Kar-
diológus társaság leendõ elnöke, dr. Lénárd
László rektor megbízásából dr. Kosztolányi
György, a PTE OEC elnöke, dr. Papp Lajos, kli-
nikánk igazgatója, dr. Tenczer József, a Magyar
Kardiológus Társaság Pacemaker és Aritmia
Munkacsoport elnöke, dr. Merkely Béla, a mun-
kacsoport alelnöke, dr. Rostás László, a munka-
csoport titkára és jómagam üdvözlõ szavai és
megnyitója után Papp Lajos professzor a „Ma-
gyar Kardiológia helyzete és jövõje. Az orvos-
etika jelentõsége napjainkban” címmel tartotta
nagy érdeklõdéssel hallgatott megnyitó elõadá-
sát.

Akongresszuson hagyományosan EKG pa-
rádék, esetismertetések történnek. A IV. Kong-
resszuson Ischaemias szívbetegséghez társuló
aritmiák, Hirtelen szívhalál, Resynchronizáció,
Pitvari tachyarrhythmiák, Juvenilis aritmiák,
Aritmiák a családorvosi gyakorlatban fõ témái-
ban felkért és a résztvevõk által bejelentett elõ-
adásokat szerveztünk. APTE ÁOK OEC WEB-
szerverén kialakított kongresszusi WEB-lapon,
e-mailben bejelentett elõadásokat az MKTArit-
mia és Pacemaker Munkacsoport vezetõségé-
nek tudományos bizottsága értékelte és a szerve-
zõbizottság: dr. Tomcsányi János, dr. Melczer
László, dr. Rostás László és jómagam állítottuk
össze a tudományos programot.

Sikerült felkérnünk Hein J. J. Wellens pro-
fesszort, az elektrokardiológia, a klinikai és kí-
sérletes elektrofiziológia Európában legismer-
tebb tanítómesterét, hogy kongresszusunkra el-
jöjjön és a reszinkronizáció elméleti kérdéseirõl

elõadást tartson, valamint elnököljön és részt is
vegyen az egyik EKG interaktív esetismertetés
szekciónkban is. Utólag is elmondhatom, hogy
Wellens professzor a kongresszus szakmai szín-
vonalát európai nívójúnak tartotta. Örömmel fo-
gadta el klinikalátogatásra felkérésemet. A be-
mutató, a vizit során elismerését fejezte ki arról
a szervezettségrõl, mellyel a Szívgyógyászati
Klinika, mint regionális kardiológiai központ
látja el a régió betegeit. A látogatás ideje alatt
akut koronária szindróma miatt helikopterrel be-
teg érkezett a klinikára. A pro-
fesszort meglepte, hogy intéze-
tünkben amerikai és nyugat-eu-
rópai standardoknak megfelelõ-
en három éve mûködik a sür-
gõsségi katéteres koronária be-
tegellátás. A helikopterrel be-
szállított betegnél dr. Horváth
Iván, az intervencionális kardio-
lógiai team vezetõ adjunktusa
azonnal koronarográfiát végzett,
a thrombust a megfelelõ katéte-
res eszközzel eltávolította és a
szubtotális szûkülettel rendelke-
zõ jobb koronáriát direktben
megtágította, stentelte. A pro-
fesszor élénk érdeklõdéssel, a
klinikus izgalmával nézte végig ezt
a 20 perces procedúrát, gratulált és
a továbbiakban is sok sikert kívánt a teamnek. 

A kongresszus második napján a 400 ágyas
Klinika tanterme ismét zsúfolásig megtelt, az
„Elektrofiziológia – hogyan csináljuk?” szekci-
óban élõben mutattuk be klinikánk
Elektrofiziológiai és Pacemaker Laboratóriu-
mát. Technikusunk, valamint a Duna Televízió
munkatársai segítségével élõ video- és hangkap-
csolatot alakított ki az EP labor és a 400 ágyas
Klinika tanterme között. Az élõkép mellett há-
rom videovetítõvel a röntgen képerõsítõ, a
CARTO elektroanatómiai térképezõ rendszer és
a Prucka elektrofiziológiai mérõrendszer számí-
tógépes képernyõit is élõben, párhuzamosan
mutattuk be. I. típusú pitvarlebegés esetének fel-
színi EKG-jával, a sinus coronarius, valamint a
térképezõ katéterekrõl elvezetett intracardiális
elektrogramjaival tipizáltuk a ritmuszavar jel-
legzetességeit. Az esettel, a betegséggel és az el-
járással kapcsolatban a tanterembõl feltett kér-
désekre a laborból válaszoltam. Ahagyományo-
san alkalmazott, altatásban elvégzett elektromos
kardioverzió helyett a ritmuszavar megszünteté-
sére, tartós megelõzésére a katéteres aritmi-
amûtét korszerû módszerét, a radiofrekvenciás

ablációt alkalmaztuk. A 3D elektroanatómiai
térkép alapján a véna cava inferior és a tricus-
pidális billentyû között a jobb pitvar isthmus ré-
giójában ablációs vonalat képeztünk és a ritmus-
zavart termináltuk. Az ablációt követõen készí-
tett ismételt 3D térkép egyértelmûen bizonyítot-
ta azt az ablációval kialakított isthmus blockot,
melynek jelenlétében a ritmuszavar többé már
nem indukálható. Asikeres beavatkozás után az
EP labor dolgozóit: Racskó Timeát, Kálózdi
Zsuzsát, a Svédországból a labor munkájában

résztvevõ Michal Dohnalt, dr. Ladunga Károlyt,
a Biosense Webster munkatársát, dr. Tahin Ta-
mást és engem a hallgatóság elismerõ tapsvihar-
ral köszöntött. 

A kongresszus 303 aktív résztvevõje között
a pacemaker és elektrofiziológia témakörben te-
vékenykedõ magyar centrumok mindegyike
képviselte magát. Az elhangzott 75 elõadást pa-
rázs vitákkal egybekötött aktív érdeklõdés kísér-
te. A kongresszus szüneteiben a résztvevõk a
Biotronik, a Merck, a Medtronik, az Astra
Zeneca, a Jonson & Johnson, Cordis Webster, az
Egis, az Abbott, a Sanofi, az Innomed, az ICN,
a Vitatron, a Variomedic, a Bayer és a Roche cé-
gek kiállításait látogatták.

Az említett cégek aktív támogatása mellett
szervezett társasági programokon a részvétel ak-
tív volt. A kongresszust követõen kapott köszö-
netnyilvánítások szerint a résztvevõk kellemes
emlékekkel, új szakmai ismeretekkel gazdagod-
va utaztak haza.

Dr. Simor Tamás
PTE OEC Szívgyógyászati Klinika

klinikaigazgató-helyettes

IV. Aritmia és Pacemaker Kongresszus
Pécs – 2003. október 2-4.

Hein J. J. Wellens professzor
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Afekélybetegség kutatásával foglalkozó kon-
ferenciák sorozata 1970-ben kezdõdött Koppen-
hágában (Dánia). A megalakulás célja az volt,
hogy a fekélybetegség kialakulásának mechaniz-
musait tanulmányozó kutatók áttekintsék legfon-
tosabb eredményeiket, és a kollaborációk kialakí-
tásának lehetõségeit segítsék. Megalakulását kö-
vetõen az alábbi helyszíneken kerültek megrende-
zésre a témával foglalkozó konferenciák: Kop-
penhága – 1970; Köln – 1972; Parádfürdõ –
1976; Tokyo – 1980; Boston – 1985; Jeruzsálem
– 1988; Berlin – 1991; Kyoto – 1994; Hong
Kong – 1997; Budapest-Pécs – 2000.

Az International Conference on Ulcer
Research 11. konferenciája a Standing Committee
döntésének megfelelõen (2000-ben a budapesti
konferencián) Dubrovnikban került megrendezés-
re 2003. szeptember 15-20-ig. A konferencia ide-
je alatt 20 szimpózium került megrendezésre,
négy szekcióban pedig mintegy 300 elõadás, refe-
rátum hangzott el. A konferencia rendezésében
több nemzetközi szakmai társaság is részt vett,
például Olaszországból, Kínából, Franciaország-
ból, Japánból, Szlovéniából, Horvátországból,
Lengyelországból stb. 

Akonferencia tudományos anyaga nem szo-
rítkozott csupán a fekélykutatásra, hanem általá-
ban foglalkozott a gasztrointesztinum károsodá-
sának és védekezésének különbözõ mechaniz-
musaival, amelyek felölelték a kísérletes és a kli-
nikai gasztroenterológiát is. 

Akonferencia legkiemeltebb szimpóziuma a
„The Most Original Discoveries 30 Years of
Ulcer Research” volt. A szimpózium szervezõi

amerikaiak voltak, a szimpóziumban svéd, an-
gol, japán, német, horvát, kínai, ausztrál kutatók
vettek részt egy-egy referátummal. E szimpózi-
um keretein belül a „The Role of ATP in the
Gastroduodenal Ulceration: a Critical Over-
wiev” címmel tartottam referátumot. E szimpó-
zium szervezésének egyértelmû célja az volt,
hogy az elmúlt 30 év fekélykutatásának legfon-
tosabb lépéseit felelevenítse és rögzítse a jelenle-
gi helyzetet. Tekintettel arra, hogy e szekciót pa-
ralel szekcióülések nem követték, így a legélén-
kebb vita bontakozott ki, amely idõben egy teljes
napot (!) vett igénybe, és összesen 14 referátum
hangzott el (2003. szeptember 16.).

2003. szeptember 17-20. között 4 szekció-
ban párhuzamosan kerültek megrendezésre ki-
sebb szimpóziumok, illetve a fõbb témák elõadá-
sára is ekkor került sor. Ezen belül 2003. szep-
tember 17-én magyar szimpóziumként került
megrendezésre a „Gastrointestinal Defense:
Central and Peripherial Mechanisms” címû
szimpózium, melynek elõadói között budapesti
kutatók (dr. Gyires Klára professzor, dr. Varga
Gábor professzor), illetve pécsi elõadók (dr.
Vincze Áron, dr. Mózsik Gyula professzor) is sze-
repeltek. Ezen szimpóziumon szereplõ pécsi elõ-
adások címei az alábbiak voltak: Insight into the
molecular pharmacology: to drugs acting on the
afferent and efferent fibres of the Vagal Nerve in
the gastric mucosal protection; The immunohis-
tochemical distribution of CGRP and SP in the
human gastric mucosa in patients with different
gastric disorders; Nutritional gastrointestinal
mucosal protection: an update. E sorok írója

egyik elnöke volt a szimpóziumnak. 
2003. szeptember 18-ra K. Takeuchi pro-

fesszorral (egyetemünk díszdoktora) közösen
szerveztük a „Mediators in Gastrointestinal
Protection and Repair” témájú szimpóziumot,
amelyben egyetemünk részérõl a „Capsaicin-
sensitive afferent neurons and gastric protection
in human healthy subjects” címû referátum
hangzott el. 

Az ötnapos konferencia zsúfolt tudományos
programot adott, reggel 8.00-tól általában 18.00-
ig, majd a konferenciára meghívott, szakmában
elismert kiváló kutatók minden este hagyomá-
nyos horvát vendéglátásban részesültek. Akong-
resszus anyagát a Digestive Disease and Science
folyóirat közli 2003. októberében. Aproceedings
anyagát pedig a Monduzzi Editorial Internation-
al (Bologna, Italy) adja ki. 

A kongresszus teljes tematikája az Interne-
ten is megtalálható a www.icur2003.com cím
alatt, az elõadások absztraktjai megtalálhatók a
www.monduzzi.com weblapon. 

Ezen tudományos konferenciák Standing
Committee-jének alapító tagja, 2000-tõl pedig
fõtitkára vagyok. A bizottság döntése alapján a
12th International Conference on Ulcer Re-
search 2006-ban Osaka-ban kerül megrendezés-
re, elnöke Tetsuo Arakawa professzor (Depart-
ment of Gastroenteroloy,
University of Osaka, e-mail:
arakawat@med.osaka-cu.ac.jp) lesz. 

Dr. Mózsik Gyula
egyetemi tanár

Az EBBS (European Brain and Behaviour
Society) 35. éves konferenciáját 2003. szeptem-
ber 15-17. között rendezték meg Barcelonában,
melyen intézetünk is képviseltette magát. 

A konferencián összesen 450 regisztrált
résztvevõ volt, akik 6 plenáris elõadáson, 14
szimpózium keretében elhangzott 56 elõadáson,
valamint 287 poszteren mutatták be kutatási
eredményeiket. Magyarországról mindössze 4
kutatócsoport vett részt a konferencián. 

Az elõadásokon többek között elhangzottak
az amygdala és az orbitofrontális kéreg közötti
kapcsolat tanulásban játszott szerepérõl, a hip-
pocampusnak az epizódikus memória kialakulá-
sában játszott szerepérõl, a prefrontális kéregnek

a cselekvések idõbeni szerve-
zésében betöltött szerepérõl, a
mediális temporális lebeny
szerepérõl a tanulási és me-
móriafolyamatokban, a

bazális ganglionok szerepérõl a kognitív folya-
matokban, a kisagy szerepérõl az érzelmek és
megismerés folyamataiban, a humán prefron-
tális kéreg szerepérõl a kognitív folyamatokban
és a középagyi dopaminergiás neuronok mûkö-
désének szabályozásáról szóló tanulmányok. 

Sok poszter foglalkozott az amygdala külön-
bözõ magjai és a tanulás, memória kapcsolatá-
val: a bazolaterális amygdala és az inzuláris ké-
reg szerepe az íz-averzió kialakulásában, bazo-
laterális és laterális amygdala eltérõ szerepe a
kondicionált félelemben, a jobb és bal amygda-
lo-hippocampektómia hatása az epizódikus me-
móriára és téri reprezentációra, kondicionált fé-
lelem hatására bekövetkezõ szinaptikus változá-

sok az amygdalában és a piriform kéregben. Ta-
láltam egyéb, agyterületeknek a tanulásban be-
töltött szerepérõl szóló tanulmányokat: a nucleus
accumbens core és shell régióinak eltérõ szerepe
a szelektív figyelemben, a szerotonin szerepe a
tanulásban (imprintingben), glutamát és
dopamin interakciók a nucleus accumbensben –
szerepük a téri memória konszolidációjában.
Több poszter is foglalkozott a stressz-reakciók-
kal, és a szorongással: stressz indukálta struktu-
rális és funkcionális változások a bazolaterális
amygdalában; a hippocampus mineralokortikoid
receptorai és az anxietás valamint a téri memória
kapcsolata. Humán betegségekkel foglalkozó
poszterek is szerepeltek: vizuális és téri memória
Alzheimer típusú demenciás betegekben, a
schizophrenia és memóriazavarok, kellemes és
kellemetlen szagingerek hatása az EEG spekt-
rumra anorexia nervosaban. 

Kertes Erika

11th International Conference on Ulcer Research – Dubrovnik, Cavtat, 
Croatia, 2003. szeptember 15-20.

Az European Brain and Behaviour
Society kongresszusa Barcelonában



E z év szeptember utolsó hétvégéjén
immár negyedik alkalommal került
megrendezésre a szívizom-véde-

lemrõl szóló nemzetközi konferencia, mely
témájánál fogva kutatókat és klinikusokat
egyaránt érintõ tudományos eseménynek
számít. 1996-ban indította útjára ezt a ren-
dezvénysorozatot intézetünk, az akkori
POTE Kísérletes Sebészeti Intézete közösen
a Magyar Kardiológus Társaság Experimen-
tális Szekciójával. Az elsõ kongresszus sike-
rén felbuzdulva a résztvevõknek ígéretet tet-
tünk arra, hogy kétévente megismételjük ha-
sonló témában és hasonló idõpontban az ösz-
szejövetelt, mert úgy láttuk, hogy tudomá-
nyos haszna és a személyes találkozások fon-
tossága kárpótol a szervezéssel járó sok mun-
káért és fáradozásért. 1998-ban és 2000-ben
ennek megfelelõen ismét nagy sikerû szim-
póziumokat rendeztünk egyre bõvülõ lét-
számmal és mindig valami aktualitással. Így
a 3. szimpóziumon, szatellitként az ún. off
pump szívsebészet eredményeit ismertették
Londonból jött szívsebészek, akik a magyar
szakemberekkel együtt számos olyan újdon-
ságot mondtak el a szív-tüdõgép nélkül vé-
gezhetõ coronári- sebészetrõl, mely azóta a
gyakorlatban is egyre jobban elterjedt. An-
nak, hogy miért nem 2002-ben rendeztük
meg a negyedik szimpóziumot, szakmai oka
volt, nevezetesen egy nagy nemzetközi
kongresszus, melyet az International Society
of Heart Research Szegeden Végh Ágnes
professzor asszony vezetésével rendezett
meg, s melynek témái között a szívizom vé-
delem is kiemelten szerepelt. Ezért megfele-
lõ egyeztetés után 2003. szeptember végére
tûztük ki a negyedik ISMC megszervezését,
a tudományos témákat tekintve jelentõsen
bõvítettebb formában, mint az elõzõeket.
Szakmailag és a meghívott elõadók számát
illetõen egy sokkal nagyobb kört tudtunk
mozgósítani, mivel a szimpózium aktív részt-
vevõjévé vált az International Academy of
Cardiovascular Sciences, melynek élén
Naranjan S. Dhalla professzor áll, aki indiai
származású, Kanadában élõ (University of
Manitoba, Winnipeg) világhírû kardiológiai
kutató. Amerikától Európán át, Ázsiáig hihe-
tetlen szervezõ munkát fejt ki annak érdeké-
ben, hogy a kevesebb anyagi háttérrel rendel-
kezõ kutatók is részt vehessenek nemzetközi
projektekben és kongresszusokon. Így az
ISMC 2003-t már a PTE ÁOK Kísérletes Se-

bészeti Intézete, a Magyar Kardiológusok
Társaságának Experimentális Szekciója és az
International Academy of Cardivascular
Sciences együttesen rendezte. Dhalla pro-
fesszor az USA-ból, Ka-
nadából olyan elõadókat
tudott elhozni, akik a kar-
diológiai kutatás elsõvon-
albeli szakemberei (Dipak
Das, Rakesh Kuk-reja,
Peter Cattini, Moris
Karmazyn, Nilanjana Mau-
lik), akik vállalták a hosz-
szú utazást, hogy legújabb
eredményeiket itt Pécsett
ismertessék. Melléjük so-
rakoztak fel a szinte vala-
mennyi szimpóziumun-
kon részt vevõ, a hazai
kardiológiai kutatást kép-
viselõ elismert, iskolate-
remtõ személyiségek (Sze-
keres László, Juhász-Nagy
Sándor, Varró András, Végh
Ágnes, Koller Ákos), illetve
a tehetséges fiatalok. 

A kongresszus szep-
tember 25-én délelõtt kez-
dõdött az ünnepélyes
megnyitóval, melyen ka-
runkat Kosztolányi
György professzor, akadé-
mikus, az Orvostudomá-
nyi és Egészségtudomá-
nyi Centrum elnöke kép-
viselte, aki meleg szavak-
kal üdvözölte a megjelen-
teket és elismerését fejez-
te ki intézetünknek azért,
hogy nemzetközi meg-
mérettetésben is megáll-
juk a helyünket. Ezt köve-
tõen Édes István profesz-
szor, a Magyar Kardioló-
gus Társaság elnöke kö-
szöntötte a résztvevõket,
majd Dhalla professzor
baráti szavai hangzottak
el.

A szimpózium 11
szekciót foglalt magába,
emellett volt a poszter-
szekció, melyen 20 pre-
zentációra került sor. A tu-
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IV. International Symposium on Myocardial
Cytoprotection – 2003. szeptember 25-27.

ISMC 2003

Naranjan S. Dhalla professzor

Az Academy of Cardiovascular Sciences kitüntetés átadása
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dományos témák felölelték a miokardium
adaptációját elõidézõ prekondicionálás leg-
újabb elméleti és klinikai aspektusait, a szív-
izom iszkémiás-reperfúziós károsodásának
szubcelluláris mechanizmusait, a redox regu-
lációt, adaptációt, szignál folyamatokat.

Külön szekcióban került sor Sümegi Ba-
lázs professzor és munkatársainak elõadásai-
ra, melyek a PARP-inhibitorokról, mint az
oxidatív sejtkárosodás csökkentésének egyik

lehetõségérõl számoltak be. Kerekasztal for-
májában kerültek bemutatásra Tóth Kálmán
professzor és Cziráki Attila docens elõadásá-
ban az ACE-gátlók egyre szélesebb klinikai
alkalmazási lehetõségei, aminek aktualitását
az adta, hogy ez év augusztusában Bécsben
ismertette a 4 év vizsgálatát felölelõ Európa
Tanulmány által összefoglalt eredményeit
krónikus perindopril, ACE-gátló kezelést kö-
vetõen. A koronária keringés szabályozásáról
Juhász-Nagy Sándor professzor adott átfogó,
rendkívül érdekes elõadást, míg Edward
Carmelit professzor, nemzetközi hírû elek-
trofiziológus az aritmia szekció meghatározó
elõadója volt. Szombat délelõtt még három
szekcióra került sor, töretlen érdeklõdés mel-
lett. A témák a klinikumhoz szorosan kapcso-
lódó kutatásokat exponáltak, hisz a szívsebé-
szeti beavatkozásokat kísérõ gyulladásos re-
akciókról, a szívizom kontraktilitását befolyá-
soló új receptorokról hangzottak el igen szín-
vonalas elõadások. Az oxidatív stresszt jelzõ
markerek kimutatásáról és új diagnosztikus
lehetõségekrõl hazai és külföldi elõadók egy-
aránt beszámoltak. A fiatal tudósjelöltek rész-
vételének elõsegítésére PhD-hallgatóknak in-
gyenes volt a részvétel, és a kongresszus vé-
gén kitöltött tesztvizsga sikeressége esetén
kreditpontokat lehetett begyûjteni. 

Mint minden tudományos összejövetel-

nél, a kellemes társasági események sem ma-
radhattak el. A gálavacsorára a Palatinus szál-
loda gyönyörûen felújított Bartók termében
került sor. Ez alkalomból számos üdvözlõ be-
szédre, elismerésre és kitüntetésre került sor.
Szekeres László emeritus professzor, a szim-
pózium tiszteletbeli elõadója visszaemléke-
zett a kísérletes kardiológiai szakma történe-
tére, azokra az erõfeszítésekre, melyet az õ
generációja tett a nemzetközi kapcsolatok ki-

építésére. A pécsi
szimpóziumot dicsé-
rõ, elismerõ, baráti
szavai valamennyi-
ünknek nagyon jól es-
tek. Dhalla profesz-
szor ez alkalomból
nyújtotta át nekem az
I n t e r n a
tional Academy of
Cardiovascular Sci-
ences elismerõ kitün-
tetését, mellyel való-
ban intézetünk szere-
pét hangsúlyozta a kí-
sérletes kardiológia
hazai és nemzetközi
elismertségének növe-
lésében. A gálavacso-
ra során mindazon

kollégák, akik számos alkalommal segítették
a rendezvényt, illetve a Kísérletes Sebészeti
Intézet diplo-
m á s a i ,
asszisztensei
is kis ajándé-
kokat vehet-
tek át. Ezt az
alkalmat sze-
retném én is
megragadni,
hogy külön
k ö s z ö n e t e t
mondjak dr.
Lantos János
docensnek, a
Szervezõ Bi-
zottság elnö-
kének, aki a a
honlap szer-
kesztése mel-
lett az absz-
traktok nyom-
dai formába
öntését, a fo-
lyamatos e-mail kapcsolattartást mindenki el-
ismerésére végezte. Dr. Szántó Zalán kollé-
gám tervezte és szerkesztette a kongresszusi
programfüzeteket kitûnõ érzékkel, melyet
azután az Ollmann Ágnes vezette nyomda

fantasztikus gyorsasággal készített el. Külön
köszönet illeti dr. Ferencz Andreát, aki jó gya-
korlati érzékkel szervezte meg az adminiszt-
ratív feladatok felosztását, információs anya-
gok, kongresszusi táskák elhelyezését, aján-
dékok kiválasztását. Valamennyi fiatalabb
kollégám (dr. Gasz Balázs, dr. Borsiczky Ba-
lázs, dr. Jancsó Gábor, dr. Benkõ László) részt
vett a repülõtéri transzportok lebonyolításá-
ban, a vendégek fogadásában. Csak az elis-
merés hangján tudok szólni a garázs és
Mozsgai Zoltán segítõkészségérõl a szerte-
ágazó szállítási feladatok megoldásában.

Apéntek esti villánykövesdi borkóstoló va-
csora is igen jó hangulatban zajlott le. Itt adtuk
át a poszterdíjakat, két elsõt dr. R. Bundy (Lon-
don) és dr. Gasz Balázs (Pécs) részére, míg a
két második díjat dr. Jancsó Gábor (Pécs) és
dr. Kaszaki József (Szeged) kapta. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a majd
egy évet felölelõ szervezõ munka eredménye
három jól sikerült nap volt, melynek emléke
reméljük mind tudományosan, mind a baráti
légkörben lezajlott programok miatt sokáig
fog élni kollégáink, barátaink körében. Ter-
mészetesen a szponzorok segítsége nélkül ez
a rendezvény sem jöhetett volna létre, amiért
ezúton is köszönetet szeretnék mondani, kü-
lön kiemelve Tóth Kálmán intézetvezetõ pro-
fesszor segítségét és támogatását.. Végezetül
köszönet illeti a Lenau Reisen utódjaként lét-
rejött Tensi Tours Kft. lelkiismeretes, szakma-

ilag profi munkáját, mellyel nagymértékben
hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. A be-
számolót a szimpózium végén elhangzott mon-
dattal zárom: Találkozunk 2005-ben Pécsett.

Dr. Rõth Erzsébet egyetemi tanár
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A Magyar Élettani Társaság (MÉT) a legré-
gebbi folyamatosan mûködõ magyarországi
elméleti orvostudományi társaság, amelyet
1931-ben Tihanyban alapítottak fõként klini-
kusok, kisebb részben az elméleti orvostudo-
mány akkori képviselõi, például Szent-Györ-
gyi Albert. Az alapító atyák közül utolsóként
4 évvel ezelõtt távozott el Donhoffer Szilárd
akadémikus, a pécsi Kórélettani Intézet meg-
alapítója. A társaság évente tart vándorgyû-
lést az ország egyetemi városaiban, egy alka-
lommal, 1942-ben a mai Magyarország terü-
letén kívül, Kolozsvárott rendeztek  egy talál-
kozót. Pécs eddig 14 alkalommal adott helyet
e vándorgyûléseknek, elnökei között néhai
jeles professzoraink, Mansfeld Géza (gyógy-
szertan), Lissák Kálmán (élettan), Donhoffer
Szilárd (kórélettan), Kerpel-Fronius Ödön
(gyermekgyógyászat), Cholnoky László (or-
vosi kémia), Grastyán Endre (élettan) és
Flerkó Béla (anatómia/endokrinológia) neve
található, a mai aktív professzorok közül pe-
dig Szolcsányi János és rektorunk, Lénárd
László akadémikusok neve említhetõ.

Eredetileg az élettan foglalta magába az
élettudományok legnagyobb részét, leg-
alábbis ami a normális és kóros szervi/szerv-
rendszeri mûködések tanulmányozását illeti.
Az utóbbi 2-3 évtizedben különösen felgyor-
sult az élettani tudományok differenciálódása
és – még ha a klinikai diszciplínáknak az
élettanról történõ leválását nem is említjük –
az elméleti orvostudomány és más élettudo-
mányi területek is önálló tudományágakká
váltak (pl. biokémia, genetika, immunológia,
endokrinológia, idegtudományok), nagyrészt
megalapították saját társaságaikat és össze-
hívják kongresszusaikat. Ezen fejlemények
ellenére hazánkban és más európai vagy ten-
gerentúli országban is megõrzõdött az
ÉLETTAN vagy az ÉLETTANI TUDOMÁ-
NYOK összessége mint gyûjtõfogalom, és
természetesen az orvostudományi és állator-
vos-tudományi egyetemi kurrikulumban is
szerepel fontos alaptantárgyként az élettan.
Utóbbi jól körülírt tematikájával a korábbi
felsorolásban szereplõ többi tudományágnak
csupán vázát nyújthatja az egyetemi hallga-
tóknak. A MÉT folyamatosan erõfeszítéseket
tesz arra, hogy az ÉLETTAN tudományos
diszciplínaként klasszikus értelmében egy-
ben maradjon és éves vándorgyûléseire to-
vábbra is várjon minden, az élettani tudomá-
nyokban tevékenykedõ kutatót. Ennélfogva
valójában interdiszciplináris jellegét nem ta-

gadva lehetõséget kínál tagságának valamint
a élettudományokban érdekelt sokoldalúság-
ra fogékony szakembereknek arra, hogy lát-
szólag távolálló témákban érdekelt kollégák-
kal is találkozhassanak. 

A fenti cél elérése érdekében a 2003. évi
pécsi MÉT vándorgyûlés szervezõi igyekez-
tek az integratív szemléletet hangsúlyozni az-
által, hogy néhány magyar és külföldi meghí-
vott kutatót az élettan határterületeihez tarto-
zó témákban összefoglaló elõadások tartásá-
ra kérték fel. A tágan értelmezett élettan von-
zóbbá tétele érdekében a szervezõk szerény
anyagi engedményt kínáltak PhD-ösztöndí-
jas hallgatók részére a vándorgyûlésen való
részvételhez, és valóban sikerült mintegy 50
doktoranduszt megnyerni arra, hogy új kuta-
tási eredményeikrõl posztert mutassanak be
vagy rövid elõadást tartsanak. Ehhez még az
is kellett, hogy vándorgyûlésünkön a poszter-
diszkussziók idején más tudományos progra-
mot nem terveztünk, s így kisebb csoportok-
ban koncentráltan és kellõ számú hallgatóság
elõtt tudtak a fiatalok eredményeikrõl beszá-
molni. A továbbiakban néhány olyan téma,
illetve eredmény került röviden említésre,
amelyekbõl kiderült a MÉT vándorgyûlés
multidiszciplináris jellege és néhány bemuta-
tott példa utalhat az élettan újabb irányzatai-
ra.

Jelentõs számban hangzottak el, illetve
kerültek bemutatásra olyan eredmények,
amelyek a népbetegségeknek számító
koronária-elégtelenség, hipertónia és cukor-
betegség kialakulásának és mechanizmusai-
nak jobb megértését célozták. Így a koronária
endotélfunkció és egy transzkripciós faktor, a
PPARγ hatásának összefüggésérõl közöltek
adatot,  ezáltal a cukorbetegségben kialakuló
érrendszeri zavar mechanizmusárol is új is-
meretet nyerhettünk (Bagi Zsolt és munkatár-
sai, SE Kórélettani Intézet). Az endogén
szén-monoxid védõ szerepe a szívizom-
ischaemia következményeinek kialakulásá-
ban egy másik figyelemre méltó összefüggés
(Bak István és munkatársai, DE Gyógysze-
résztudományi Intézet). A cukorbetegségrõl
való tudásunkat gyarapította az az elõadás,
amely egy máj által termelt inzulin-érzékeny-
séget javító tényezõ jelentõségét bizonyította
(Pórszász Róbert és munkatársai, DE Farma-
kológiai Intézet).

Nagyszámú poszter foglalkozott a vanil-
loid receptorok és neuropeptidek szerepével
különbözõ gyulladásos modellekben. Talán a

legígéretesebb fejlemény ebben a témacso-
korban a szomatosztatin és analógjainak le-
hetséges szerepérõl szóló poszter volt, amely
elõrevetítheti egy teljesen új alapokon nyug-
vó fájdalomcsillapítás humán alkalmazásá-
nak a lehetõségét is (Helyes Zsuzsanna és
munkatársai, PTE Farmakológiai Intézet). A
fájdalom kialakulásának és kezelésének más
változataival volt kapcsolatban Felmérai La-
ura és munkatársai (Richter Gedeon RT) va-
lamint Dochnal R. és munkatársai posztere is
(SZTE Kórélettani Intézet).

Két plenáris elõadó is foglalkozott a hõ-
szabályozás és energetika kérdéseivel. Bar-
bara Cannon (Wenner Gren Institut, Stock-
holm) az ún. szétkapcsoló fehérjék, közülük
is elsõsorban az uncoupling protein 1 szere-
pét taglalta összefoglaló referátumában. Igen
jól felépített és világos prezentációja meg-
gyõzhette a hallgatóságot arról, hogy – bár
fõként állatkísérletes biokémiai eredmények-
rõl számolt be – e fehérjecsalád jelentõséggel
bír a hõtermelés és a testsúly szabályozásá-
ban emberben is. A hideg környezet elleni
metabolikus védekezés hõregulációs aspek-
tust vitt elõadásába, amelyet bizonyos szem-
pontból ellensúlyozott egy másik külfödi
vendégünk, Duncan Mitchell (Witwatersrand
Egyetem, Johannesburg) elegáns elõadásá-
nak témája. Nevezetesen õ a meleg környe-
zetben szabadon élõ  afrikai állatok hõregulá-
ciójáról beszélt, többek között arról a megle-
põ stabilitásról, ami egész éven át jellemzi bi-
zonyos nagy emlõsök maghõmérsékletét.
Provokatívnak tûnt elmélete, de egyúttal a
kompromisszumok formájában történõ élet-
tani szabályozások jó példáját is adta akkor,
amikor a szelektív agyi hûtés alternatív alkal-
mazását taglalta: nevezetesen kimutatta,
hogy – a laboratóriumi körülmények között
végzett vizsgálatok eredményeivel ellentét-
ben – a szabadon élõ állatok nem alkalmaz-
zák a szelektív agyi hûtés lehetõségét meleg-
ben, hanem bizonyos agyi hipertermia kiala-
kulását tolerálják.

A vándorgyûlés programjából való fenti
néhány kiemelés természetesen szubjektív, és
még a jelenleginél lényegesen nagyobb terje-
delem sem tenné lehetõvé a valóban jelentõs
fejlemények akár csak felsorolásszerû bemu-
tatását is. E beszámoló szerzõje egyébként
nem is vállalhatja az 50 elõadást és 104 posz-
tert magában foglaló háromnapos vándor-
gyûlés szakmai eredményének szisztemati-
kus bemutatását, jelentõségük súlyozását, hi-
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Gondolatok az élettani tudományok jelen helyzetérõl
A Magyar Élettani Társaság 2003. évi pécsi vándorgyûlésének tapasztalatai



szen a rendkívül tág tematika
egy része kívül esik szakmai
kompetenciáján. A résztvevõk-
kel való beszélgetések, vala-
mint egyéb visszajelzések
alapján annyi bizonyos, hogy
továbbra is van országos igény
egy ilyen sokrétû, a jelenleg
domináló szûk szakmai temati-
kát preferáló szimpóziumok
mellett évenként összehívott
ÉLETTANI vándorgyûlések
megrendezésére, mivel a részt-
vevõk sokoldalú tájékozódását
teszi lehetõvé olyan témákban,
amelyek alapszintû ismerete
mind a kutatásban, mind pedig
az élettan és más elméleti or-
vostudományi terület oktatásá-
ban segítséget jelenthet a kong-
resszuson résztvevõ érdeklõ-
dõk részére amellett, hogy sa-
ját új eredményeikrõl is számot
adjanak. 

E lehetõséget ragadom
meg arra, hogy úgymond rek-
lámozzak egy kiadványsoroza-
tot (Studia Physiologica,
Scientia Kiadó, Budapest. So-
rozatszerkesztõ: Juhász-Nagy
Sándor), amelynek legújabb,
13. kötete idei vándorgyûlé-
sünk idõpontjában jelent meg.
Címe: „Fraktál, káosz, élettani
komplexitás”, szerzõje: Eke
András (SE II. Élettani Inté-
zet). Ez a monográfia temati-
kájában jól példázza azt a meg-
közelítést, amelyhez sokoldalú
érdeklõdés, magas szintû kuta-
tómunka, jelentõs új kísérleti
eredmények, az irodalom mély
ismerete és új paradigmák be-
fogadása iránti érzékenység
szükséges. Több hazai és kül-
földi kollégával együtt meg-
gyõzõdéssel vallom, hogy egy
ilyen integratív szemlélet szük-
séges ahhoz, hogy a ma domi-
nálóan molekuláris és sejtszin-
tû élettani kutatás révén gyûj-
tött adattömeg az emberi szer-
vezet normális és kóros mûkö-
désének jobb megértéséhez ve-
zessen, amihez a MÉT és más
nemzetek élettani társaságai-
nak tevékenysége is jelentõsen
hozzájárulhat.

Dr. Szelényi Zoltán
a vándorgyûlés elnöke
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A Nemzetközi Placenta Szövetség
(IFPA) 9. világkongresszusa

Idén szeptember 24. és 27. között került megrendezésre az IFPA(International Federation of Placenta Associations)
9., egyben pedig az EPG (European Placenta Group) 10. találkozója. Ez alkalommal a németországi Mainz váro-
sa adott otthont a konferenciának. A világ minden tájáról érkeztek elismert kutatóként számon tartott képviselõi a
szakmának, akik kiváló elõadásaikkal, poszter-bemutatóikkal emelték a konferencia színvonalát. Pécsrõl a Bioké-
miai és Orvosi Kémiai
Intézet képviseletében a
placenta proteinek ku-
tatásával foglalkozó
munkacsoport tagjai
(dr. Than Nándor Gá-
bor, dr. Bellyei Sza-
bolcs, dr. Szigeti András
és dr. Boronkai Árpád)
is részt vettek a neves
rendezvényen. A kon-
ferencia megnyitását
követõen dr. Than Nán-
dor Gábor idén elsõ al-
kalommal adta át a
Nemzetközi Placenta
Szövetség által alapí-
tott, édesapjának, dr.
Than Gábor egyetemi tanárnak emléket állító, fiatal kutatóknak kiírt IFPAfõdíjat és emlékplakettet. Than profesz-
szor dr. Hans Bohn-nal együttmûködésben három évtizedig a placentából izolált fehérjék alap- és alkalmazott vizs-
gálata területén végezte tudományos kutatói tevékenységét. Az elmúlt években e terület több fiatal orvos számára
is lehetõséget nyújtott önálló kutatómunkára, eredményeik publikálására. Than professzor tavaly bekövetkezett
sajnálatos hirtelen halála óta a kutatási téma vezetését fia látja el.

Magas szintû tudományos teljesítményének elismeréseként az IFPA Gabor Than Award-ot idén elõször dr.
Vicki L. Clifton, a Newcastle-i (New South Wales, Ausztrália) Mothers and Babies Research Centre, John Hunter
Hospital fiatal kutatónõje kapta. Adíjátadó után tartott „Maternal asthma model for the effects of inflammation on
human fetal growth” címû nyitóelõadásában a díjazott az anyai és magzati szervezet, valamint a lepény egységé-
re, illetve interakciójuknak a magzati növekedés szabályozására és a születés utáni fejlõdésre gyakorolt hatásáról
tartott saját eredményeiket bemutatva színes beszámolót.

Munkacsoportunk elõadással és poszterekkel is szerepelt a konferencián. Dr. Than Nándor Gábor a „From
basic research to clinical application of placental proteins” workshop felkért szervezõjeként „Genomical, pro-
teomical and functional studies of human placental protein 13 (PP13) / galectin-13” (szerzõk: Than N. G, Bellyei
Sz., Szigeti A., Boronkai Á., Berente Z., Janáky T., Than G. N., Bohn H., Sümegi B.) címmel tartott elõadást. Dr.
Bellyei Szabolcs és dr. Szigeti András egy-egy poszterrel demonstrálták a területen eddig elért eredményeinket
„Genomical and proteomical analysis of PP17B / Sandrin B” (szerzõk: Bellyei Sz., Than N. G., Szigeti A., Boronkai
Á., Berki T., Janáky T., Debreceni B., Sümegi B., Bohn H., Than G. N.) és „Molecular biological characterization
of placental protein 20 (PP20) / thiamine pyrophosphokinase” (szerzõk: Szigeti A., Bellyei Sz., Boronkai Á., Janáky
T., Szabó Z., Than G. N., Sümegi B., Bohn H., Than N. G.) címmel. 

Aworkshop-elõadást követõen Paul Bishof professzor, a workshop társszervezõje (Genfi Egyetem, Szülésze-
ti és Nõgyógyászati Klinika) felajánlotta, hogy szívesen fogadja munkacsoportunk tagjait intézetükben a tro-
phoblast-sejt tenyésztés elsajátítására, elõsegítve ezzel is a PP13 / galectin-13 fehérjével kapcsolatos kutatásaink to-
vábbi folytatását. Külön megtisztelõ érzés volt találkozni kutatási témánk egyik legmeghatározóbb személyével,
dr. Hans Bohn-nal, aki késõbb marburgi otthonában is vendégül látott bennünket. Az utolsó nap megrendezett gá-
laest alkalmával több fiatal kutató jutalomban részesült tudományos munkája elismeréseként. Munkatársunk, dr.
Bellyei Szabolcs PhD-hallgató, mindannyiunk örömére az idén alapított IFPA Y.W. Loke Award-ot átvéve szintén
a díjazottak között állhatott a Mainz Castle színpadán (kép). A konferencia másnap zárta kapuit, mi pedig az el-
hangzott elõadások, poszter-bemutatók, valamint a környéken tett emlékezetes kirándulásaink után számtalan él-
ménnyel gazdagodva indultunk haza.

Dr. Boronkai Árpád
PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

A díjazottak



A PTE Magatartástudományi Intézetének tör-
ténete alapvetõen a Grastyán Endre profesz-
szor által vezetett Élettani Intézet tudományos
mûhelyéhez kötõdik, etológiai, pszichológiai,
idegélettani, neuropszichológiai ismeretekre
épít. Más oldalról viszont a Vereczkei Lajos
professzor és dr. Tahin Tamás által képviselt
határozott antropológiai, szociológiai ismere-
tekbõl táplálkozik. Az intézet gyakorlati olda-
lának markáns részét képezi az orvosi etika,
szociológia és antropológia. Az 1990-es évek
után elõretörõ kulturális antropológia tudomá-
nya az emberi tevékenységet az életmód, a
gondolkodásmód évszázados szokásrendsze-
re felõl közelítette és ezzel olyan új tudomá-
nyos szemléletet kínált, mely az ember általá-
nos kultúrájának törvényeivel foglalkozott és
így tudományos eszközeivel kizárta az ember
ideológiai elvekre épített közelítésmódjait.
Szabó Imre professzor vezetése alatt az egész-
séges és a beteg ember magatartásának elem-
zésére és megértésére összpontosító termé-
szettudományos közelítésre volt szükség,
hogy kialakulhasson egy határozott alkalma-
zott tudományi emberkép. Ennek a munkának
a menetében a Magatartástudományi Intézet
megalapítását követõ idõszakban új fogalmi
rendszer kidolgozása vált szükségessé, mely
szervesen illeszkedett az európai és az ameri-
kai „behavioral sciences” irányzatokhoz. A
nemzetközi kapcsolatok és tapasztalatok te-
kintetében a neuropszichológia (a megisme-
rés és a viselkedés zavarainak kórbonctana)
jelentõs elismertsége nyomán haladva az új
koncepciók rendszerébe lassan integrálódott
az orvosi etika, az orvosi antropológia, az or-
vosi szociológia is, mely tudományok az
egészségügyi rendszer, emberkép, lelki és tes-
ti betegség kapcsolata, emberi jogok kezelés-
ben, a gyógyító beavatkozásokkal kapcsolatos
döntésekben való részvétel egyre hangsúlyo-
zódó képét igyekezett megrajzolni. Az elsõ
idõszakban az erõforrásokat e szervezési
munka kötötte le, miközben az intézet igyeke-
zett nyitni más, elsõsorban a kiélezett kom-
munikációs helyzetek területén kompetens
klinikai pszichológia és az orvosi pszicholó-
gia irányába. Az erõfeszítés eredményeként
elõször tudományos, majd gyakorlati kollabo-
rációk elõkészítése után 2003 júliusától az Or-
vosi Pszichológia Csoport a Magatartástudo-
mányi Intézetbe integrálódott. Az átmenet a
személyi és a szakmai gondolkodásmód hatá-
rozott változása mellett kompromisszumok
mentén haladt. Az átalakulások révén a fiatal
munkatársak kreatív részvételével nyerte el az

intézet a jelenlegi formáját. 
A magatartástudomány elsõsorban az

amerikai és az angol „Behavioral Sciences”
intézetek nyomvonalát követve önálló tudo-
mányos diszciplínává vált, melynek lényege
alkalmazott tudomány jellegében van: részt
venni az orvosi tevékenység hatékonyságának
fokozásában és a test és a lélek szétválasztha-
tóságát hirdetõ évszázados hagyományokban
gyökerezõ szemlélet lebontásában. Az ember-

nek ugyanis olyan teste van, melynek mûkö-
dését a lelki és biológiai mechanizmusok kö-
zösen irányítják, attól függõen, hogy a sze-
mély élete során milyen tapasztalatokat szer-
zett szûkebb gyermekkori és tágabb felnõttko-
ri környezetében. E test mûködését határozot-
tan befolyásolják a dr. Selye János által felve-
tett stressz tényezõk, és ezen túl azok a gondo-
latok és vélemények, amelyek ezekhez a
stresszekhez kapcsolódó kognitív tevékeny-
ség révén jelennek meg. 

A PTE ÁOK Magatartástudományi
Intézete Magyarországon elsõként, 1991-ben,
Szabó Imre professzor vezetésével alakult
meg. Az általa létrehozott neuropszichológiai
mûhely Magyarországon új vizsgálati mód-
szereket vezetett be, nemzetközi kapcsolatain
keresztül pedig új mérési technikákat fejlesz-
tett ki. Hozzájárult a magyar neuropszicholó-
gia teoretikus és metodikai megújításához. A
fejlesztési törekvések mellett az intézetnek a

mintaadó szerepe mellett meg kellett küzde-
nie létezéséért. Lépésrõl lépésre alakította ki
azt a természettudományi és társadalomtudo-
mányi mûhelyt, mely megalapozta a korszerû
orvosképzés szociális tudományokra is épülõ
alapjait. E lépés egyik jelentõs mozzanata,
hogy a filozófiai antropológia fiatal munkatár-
sakkal bõvülve fokozatosan átadta helyét az
orvosi antropológiának és ezen belül egyre in-
kább elõtérbe került az ökológiai evolúciós

pszichológiai szemlélet, mely jelentõs lépés a
modern orvosi magatartás és emberkép kidol-
gozása felé. Az orvosi etika területén megjele-
nõ jelentõs kihívások nem érik készületlenül
az intézet munkatársait. Az intézet munkatár-
sai jelentõs erényeket felmutató katalizátorai a
betegek életvégi döntéseit, etikai és jogi állás-
pontjait megfogalmazó álláspontoknak, aktív
részesei az ez ügyben elõkészítendõ hazai eti-
kai és jogi szabályzatok kidolgozásának – ma-
gyar és nemzetközi viszonylatban egyaránt.
Országos referenciaként említhetjük e tárgy-
ban megjelent tankönyveiket is. 

Magyarországon Pécsett, az elsõk kö-
zött indult meg az Orvosi Pszichológia tan-
tárgy oktatása is, mely e tárgy oktatásában
résztvevõ kollegák áldozatos erõfeszítése
eredményeként a POTE Élettani Intézetének
idegélettani gyakorlatait követõen Ozsváth
Károly professzor és Grastyán Endre profesz-
szor támogatásával képviselte a kliens köz-
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Dr. Kállai János (51) klinikai pszichológus, a Magatartástudományi Intézet 2003. július 1-jén kineve-
zett igazgatója. Szakvizsgái: klinikai pszichológia, pszichoterápia, magatartásterápia. A Magyar Maga-
tartástanulmányi Egyesület tagja és kiképzõ terapeutája. Több mint 20 éves praxissal rendelkezik a szo-
rongásos zavarok, a depresszió, a krízis intervenció, a pszichoszomatikus betegségek, az egészségpszi-
chológiai és a magatartásorvoslás területén. A pszichológiai tudományok kandidátusa, habilitált egye-
temi docens. Benyújtott MTAdoktori disszertációjának címe: „Téri tájékozódás és a szorongás”. Ama-
gyar klinikai pszichológiai kollégium praxisbizottságának társelnöke. ASemmelweis Egyetem Klinikai
Pszichológiai Szakképzésének oktatója és a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Pszichológiai Szakkép-
zésének egyik elindítója és megszervezõje. APécsi Akadémiai Bizottság Pszichológiai Munkabizottsá-
gának elnöke. ABaranya és Tolna Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatának szak-
fõorvosi jogkörû klinikai pszichológusa.
Tudományos kollaborációban dolgozik (a) az Arizonai Egyetem (Tucson) szorongáskutató, (b) az
Indiana Purdue University Fort Wayne tájékozódó magatartás kutatócsoportjával, (c) a JAUME Catalán
egyetem megközelítõ és elkerülõ magatartás fiziológiai és genetikai markereit vizsgáló laboratóriumá-
val, (d) a Semmelweis Egyetem Orvosi Kémia, Molekuláris Biológia és Patobiokémia Intézetével az
elkerülõ és a megközelítõ magatartás genetikai markerei témakörben, (e) továbbá, agyi volumetriás
vizsgálatok a megközelítõ és elkerülõ rendszer részét képezõ, hippokampuszhoz kötõdõ funkciók vo-
natkozásában, szorongásoktól szenvedõ személyeknél témakörben, (f) tagja a fõleg európai kutatókat
tömörítõ Cross-Cultrural Clinical Psychology Study Group-nak (Groningen), mely az egészség és szo-
rongás területén több mint 20 országot érintõ epidemiológiai felméréseket végez, fóbiák, betegséghez
való viszony, kultúra és betegség összehasonlító elemzése tekintetében. A gyógyítás kontextusának
vizsgálata területén kollégáival és PhD-s munkatársaival elsõsorban a kardiovaszkuláris és onkológiai
betegségekkel való megküzdés pszichológiai mechanizmusainak és a gyógyulás menetének vizsgála-
tával foglalkozik. ATéri Tájékozódás és Pszichopatológia Laboratórium valamint a NeuroKognitív La-
boratórium alapítója és vezetõje.

A Pécsi Magatartástudományi Intézet    



pontú szemlélet elterjesztését. E szemlélet azt
hangsúlyozta, hogy a betegség nem a testet,
hanem a beteg embert kínozza és kiemelte,
hogy az orvos és beteg között zajló kommu-
nikáció tudományos és szakszerû alkalmazá-
sa a legkülönbözõbb betegségek esetén az
egyik leglényegesebb szempont a hatékony
gyógyászati eredmények elérésében. Az okta-
tó csoport az orvosi pszichológia autonóm
konceptuális rendszerét, a nyugati orvoslás-
ban méltán elért pozícióját hazai viszonyok
között igyekezett kiharcolni, aminek során
szakmai és személyes konfliktusok vállalásán
keresztül is igyekezett e modern és hatékony
szemléletet a magyar és a pécsi orvosképzés
lényeges elemévé tenni. Az idegélettan, majd
a szociálpszichiátriához és késõbb az általá-
nos pszichiátriához való kapcsolódás kény-
szerûségét a praxishoz való elszakíthatatlan
kötõdés motiválta. Dr. Kóczán György, az or-
vosi pszichológia csoport korábbi vezetõjé-
nek szavait idézve: „az orvosi pszichológia a
konkrét gyakorlathoz való kapcsolódás nél-
kül nem tudja betölteni feladatát, hiszen a lé-
nyege az orvos-beteg kapcsolat gyakorlatá-
ban mutatkozik meg”. Az 1978-tól 2002-ig
terjedõ idõszakban világossá vált, hogy az
Orvosi Pszichológia Csoport, mint tudomá-
nyos mûhely, annak ellenére, hogy az OEP fi-
nanszírozási rendszer a prevenciós programo-
kat, a kommunikáció eszközére építõ beavat-
kozásokat alulfinanszírozza, érvényesíteni kí-
vánja a betegek érdekeit szolgáló korszerû
gyógyászat pszichológiai alapelveit. Tagjai-
nak tudományos eszköztára, oktatói tapaszta-
lata, és szakvégzettségei alapján a pszichiátri-
ai tevékenységrendszerrel való kapcsolattól
függetlenül is képes képviselni szakmai célja-
it, de csak abban az esetben, ha egy kreatív
munkaközösség részévé tud válni. Éppen
ezért külön öröm, hogy minden oldalról egy-
ségesen támogatást kapott a dékáni testület
2003 tavaszán kialakított álláspontja, mely-
nek eredményeként 2003 júliusától az Orvosi
Pszichológia oktatása, kutatási és gyakorlati
tevékenysége a magatartástudományok rend-
szerébe integrálódott. 

A praxistevékenységben kialakítható
új lehetõségek lehetõvé teszik az egészség-
pszichológia és a magatartásorvoslás alkal-
mazott jellegének érvényesítését. Erre mutat-
nak azok a kollaborációk, melyek kölcsönös
elõnyök alapján lehetõvé teszik az onkológiai
és kardiovaszkuláris betegek pszichológiai ta-
nácsadó rendszerének kidolgozásán túl, egy
általános Orvosi Pszichológiai Tanácsadó ki-

alakítását, mely új betegellátási formák elin-
dítását teszi lehetõvé. 

A praxis mellett az intézet egyik fõ te-
vékenysége a korábbi neuropszichológiai ha-
gyományok kiegészítéseként NeuroKognitív
Laboratórium elindítása, mely tovább erõsíti
az interdiszciplináris megközelítéseket, és te-
ret nyit a mentális értékelõ, kognitív tevé-
kenység és a betegségállapotok kapcsolatá-
nak empirikus tanulmányozására, a praktikus
beavatkozások új tudományos kontextusának
kidolgozására. 

A Magatartástudományi Intézet har-
madik fontos feladata, hogy az orvosi szocio-
lógiai munkacsoport széles körben elismert és
eredményes tevékenységét kiszélesítsük és az
e területen meglévõ erõsségeinket, az empiri-
kus kutatásokban való jártasságunkat a pályá-
zati folyamatokban, valamint a klinikákkal
való együttmûködésben is tovább kamatoz-
tassuk. Az alapkutatások mellett az alkalma-
zott kutatások elõtérbe kerülését a klinikum
növekvõ igényei is generálják. A hazai orvosi
szociológia születése a Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetemhez kötõdik. A múlt, az indulás
és a jelenlegi elvárások komoly kötelezettsé-
geket jelentenek az orvosi szociológia terüle-
tén is a jól képzett és a kutatásmódszertanban
gyakorlott oktatóinknak, kutatóinknak.

Az etika oktatása az elmúlt napokban
a magyar sajtó elõterébe került. Ennek ellené-
re, mivel ezen a területen az intézet megbíz-
ható hagyományokkal rendelkezik, nem kí-
vánjuk kampánycélok alá rendelni hosszú tá-
vú fejlesztési programunkat. Figyelembe vé-
ve a korábbiakban említett kihívásokat nem
csak Pécsett, de bizton állítható, hogy vala-
mennyi magyar orvosegyetemen ez ügyben
jelentõs oktatásmódszertani változások vár-
hatóak. Emberjogi, betegjogi és foglalkozás-
sal kapcsolatos jogi ismeretekkel kell a kép-
zést kiegészíteni.

Az elmúlt néhány évben nagyon mar-
káns változás mutatkozik az orvosokkal kap-
csolatos közvélekedésben. Az orvos-beteg
közti szimmetrikus kapcsolat kialakítására
való törekvés, a tájékozottságra való jog ki-
harcolása, a betegségekkel kapcsolatos tudás-
források szélesebb publicitása, valamint az a
tény, hogy az orvos egyre inkább magas kép-
zettségû diplomás ápolók, mérnökök, fiziku-
sok és kémikusok teamjében, mint tag dolgo-
zik, észrevétlenül átalakítja az orvosi maga-
tartás és hivatás alapértékeit. Az egészségipar
tagjaként az orvos, egyesek szemében mint
termelõ, a fogyasztó felé árucikket közvetítõ
munkaerõ jelenik meg. Ennek a véleménynek
a terjedése hátráltatja a hagyományos orvosi
identitásra és hivatástudatra támaszkodó am-
bíciókat. Új kihívások ezek, amelyek az
orvos-beteg-környezet rendszerének alapo-
sabb megértését és kompetens kezelését kí-
vánja meg az orvosoktól. Ebben a kihívásban
az orvosi antropológia, az orvosi szociológia
és az orvosi etika megújuló szemlélettel osz-
tozik a kollégákkal és elvárható tõle, hogy a
maga területén az emberkép, a hivatás és az
egészség-betegség fogalomkörén belül hatá-
rozott válaszokat adjon a felvetõdõ kérdések-
re.

Megítélésünk szerint a gyógyítás pszi-
chológiai kontextusának megújítása a bonta-
kozó új kognitív idegtudományi ismeretek és
a szociális tudományok kapcsolatának elmé-
lyítésén múlik. Munkatársaimmal reméljük,
hogy ebben az irányban tett lépéseink nyo-
mán ezt a kapcsolatrendszert mind a kollégák,
mind a hallgatók számára hatékonyan be is
tudjuk mutatni.

Dr. Kállai János
egyetemi docens

a Magatartástudományi Intézet
igazgatója
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

H a pontos akarok lenni, akkor
csak ez az épület 25 éves, ami-
ben jelenleg élünk.

Az egyetem már az 50-es évektõl fo-
lyamatosan gondoskodott dolgozói gyer-
mekeinek óvodai ellátásáról. Bár mostoha
körülmények között, ide-oda költözve, de
megoldották a gyermekek elhelyezését. A
hetvenes évektõl rendezõdött viszonylag
stabilan az óvoda helye, de igazán jó felté-

telek között ebben az épületben mûködünk
1978 óta.

Szinte a kezdetektõl, 1980-tól vagyok
az óvoda dolgozója. Negyed század hosz-
szú idõ. Az elsõ óvodások már gyermeke-
iket hozzák, s az óvónõk között vannak,
akik a szülõket is nevelték. Az itt dolgozó
emberek nagy százaléka a kezdettõl fogva
tagja a közösségnek, csak pár ember cseré-
lõdött.

Folyamatosan éltük át a változásokat,
de a közoktatási törvény módosításainak
eleget téve igyekeztünk megõrizni egyéni
arculatunkat. 

Az 1993. évi LXXIX. sz. közoktatási
törvény módosítása 1996-ban új helyzetet
teremtett az óvodák szakmai életében. A
kormány 137/1996 (VIII. 28.) rendeleté-
ben kiadta az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramját és kötelezte az óvodákat –
fenntartótól függetlenül – arra, hogy 1999.
szeptember 1-jétõl helyi nevelési program
alapján dolgozzanak. A nevelési program
készítésébe bevontuk a szülõket is, s elfo-
gadtattuk velük az új programot.

Olyan óvodában gondolkodunk,
amely kiegészíti a családi nevelést, együtt

nevelve a szülõkkel. A szere-
tetteljes környezet, nyugodt,
derûs családias légkör, ahol jól
érzi magát a gyermek, alapve-
tõ feltétel. Igyekeztünk biztosí-
tani, s hogy sikerült, ezt bizo-
nyítják a szülõk visszajelzései, s az óvoda
kihasználtsága.

Nyitottak vagyunk. A szülõk bármikor
bemehetnek a csoportszobába. Fontosnak

tartjuk, hogy ismerjék
munkánkat, nevelési
elveinket. Hangsúlyoz-
zuk a játék semmivel
nem pótolható fejlesztõ
erejét, az egyéni fejlõ-
dési ütemet, a gyermeki
személyiség tisztelet-
ben tartását.

Sok-sok emléket és
élményt õrzünk. A napi
örömök mellett a kirán-
dulások, gyermekna-
pok, ünnepek, teadél-
utánok derûjét, gazdag-
ságát. Az átbeszélgetett
értekezleteket, vitákat,
amik mindig munkánk
jobb í t á sá t

szolgálták. Szeretettel gondo-
lunk az óvodába érkezés elsõ
heteire, amikor nem tudni, ki
van jobban megijedve, a mama
vagy a gyermek. A folyamatra,
ahogy a bizonytalanságot és a
szorongást felváltja a mosoly és
a bizalom. Jó hallani az iskolák
pozitív visszajelzéseit is gyer-
mekeink iskolakészültségérõl.

Köszönöm a szülõk bizal-
mát, hogy minket választottak, s
mindig többen akarnak válasz-
tani, mint ahány gyereket fel tu-
dunk venni.

Köszönöm az óvodapeda-
gógusoknak a lelkiismeretes
munkát, a folyamatos képzések-
ben való részvételt, az önkép-
zést, a szaktudással, türelem-
mel, szeretettel való nevelést,
hogy biztosították a gyermekek
testi, lelki és szociális fejlõdését
és az iskolára való felkészítést.

Köszönöm a dajkák nélkülöz-
hetetlen munkáját. Gyermekszere-
tetüket, s hogy mindig esztétikus és
higiénikus környezetünk.

Köszönettel tartozom az egyetem ve-
zetõségének, a Gazdasági Igazgatóságnak,
hogy munkánk színvonalas végzéséhez
mindig megteremtették a feltételeket. A
részvételeket a továbbképzéseken, a neve-
lõmunka tárgyi vonzatait, ünnepeink játé-
kait, az épület állagának õrzését, javítását.
Még akkor is, ha ez egyre nehezebb, a ne-
velõmunka töretlenül folyik. Színvonalas
végzése, a dolgozók gyermekközpontú te-
vékenysége során biztosított a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatása.

Csak remélni tudom, hogy még na-
gyon sokáig mûködünk tudással, hittel és
szeretettel nevelve az egyetem dolgozói-
nak gyerekeit.

Dr. Pajor Lászlóné
vezetõ óvónõ

Huszonöt éves az Egyetemi   
„A leendõ embert óvjuk,
szeressük a gyermekben az emberiség jövõjét.”

Brunszvik Teréz
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  Óvoda

Infúzió
Errõl a szóról általában kórház, ágyhoz
kötött beteg, vénába szúrt tû, a szerelék-
ben látható cseppek jutnak az embereszé-
be. Valóban, az infúzió és a kórházi beteg-
ellátás képzete szorosan összefonódik.
Jóval kevesebben gondolunk ugyanakkor
arra, hogy ezek az infúziók hol és hogyan
készülnek? Az infúziók gyáripari termé-
kek, vagy intézeti gyógyszertárban (is) ké-
szülnek, ha a feltételek adottak?

Egyre csökken az országban az olyan kór-
házi gyógyszertárak száma, ahol infúzió
készítésére is vállalkoznak. A PTE OEC
Egyetemi Gyógyszertára a mindinkább fo-
gyatkozó kisebbséghez tartozik. Mennyi
és milyen fajta infúzió készül itt? Megéri-
e? Milyen körülmények között történik az
elõállítás? Mik a labor kilátásai? Miért? Az
egymással nemcsak összefüggõ, hanem
már egymásra is torlódó kérdésekre a la-
bor vezetõje, Szabóné dr. Schirm Szilvia
adja meg a választ:

Mekkora a labor termelése? Magya-
rán hány palack infúzió készül itt?

– Ez két külön, bár egymással össze-
függõ adat. A termelés mintegy 60 ezer pa-
lack/év. A darabszám évrõl évre nõ, a tér-
fogat viszont csökken. Ez azzal magyaráz-
ható, hogy az arány egyre inkább a kisebb
kiszerelések irányába tolódik el.

A gyógyszergyárban készülõ infúziók he-
lyettesítése, vagy pedig más úton be nem sze-
rezhetõ infúziók jelentik a labor fõ profilját?

– Helyettesítésrõl akkor beszélünk, ha
egy adott gyári infúzióból ellátási gond
van – volt már példa rá, hogy kálium-klo-
rid injekció, vagy a Mannisol-B infúzió
nem volt beszerezhetõ, és az infúziós labor
elkészítette –, vagy (és ez még nem min-

den klinika számára közismert) ha az itt
készített infúzió olcsóbb. Szép számban
vannak ugyanakkor olyan készítmények –
ide tartoznak a speciális összetételû, csak
az OEC klinikái által használt infúziók
(inf. sorbiti alkalisata, inf. sorbiti alkalisata
cum kalio, a Gyermekklinika speciális
összetételû glükóz-elektrolit infúziói,
nátrium-hidrogénkarbonát-infúzió), perfú-
ziós oldatok (kardioplégiás oldat, szemé-
szeti BSS), a szemészeti alapoldatok, vala-
mint egyes laboratóriumi vizsgálatokhoz
szükséges steril oldatok (ACD-A, ACD-
vvt-hez, ACD tct-hez, steril PBS) is – ,
amiknek gyártása a gyáripar számára a kis
darabszám miatt nem rentábilis. „Profilba”
tartoznak a teljes parenterális táplálás infú-
ziói (közismert nevén TPN), valamint a
citosztatikus keverékinfúziók is. Hogy mi
a „fõ profil”, azt a klinikák aktuális igényei
határozzák meg.

Mennyiben kedvezõ az infúziós labor
tevékenysége a klinikák számára?

– A legnagyobb elõny, hogy a klinikák
ezekhez a készítményekhez egyáltalán
hozzájutnak. Ha pedig egy itt is megbízha-
tó minõségben készíthetõ infúziót a gyári
megfelelõjénél kedvezõbb költséggel tu-
dunk elõállítani, ez már külön nyereség:

� Egy kisebb volumenben termelõ la-
boratórium a gyáraknál sokkal rugal-
masabban tud reagálni egy szûkebb
(jelen esetben saját) piac gyorsan vál-
tozó igényeihez. Ez nemcsak a ki-
sebb mennyiségû, de változatos ösz-
szetételû infúziók gyorsabb gyártásá-
ban jelentkezik, hanem mert a gyár-
ban egy új összetételû infúzió enge-
délyeztetése – országos igények ki-
elégítése miatt – hosszadalmas. A
gyáraknak a kis tételek gyártása a
magasabb fajlagos költség miatt nem
éri meg, hiszen a gépek, laboratóriu-

mok stb. mûködtetése ugyanannyiba
kerül ezer és egymillió palacknál is.
Infúzióból a lejárat miatt 10-15 éves
készletet nem gyárthatnak.

� Éves szinten a klinikák – a tavalyi
adatokat figyelembe véve – mintegy
5,5-6 millió forintot spórolnak meg
azzal, hogy az Egyetemi Gyógyszer-
tár a rendelet szerint elõírt úgyneve-
zett magisztrális díjnak csak töredé-
két érvényesíti a készített infúziók
áraiban.

� Ugyancsak a klinikák számára jelent
éves szinten további 5-5,5 millió fo-
rintos megtakarítást, hogy bizonyos
készítményekhez a gyáriaknál ol-
csóbb áron jutnak hozzá (pl. Inf. 
metronidazoli 0,5% 100 ml, Aqua
dest. pro inj. 500 ml és 1000 ml.)

Mekkora a labor létszáma?
– Egy gyógyszerész, két asszisztens, két

takarító és egy segédmunkás. Évek óta együtt
dolgozó, összeszokott csapatról van szó.

Az infúziós laboratóriumok mennyiben
tartoznak a nehéz, illetve veszélyes munka-
helyek közé?

– Az aszeptikus helyiségek a szüksé-
ges baktériukmszûrt, pára- és hõkondí-
cionált légellátással nem rendelkeznek,
ugyanakkor a desztilláló készülékekkel
egy légtérben helyezkednek el. Kötelezõ a
mûtõkben megszokott védõruha és száj-
maszk. Ez fõleg nyáron az itt dolgozók
nagymértékû hõterhelésével jár. A munka
több helyiségben, egymástól elkülönülve
történik, így mindenki a saját munkájának
egyszemélyi felelõse. Egy esetleges hiba
csak a készítési folyamat végén derülhet
ki. A minõségellenõrzésrõl még annyit: az
elkészített infúziók kémiai vizsgálata hely-
ben, az Egyetemi Gyógyszertár analitikai
laboratóriumában történik, a mikrobioló-
giai vizsgálatokat (sterilitás és pirogén-



Elhunyt dr. Balogh Ferenc urológus professzor
2003. szeptember 13-án rövid szenvedés után elhunyt dr. Balogh Ferenc

egyetemi tanár, a Pécsi Urológiai Klinika, majd a Budapesti Urológiai Klinika
volt professzora. 

Személyével a 60-70-80-as évek magyar urológiájának markáns,
meghatározó egyénisége távozott közülünk. 

Huth Tivadar professzor halála után 1963-ban kapta meg pályázat útján az
Urológiai Klinika katedráját Pécsett. Szakmai képzettségével, vezetési ráter-
mettségével 2-3 év alatt felfejlesztette a pécsi urológiát a magyar urológia szint-
jére, néhány esztendõ után pedig az Európa-szerte elismert klinikák közé emelte.
Klinikája a hazai urológia fellegvára lett, amit külföldrõl nagyon sok szakember
keresett fel.

Tizenegy gazdag, eredményes év után 1974-ben Budapestre nevezték ki igaz-
gató professzornak az Urológiai Klinika élére. Onnan 1986-ban vonult nyugdíjba.

Élt 87 évet, temetése ez év szeptember 26-án volt, utolsó útjára a Farkasréti
temetõ Makovecz ravatalozójából kísértük mély részvét mellett. 

Dr. Götz Frigyes egyetemi tanár
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mentesség) a Mikrobiológiai Intézet rutin-
laboratóriuma végzi.

Ehhez kapcsolódik a következõ kérdés:
milyen színvonalú a labor mostani felsze-
reltsége?

– Amikor a labor a jelenlegi helyén
megkezdte mûködését (1987), a technikai
felszereltség az akkor elérhetõ és teljesíthetõ
színvonalnak megfelelt. Azóta gyakorlatilag
semmilyen fejlesztésre nem került sor, a le-
hetõségekbõl még az állagmegóvásra sem
futja. A gépek, eszközök már nullára amor-
tizálódtak, a javítási költség pedig igen ma-
gas. Az imént említésre került a klinikák
pénzben (is) kifejezett éves nyeresége a „há-
zi” infúziók használatával. Tíz év alatt ez a
100 milliós nagyságrendû összeg már jó ki-
indulási alapot jelenthetett volna egy átfogó
rekonstrukcióhoz.

Meddig felel meg a labor az infúzióké-
szítés szabványának?

– A labor felszereltségét az Országos
Gyógyszerészeti Intézet egy 1994-es

szemle során minõsítette: „Az infúziós la-
boratórium szervezeti felépítése és szak-
mai munkája megfelelõ, tárgyi feltételei
… nem felelnek meg a GMP (ellenõrzött
gyógyszergyártás) irányelveinek. Ilyen
feltételek mellett az infúziók gyártása élet-
veszélyes.”

Milyen változások várhatók a jövõben?
A változásokra már kilenc éve készü-

lünk. Idén (tavasszal) indult el egy prog-
ramterv (már a sokadik) kidolgozása, ami-
nek szakmai kimunkálásában ismét tevé-
kenyen részt vállalt a labor. Az ennek alap-
ján kalkulált költség ismeretében az egye-
temi vezetés kerül a közeli jövõben dönté-
si helyzetbe: legyen-e rekonstrukció, vagy
a jelenlegi körülmények között a labor to-
vábbi mûködtetése már nem vállalható?
Ha az utóbbi verzió mellett döntenek, ak-
kor az infúziókészítés megszûnik. Ez a
tápláló és citosztatikus keverékinfúziókra
nem vonatkozik.

*

Az Egyetemi Gyógyszertár infúziós
laboratóriuma tehát döntés elõtt áll. Mély-
reható változtatások (korszerûsítés) nélkül
várható, hogy nem fog több „házi” infúzió
készülni itt helyben. Elképzelhetõ, hogy a
PTE OEC Egyetemi Gyógyszertár infúzi-
ós laboratóriuma az egészségügyi intéz-
ményekben mostanában egyre terjedõ kór
(krónikus forráshiány miatti sorvadás) kö-
vetkeztében természetes halállal kimúlik...
Látszólag, „csak” pénzügyi-gazdasági
szempontból ez pillanatnyilag egy jó dön-
tés lehetne. A kis tételû, különleges, ezért
gyárakból  nem beszerezhetõ infúziók te-
rápiából való kiesése viszont már rövid tá-
von is a betegellátás rovására megy. Sõt e
készítmények egy jóval drágább termék-
körrel válthatók csak ki, ezért további biz-
tosításuk a fenntartási költségeken felüli
évi 10 millió forintos megtakarítással gaz-
daságosnak is tekinthetõ.

Molnár Béla
Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár

Megemlékezés
Az Anatómiai Intézet és az orvoskar hallgatói ez évben is megemlékeztek azokról, akik áldozatkészségükkel holtuk után is az
orvostudományt és az orvostanhallgatók oktatását szolgálták. Az ünnepség 2003. október 17-én, pénteken délután 3 órakor öku-
menikus szertartással és dr. Csernus Valér professzor megemlékezésével kezdõdött a Pécsi Köztemetõ kápolnájában. Ezután az
Anatómiai Intézet tagjai, a nagyszámú hallgatóság a megjelent hozzátartozókkal együtt az egyetemi parcellához vonult. A hall-
gatóság részérõl a másodévesek által szervezett vegyeskar szerepelt, az alkalomhoz illõ klasszikus darabokat énekeltek és Né-
meth Erzsébet (II/4. cs.) szavalt. Végül egy rövid ökumenikus szertartás után  a hallgatók megkoszorúzták az emlékmûvet, elhe-
lyezték a virágokat és mécseseket gyújtottak a sírokon.
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Az utasítás hatálya
1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetemmel köz-

alkalmazotti jogviszonyban álló azon közalkalmazottra, aki mun-
kaidejébõl legalább négy órán keresztül rendszeresen képernyõs
eszközt használ.

Fogalom-meghatározások
2. § Képernyõs eszköznek minõsül a számjegy-, betû-, grafikus kép-

sorokat képernyõn megjelenítõ készülék függetlenül a megjelení-
tési folyamattól. (EüM rendelet 2. § a) pont)

3. § Képernyõs munkahelynek minõsül az olyan eszközök együttese,
amelyekhez a képernyõs eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli
eszköz (billentyûzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz),
egyéb perifériák, (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység,
modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot megha-
tározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafe-
lület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet. (EüM rende-
let 2. § b) pont)

4. § Képernyõs munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló
napi munkaidejébõl legalább négy órában képernyõs munkahe-
lyen, képernyõs eszköz használatát igényli, ideértve a képernyõ
megfigyelésével végzett munkát is. (EüM rendelet 2. § c) pont)

5. § Képernyõ elõtti éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szak-
vizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyõ elõtti munka-
végzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a ren-
deltetésszerû használatához szükséges keret, ide nem értve a mun-
kavállaló által a képernyõ elõtti munkavégzéstõl függetlenül
egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. (EüM ren-
delet 2. § d) pont)

A munkáltató kötelezettségei
6. § (1) A közalkalmazott munkáltatója köteles a közalkalmazott látá-

sának vizsgálatát biztosítani, így szükség szerint, de legalább két-
évente látásvizsgálatra küldeni.
(2) A vizsgálatot a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatást nyúj-

tó orvos végzi el, és abban az esetben, ha megállapítja, hogy a
közalkalmazott részére szükséges lehet az éleslátást biztosító
szemüveg, szemészeti szakvizsgálatra utalja be.

(3) A képernyõs munkahely megítélése a közalkalmazott közvet-
len munkahelyi felettesének feladata, aki minõsíti a munkahe-
lyet és körülményeket, valamint tájékoztatni köteles a leendõ
közalkalmazottat, hogy képernyõs munkahelyen kívánja fog-
lalkoztatni.

(4) A közalkalmazott közvetlen munkahelyi felettese a munkafo-
lyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyõ
elõtti munkavégzést óránként 10 perces – össze nem vonható –
szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyõ elõtti tényleges
munkavégzés ideje a napi hat órát ne haladja meg.

7. § (1) Amennyiben a szemészeti szakvizsgálat szerint indokolt a
képernyõ elõtti éleslátást biztosító szemüveg viselése, illetve a
közalkalmazott által egyébként használt szemüveg és kontaktlen-
cse nem megfelelõ, úgy a munkáltató ellátja a közalkalmazottat a
minimálisan szükséges képernyõ elõtti éleslátást biztosító szem-
üveggel.
(2) A minimálisan szükséges kitétel csakis a képernyõs eszköz éle-

sen való látásához szükséges lencsére és a rendeltetésszerû
használatot biztosító szemüvegkeretre utal.

(3) Amennyiben a közalkalmazott egyéb – a minimális követelmé-
nyeket meghaladó – igényeket támaszt, úgy annak költségeit
neki kell viselnie.

8. § (1) A jelen utasítás 6. § (1) és (2) valamint 7. § (1) bekezdésébõl
eredõ költségek a közalkalmazottal szemben nem érvényesíthetõk,
ezeket a munkáltató köteles viselni.
(2) A Pécsi Tudományegyetem mint munkáltató a 2003. évben

maximum 9 000.- Ft, azaz kilenc ezer forint költségtérítést biz-

tosít közalkalmazottai számára a képernyõ elõtti éleslátást biz-
tosító szemüveghez.

(3) A közalkalmazott látásának változása miatt szükségessé váló
újabb szemüveg elkészítését a foglakozás-egészségügyi szol-
gáltatást nyújtó orvos rendelheti meg.

(4) A jelen § (1)-(3) költségei a szervezeti egység decentralizált ke-
retét terhelik.

A közalkalmazott kötelezettségei
9. § (1) A közalkalmazott köteles a beutalás alapján részt venni a sze-

mészeti vizsgálaton.
(2) A közalkalmazott köteles a számára elkészített, a képernyõ

éleslátását biztosító szemüveget, valamint annak épségét meg-
õrizni.

(3) A szemüveg rongálódása esetén, amennyiben a munkáltatót
terheli a felelõsség, a munkáltató köteles saját költségén végez-
tetni a javítást. A munkáltatói felelõsség hiányában a javítás
költségeit a közalkalmazott állja.

Ügyviteli rendelkezések
10 § Aképernyõ elõtti éleslátást biztosító szemüveg adómentes termé-

szetbeni juttatásnak minõsül, ezért nem képez munkáltatói járulék-
alapot.

11. § Aközalkalmazott szemészeti vizsgálatra történõ beutalása a „Be-
utalás képernyõ elõtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti
vizsgálatra” elnevezésû nyomtatványon, pecsételve, aláírással tör-
ténhet. (EüM rendelet 1. sz. melléklet) A beutalón fel kell tüntetni
a „képernyõs munkahely” kitételt.

12. § A közalkalmazott a szemészeti szakvéleményt visszajuttatja a
foglakozás-egészségügyi orvosnak, aki a közalkalmazott szem-
üveg-jogosultságát igazolja a munkáltató felé.

Hatályba léptetõ rendelkezések
Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba

Pécs, 2003. július 15.
Dr. Kisbánné Karis Ilona gazdasági fõigazgató

A Gazdasági Fõigazgatóság hírei
5/2003. sz. Gazdasági Fõigazgatói utasítás
A KÉPERNYÕ ELÕTTI MUNKAVÉGZÉS minimális egészségügyi
és biztonsági követelményeirõl szóló 50/1999 (XI. 3.) 
EüM rendelet munkáltatót érintõ kötelezettségeirõl

Hatályba lép: 2003. július 15.

Folyamatleírás:
A közalkalmazott látásvizsgálatra jelentkezik a foglalkoztatás-egészségü-
gyi szolgáltatást nyújtó orvosnál, akinek átadja közvetlen felettesének iga-
zolását (1. sz. melléklet) arról, hogy képernyõs munkakörben dolgozik
(olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejébõl legalább
négy órában képernyõs munkahelyen, képernyõs eszköz használatát
igényli, ideértve a képernyõ megfigyelésével végzett munkát). A jelen-
tkezés történhet a munkáltató elõírására vagy panasz esetén. A foglalkoz-
tatás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos szükség esetén szemészeti
szakvizsgálatra utalja be. 
A szakvizsgálaton készült szemészeti szakvéleményt a közalkalmazott visz-
szajuttatja a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvosnak, aki
az alapján igazolja a közalkalmazott jogosultságát a szemüvegre. 
A szemüvegrõl a közalkalmazott saját nevére kiállított számlát kér, amely-
hez csatolja a jogosultságot igazoló dokumentumot. Ezeket továbbítja
közvetlen feletteséhez, illetve a költségtérítés fedezetéül szolgáló keret
kötelezettségvállalójához. 
A kötelezettségvállaló, az ellenjegyzõ és a teljesítést igazoló a szokásos
rend szerint aláírásával látja el a 3. pontban leírt számlát, illetve az ahhoz
csatolt P2 Utalványrendeletet.
A fenti aláírások után a számlát a Gazdasági Fõigazgatóság Pénzügyi
Osztályára kell küldeni. Az osztály a költségtérítés utasításban meghatáro-
zott összegét (jelenleg 9000 Ft) vagy ha a számla ennél kisebb összegrõl
szól, akkor azt az összeget a közalkalmazott azon bankszámlájára utalja át,
amelyre rendszeres bérének átutalását is teljesíti. 
A Pénzügyi Osztály havonta összesítõt küld a Humán Erõforrás
Gazdálkodási Osztálynak a költségtérítések kifizetésérõl. 

Dr. Kisbánné Karis Ilona gazdasági fõigazgató

A képernyõ elõtti éleslátást biztosító szemüveg 
költségtérítés kifizetésének menete 
a Pécsi Tudományegyetemen
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1. A szakmai alapfeladat fogalma az 1/2003. számú rektori utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) 2.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti ér-
telmezõ rendelkezést pontosítva kizárólag a PTE Alapító Okiratának
(a továbbiakban: Alapító Okirat) 8.1. pontjában felsorolt tevékenysé-
geket jelenti a következõk szerint:

� oktatási tevékenység esetén szakmai alapfeladatnak minõsül az a feladat,
amelynek finanszírozása nem piaci alapon, hanem az állam által biztosított költ-
ségvetési támogatásból történik. A nem állami finanszírozású képzés az Alapító
Okirat 8.2. pontja szerinti alaptevékenységen belüli kiegészítõ tevékenységnek
minõsül, amely nem tartozik az Utasítás hatálya alá;

� kutatási tevékenység esetén az állami kötelezettségvállalás (finanszírozás) meg-
lététõl függetlenül, a finanszírozás megszerzésének módja alapján határolható el
a szakmai alapfeladat fogalma, így azokban az esetekben, amikor a finanszíro-
zás elnyerése nem normatív alapon vagy más hasonló automatizmus útján tör-
ténik, hanem az egyetem a kutatási forrást „piaci alapon” valamely pályázat
vagy verseny útján, illetve egyéb támogatás-elosztási rendszer résztvevõjeként
nyeri el, a tevékenység nem minõsül szakmai alapfeladatnak, így nem tartozik
az Utasítás hatálya alá;

� a betegellátás területén az ügyeleti tevékenység és az altatóorvosi feladatok el-
látása, tekintettel a munkaerõpiaci helyzetre és a PTE folyamatos betegellátási
kötelezettségére, az intézmény mûködõképessége fenntartásának biztosítása ér-
dekében nem tartozik az Utasítás hatálya alá.

2. Eseti, nem rendszeres jellegû feladat fogalmának értelmezése: kizárólag abban az
esetben minõsül a feladat esetinek, amennyiben egy naptári éven belül a feladat ellátá-
sára egy alkalommal kerül sor, és a feladat ellátása során semmiféle ismétlõdõ, rend-
szeres tevékenység nem merül fel. Oktatási tevékenység esetén kizárólag az oktatási
félévenként egy naptári nap során teljesített oktatás minõsül egy alkalomnak, így eseti
jellegû feladatnak. Nem oktatási (kutatás, egyéb) tevékenység esetén az egy alkalom-
mal teljesített eseti feladat teljesítési ideje az egy naptári napot meghaladhatja, azonban
a többször vagy rendszeresen ismétlõdõ feladatteljesítés ebben az esetben is kizárja az
eseti feladatra vonatkozó szabályok alkalmazhatóságát.

Pécs, 2003. október 9.
Dr. Lénárd László

rektor

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A gyakorlatban több probléma merült fel az
1/2003. számú rektori utasítás egyes fogal-
mainak értelmezésével kapcsolatban, me-
lyekre az irányadó szabályokat a melléklet
tartalmazza.
A Gazdasági Fõigazgatóság jelzése alapján a
megbízási szerzõdések kitöltése is sok eset-
ben hiányos volt, pedig a szerzõdés szabály-
szerû, az utasítás valamennyi elõírásának
megfelelõ kitöltése a megbízó feladata és fe-
lelõssége.
A leggyakrabban elõforduló hiba, hogy a
szerzõdés nem tartalmazza a feladat részletes
leírását, így nem felel meg az utasítás 4-es §-
ában részletezett feltételeknek.
A nem szabályszerûen kitöltött szerzõdések
alapján benyújtott számlák nem fizethetõk
ki, az ilyen szerzõdéseket a számlával együtt
a Gazdasági Fõigazgatóság munkatársai a
megbízónak javításra visszaküldik.
Kérem, hogy a rektori utasítás alkalmazása
során a jövõben a leírtak figyelembe vételé-
vel szíveskedjék eljárni.
Pécs, 2003. október 10.

Tisztelettel:
Dr. Lénárd László rektor

Tisztelt Gazdálkodó!

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a 100 000.- Ft feletti köte-
lezettségvállalásokat a 4/2003. sz. és a 6/2003. sz. Gazdasági Fõ-
igazgatói utasítás szabályozza (letölthetõ a www.rekt.jpte.hu/sza-
balyzat/index.html oldalról). Kérem, hogy oktatási területen 100
000.- Ft feletti kötelezettségvállalásnál – az említett utasítások
tükrében – az alábbi pontok szerint szíveskedjen eljárni.

1. A kötelezettségvállalás alapdokumentumának tervezetét
(megrendelés, szerzõdés, megbízás stb.) engedélyztetésre a
Controlling Oszályra (Rozsvai Zsolt részére) kell megkül-
deni.

2. Az elbíráláshoz a dokumentumnak tartalmaznia kell a ren-
delkezésre álló pénzügyi keretet (témaszám, önálló egység,
munkahely, kerettípus), a kötelezettségvállaló és az ellen-
jegyzõ aláírását, valamint a kötelezettségvállalás célszerû-
ségét megalapozó dokumentumot. Amennyiben ismert, fel
kell tüntetni a szerzõdéses partner (szállító) megnevezését,
a fizetendõ összeget, a fizetési határidõt (a lehetõ leghosz-
szabb határidõben kell megállapodni a partnerrel).

3. Az engedélyezett kötelezettségvállalást a Controlling Osz-
tály továbbítja a Pénzügyi Osztály részére, ahol azt a TÜSZ-
ben rögzítik. A nem engedélyezett kötelezettségvállalást el-
utasító levéllel együtt a Controlling Osztály visszaküldi az
igénylõnek.

4. Az engedélyezett kötelezettségvállalás azonosító számát
(TÜSZ) a Pénzügyi Osztály küldi meg az igénylõ részére.
A szerzõdés, megrendelés csak ezután indítható el. Célsze-

rû ezt a számot, mint megrendelés-azonosítót a szerzõdés-
re/megrendelésre rávezetni és a szállítót megkérni, hogy a
kiállított számlán tüntesse fel azt. 

5. A számla beérkezésekor a P2 nyomtatványon fel kell tün-
tetni a 4. pontban meghatározott kötelezettségvállalási szá-
mot. 

6. A fentiekben leírt engedéllyel nem rendelkezõ számlákat a
Pénzügyi Osztály nem fogadhatja, azt visszaküldi az igény-
lõnek. Az engedélyezést az 1-5. pontok szerint kell újraindí-
tani. Kérem, vegye figyelembe, hogy az utólagos engedé-
lyeztetés késedelmi kamat-fizetéssel járhat.

7. A számlákat ne a Controlling, hanem a Pénzügyi Osztályra
szíveskedjen küldeni.

MEGYJEGYZÉSEK:
A Beszerzési Osztályon keresztül lebonyolított beszerzések ese-
tében a megrendelés menete a következõképpen módosul: az 1.
és 2. pontban felsorolt dokumentumokat nem a Controlling, ha-
nem a Beszerzési Osztályra kell küldeni, ahol megtörténik a
tögzítés a TÜSZ-ben. Az iratokat a Beszerzési Osztály továbbít-
ja a Controllingra engedélyezésre. A Beszerzési Osztály ügyinté-
zõje a jóváhagyott megrendelést továbbítja a szállítónak, a meg-
rendelés esetleges elutasításáról pedig kiértesíti az igénylõt.
Kötelezettségvállalással kapcsolatos kérdéseivel az alábbi email-
címen, illetve telefonszámon állok rendelkezésére.

Üdvözlettel 
Rozsvai Zsolt elemzõ

e-mail: rozsvaizs@gf.pte.hu; telefon: 72/501-500/2352

Az 1/2003. számú rektori utasításban foglalt 
egyes fogalmak értelmezésére irányadó szabályok



27

2003 OKTÓBER

– 8/2003. sz. Gazdasági Fõigazgatói utasítás – a PTE OEC és
ÁOK textíliakészleteinek teljes körû évi rendes leltározásáról

A Pécsi Tudományegyetem hatályos Leltározási és Leltár-készí-
tési Szabályzata rendelkezései alapján a PTE OEC és ÁOK szer-
vezeti egységeiben a textíliakészletek teljes körû leltározását ren-
delem el.
1. A leltár fordulónapja: 2003. 10. 31.
2. A leltározás módja
A leltárfelvételt valamennyi készletre kiterjedõen mennyiségi fel-
vétellel nyilvántartástól függetlenül, a nyilvántartással való utóla-
gos összehasonlítással kell végrehajtani.
3. A leltározandó szervezeti egységek:

� Gazdasági Fõigazgatóság: Központi mosóüzem, Textilrak-
tár és Azonnali csereraktár

� ÁOK: intézetek és egyéb szervezeti egységek
� OEC: klinikák és egyéb szervezeti egységek
� EFK: képzési központok

4. A leltározás végrehajtása és ütemterve:
Leltározás elõtti egyeztetés idõszaka: 2003. 10. 27-10. 30.
A mennyiségi készletfelvétel idõszaka: 2003. 11. 6-11. 9.
A leltárfelvételi ívek leadása: 2003. 11. 10.
Az eltérésekrõl készített értékelés megküldése a szervezeti egy-
ségvezetõknek: 2003. 11. 24.
Az leltárkiértékelés befejezése: 2003. 12. 17.
Az eltérésekrõl készített értékelés gazdasági fõigazgatói jóváha-
gyása: 2003. 12. 30.
Az eltérésekrõl készített bizonylat megküldése a szervezeti egy-
ségvezetõknek: 2003. 12. 30.
A leltározási ütemtervet a leltárbizottsági tagok kijelölésével a
szervezeti egység vezetõinek kell jóváhagyniuk.
A szervezeti egységek vezetõi felelõsek:

� a leltárbizottság tagjainak kijelöléséért
� a leltározás során elvégzendõ feladatok határidõre történõ

szabályszerû elvégzéséért.
A leltározás szakmai irányításáért, ellenõrzéséért és kiértékelésé-
ért felelõs Nyári Gábor osztályvezetõ-helyettes.
5. A leltározás elõkészítése
A leltározásra való felkészülés során a körzeti nyilvántartásokat
(rendezve a belsõ alleltárak közötti mozgások átvezetését) a köz-
ponti analitikus nyilvántartás munkahelyi készletlistáival egyez-
tetni kell a 2003. október 22-i állapotnak megfelelõen. Azoknál a
munkahelyeknél, amelyek a központi gondnokságokhoz tartoz-
nak – I. sz. Klinikai Tömb, Elméleti Tömb, Akác utcai klinikai
tömb – az egyeztetést a gondnokságok végzik. Az egyeztetéshez
a munkahelyi készletlisták, valamint a készletfelvételi ívek ré-
szükre kerülnek postázásra.
Az egyeztetés befejezését, a leltárfelvétel megkezdhetõségét az
egyeztetési jegyzõkönyvben kell dokumentálni.
6. A leltárfelvétel végrehajtása
A leltárfelvétel során az utolsó szennyes elszállítását követõen, a
tényleges elõtalált készletek mennyiségét kell megszámlálni.
A munkahelyen elõtalált készleteket a leltárkörzet nyilvántartása
szerinti bontásban – alleltári használatban levõ, helyi raktári, va-
lamint a személyi használatra kiadott – kell a munkahelyi készlet-
felvételi ívek megfelelõ oszlopaiba rögzíteni. A leltárfelvétel bi-
zonylatait a leltárfelvétel befejezését követõen a Vagyonkönyve-
lési és Leltárellenõrzési Osztálynak kell átadni értékelésre.

A munkahelyek mosási jegyzéken már leadott textíliakészletei a
mosodában kerülnek megszámlálásra. Az ott elõtalált készletek
mennyiségét a munkahelyi készletfelvételi ívek megfelelõ oszlo-
pában a Vagyonkönyvelési és Leltárellenõrzési Osztályon rögzí-
tik és összesítik az adott munkahely teljes használatban levõ kész-
leteként. Az összesített adatokat a számítógépes leltárfelvételi
ívekre át kell vezetni és számszerûsítve ki kell értékelni.
7. A leltározás bizonylatai

� a munkahelyi (klinikai, intézeti), ill. a mosodai (mosási
jegyzéken átvett) készletek készletfelvételi ívei, melyeken a
tényleges mennyiségi leltárfelvétel adatait kell rögzíteni;

� központi analitikus nyilvántartás számítógépes munkahelyi
leltárfelvételi ívei, melyekre a készletfelvételi ívek adatait
kell felvezetni, az adatok visszarögzítése és kiértékelése
számítógépen történik;

� a központi analitikus nyilvántartás számítógépes leltárfelvé-
teli ívei, melyekre a Központi textilraktárban és az Azonna-
li csereraktárban elõtalált készleteket kell felvezetni, az ada-
tok visszarögzítése és kiértékelése számítógépen történik.

A leltárfelvételi bizonylatokon, okmányokon javításokat szabá-
lyos áthúzással, föléírással és aláírásokkal történõ hitelesítéssel
szabad tenni.
A leltárfelvétel akkor hiteles, ha azt a leltárbizottság tagjai és az
ellenõrök aláírásukkal hitelesítik.
A bizonylatok szigorú számadású nyilvántartásba vételét a Va-
gyonkönyvelési és Leltárellenõrzési Osztály végzi.
8. A leltározás befejezése
A leltározás végrehajtásáról, a számszerûsített eltérések indoklá-
sáról, valamint a felelõsség megállapítására vonatkozó javaslatról
leltározási jegyzõkönyvet kell készíteni.
A leltározás befejezésérõl, tapasztalatairól és eredményérõl az
összefoglaló jelentést (összesített záró jegyzõkönyvet) a Vagyon-
könyvelési és Leltárellenõrzési Osztály készíti el.
9. A leltározás alatt a Központi textilraktárban a készletkiadást szüne-
teltetni kell, a zárlatot csak rendkívüli esetben lehet feloldani.
10. Jelen leltározás befejeztével a raktárként üzemelõ egységek-
nél (a központi, ill. a külön helyi textíliaraktáraknál) a raktári dol-
gozókra vonatkozóan a Munka Törvénykönyve 170-170 D. sza-
kaszai alapján a leltárfelelõsségi megállapodás megkötését, ill. a
jelenleg megkötött és érvényben lévõ megállapodások felülvizs-
gálatát és amennyiben szükséges, megújítását rendelem el.
A fenti leltározással kapcsolatban felmerült kérdéseikre Nyári
Gábor osztályvezetõ-helyettes ad részletes felvilágosítást a 2324-
es melléken.

Pécs, 2003. október 13.
Dr. Kisbánné Karis Ilona

gazdasági fõigazgató

�

A Honvéd utcai Központi Raktár 2003. november 19-tõl 2003.
november 28-ig rovancs, illetve leltár miatt zárva tart: áruk bevé-
telezése illetve kiadása egyaránt szünetel ezen idõszak alatt.
A Boszorkány utcai Központi Raktár 2003. december 3-tól 2003.
december 12-ig rovancs, illetve leltár miatt zárva tart: áruk bevé-
telezése illetve kiadása egyaránt szünetel ezen idõszak alatt.
Korábbi évek gyakorlatához hasonlóan rendkívüli esetekben to-
vábbra is rendelkezésre állnak mindkét raktár dolgozói a rovancs
és leltár ideje alatt is. 

Pécs, 2003. október 1.
Ferenci József

OEC gazdasági igazgató

Gazdasági Fõigazgatóság tájékoztatója 
a 2003. novemberi és decemberi leltárakról
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS

A „POTE”-Kupáért kiírt kispályás labdarúgó bajnokság
szeptember utolsó napjaiban indult az ÁOK tornacsarnok
melletti világított szabadtéri pályán. A kupán 14 csapat jelez-
te részvételét. Ez szám szerint közel 140 hallgató rendszeres
sportolását jelenti 5 héten keresztül. A hétfõ-kedd-csütörtöki
játéknapokon 5-6 mérkõzést játszanak a kisorsolt csapatok. 
A csoportmérkõzések után a rájátszásban már csak 4 csapat
marad állva. Október 27-én este dõl el, ki nyeri az elsõ he-
lyért járó vándorserleget és a „POTE”-KUPA feliratú pólót. 
A mérkõzéssorozatra jellemzõen igen nagy és sportszerû
harc folyik a végsõ gyõzelem eléréséért. A sportszerûségre
jellemzõen megjegyezzük, hogy az eddig lezajlott 43 mérkõ-
zésen még nem volt kiállítás sem! 
UNIVERSITAS KUPA SPORTVERSENY

A Magyar Egyetemi-Fõiskolai Sportszövetség támogatásá-
val 2003. október 11-én  a PTE ÁOK Mozgástani Intézet
testnevelõinek aktív közremûködésével került megrendezés-
re a dél-dunántúli Universitas Kupa sportverseny. A kupán a
pécsi egyetemisták csapatai, illetve versenyzõi mellett a PTE
Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskolai Kar Szekszárd, a PTE
Egészségügyi Fõiskolai Kar Zalaegerszegi Képzési Központ
és a Kaposvári Egyetem hallgatói is indultak. A nyolc sport-
ágban 200 versenyzõ szerepelt.
Eredmények
Kispályás labdarúgás

1. PTE PMMF Kar 
2. PTE ÁOK 
3. Kaposvár
4. Szekszárd 
5. PTE EFK Zalaegerszeg

Nõi Röplabda
1. Kaposvár
2. PTE ÁOK „A” 
3. PTE ÁOK „B” 

Nõi Kézilabda
1. PTE ÁOK–PTE EFK

Zalaegerszeg (vegyes)
2. Radnóti Szakközépiskola, 

Pécs 

Nõi Kosárlabda
1. PTE TTK 
2. PTE PMMF Kar 
3. PTE Közgazdasági kar 
4. PTE ÁOK–PTE EFK 

Zalaegerszeg (vegyes)

Úszás összetett verseny végeredménye
1. PTE TTK 
2. Kaposvár
3. PTE EFK Zalaegerszeg
4. PTE ÁOK 

A TESTNEVELÉS OKTATÁS TAPASZTALATAI

A kreditrendszerû oktatás bevezetésével ettõl a tanévtõl is-
mét kötelezõ jellegû lett a testnevelés tantárgy. A tanulmányi
és vizsgaszabályzat szerint a VI. évre való beiratkozás felté-
tele négy félév teljesítése testnevelésbõl. 
A Mozgástani Intézet munkatársai kidolgozták azokat a fel-
tételeket, amelyek teljesítésével a hallgatók lehetõséget kap-
nak a testnevelés elfogadására. 
Ezek a lehetõségek nagymértékû szabadságot adnak a hall-
gatóknak, akik így sokkal szívesebben járnak el a foglalko-
zásokra. 
Az úgymond kötelezõ testnevelési órákon kívül elfogadjuk a
Medikus Sportkör által kínált foglalkozásokon való részvé-
telt, a PEAC-ban történõ sportolást és kivételes esetben „kül-
sõs” egyesület igazolását is. Ezeken a lehetõségeken kívül a
karunk testnevelõ tanárai által vezetett táborokban (turiszti-
kai, sí, vízi) való aktív részvétellel is abszolválhatnak egy-
egy félévet a hallgatók. Sajnos ezek a táborok támogatási le-
hetõségek hiányában önköltségesek, így a résztvevõk számát
ez befolyásolni fogja.
Az eddig eltelt másfél hónap is bebizonyította, hogy helyes
volt a testnevelés ismételt bevezetése, ezt igazolja az a tény
is, hogy bár a hallgatóknak nem kellett kötelezõen ebben a
félévben felvenni a testnevelést, a részvételi arány mégis
meghaladja a 90 %-ot. A karunk testnevelõ tanárai számára
is újabb lehetõséget nyújt a testnevelés ilyen jellegû beveze-
tése, hiszen az így kialakult napi kapcsolat elõsegíti a hallga-
tók sporttal kapcsolatos pozitív motiválását is. 
A számos lehetõség közül érdemes pár szót ejteni a Medikus
Sportkör szerepérõl, mivel a „hagyományos” sportágakon
kívül olyan sportágak ûzésére is van lehetõség, ami egyéb-
ként a város egyesületeiben nincs, vagy feltételekhez van
kötve. Ilyen pl. a baseball, jégkorong, tollaslabda. 
Bízunk benne, hogy a hosszú idõ után ismételten bevezetett
kritériumrendszerû testnevelés megtalálja szerepét az orvos-
képzés rendszerében.

Farkas György

A Medikus Sportkör hírei 

Férfi röplabda
1. PEAC 
2. PTE ÁOK 

Férfi Kosárlabda
1. PTE PMMF 
2. PTE Közgazdasági Kar 
3. PTE Jogi Kar 
4. PTE TTK 
5. PTE ÁOK–PTE EFK 

Zalaegerszeg (vegyes)

Férfi kézilabda
1. Medikus DSK 
2. PTE ÁOK 2003. november 10. – Felkért elõadások: 

DR. PILASZANOVICH IMRE EMLÉKÜLÉS 
1. XIII. Pilaszanovich Imre vendégprofesszori elõadás – 2003.

Prof. Alexander Holschneider (Gyermekklinika, Köln): Modern
Treatment of Hemangiomas in Children (40 perc);

2. Dr. Renner Antal (Országos Baleseti Intézet, Budapest): Mai szemlé-
let és gyakorlat a kéz fejlõdési rendellenességeinek kezelésében
(30 perc).

2003. november 17. – Tanulságos esetek fóruma 
1. Glomerulonephritis és mikroszkópos polyangiitis együttes elõfordulá-

sa systemas lupus erythematosusban (esetgazda: dr. Kiss Csaba,
PTE-OEC-ÁOK Immunológiai és Reumatológiai Klinika és dr.
Degrell Péter, PTE-OEC-ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és
Nephrológiai Centrum);

2. 15 éves Wilson-kóros fiú esetismertetése (esetgazda: dr. Hollódy Ka-
talin, PTE-OEC-ÁOK Gyemekklinika);

Az Orvostudományi és Egészségtudományi      



Az Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Intézetbõl

� 2003. október 3-4. között Amszterdam-
ban került megrendezésre a First Sepsis
Regional Medical Conference. A rendezvé-
nyen dr. Molnár Zsolt egyetemi docens sze-
repelt Ups and downs (but mainly ups) with
Xigris címû elõadásával.
� 2003. október 5-8. között Amszterdam-
ban került megrendezésre az Európai Inten-
zív Terápiás Társaság XVI. Kongresszusa.
Intézetünket dr. Bogár Lajos egyetemi tanár
és dr. Szakmány Tamás mellet két TDK-s
hallgató, Mikor András és Leiner Tamás is
képviselte. Elhangzott elõadás: Szakmány
T., Ghosh S., Ferencz A., Jancsó G, Bogár
L., Baumann J.: Short-term effects of pre-
conditioning and N-acetyl-cysteine on
haemodynamics and liver function; poszte-
rek: Mikor A., Leiner T., Szakmány T., Mol-
nár Zs.: Fluid resuscitation with colloid of
different molecular weight; Leiner T., Mi-
kor A., Szakmány T., Molnár Zs.: Increased
glomerular permeability and pulmonary
dysfunction following major abdominal
surgery.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

� Akardiológiai munkacsoport tagjai részt
vettek a 2003. szeptember 25-27. között Pé-
csett megrendezett „Myocardial
Cytoprotection: From Basic Science to
Clinical Perspectives” címû nemzetközi

szimpóziumon. A következõ elõadások
hangzottak el: K. Tóth, E. Szabados, E.
Papp, EUROPA Investigators: The
EUROPA Trial: Long term effects of
perindopril on the reduction of cardial
events in patients with proven stable coro-
nary artery disease; Zs. Márton, R. Halmosi,
B. Horváth, T. Alexy, G. Késmárky, K. Hi-
deg, K. Tóth: Antioxidant properties of H-
2545 and other cardiovascular drugs; A.
Tóth, T. Alexy, Zs. Márton, B. Horváth, K.
Koltai, A. Pálfi, G. Késmárky, T. Kálai, K.
Hideg, B. Sümegi, K. Tóth: Inhibition of
platelet aggregation by poly(ADP-ribose)
polymerase inhibitors. A szimpóziumon
társszerzõként is érintve volt munkacsopor-
tunk több tagja: B. Sümegi, K. Kovács, A.
Tapodi, P. Deres, Z. Berente, A. Õsz, A.
Tóth: Role of poly(ADP-ribose) poly-
merase in the pathomechanism of oxidative
cell damage; K. Kovács, A. Tóth, P. Deres,
B. Sümegi: Differential effect of metopro-
lol, verapamil and 4-hydroxyquinazoline on
the ischemia-reperfusion-induced myocar-
dial processes.
� 2003. október 2-4. között Bécsben került
megrendezésre az Európai Kardiológiai
Társaság (ESC) szervezésében a Teaching
Course of the ESC Working Group on
Echocardiography címû, a European Board
for Accreditation in Cardiology (EBAC) ál-
tal elismert továbbképzõ rendezvény, ahol
munkacsoportunk részérõl dr. Habon Ta-
más vett részt.
� 2003. szeptember 11-13. között került

megrendezésre a Magyar Trombosis és
Hemostasis Társaság VII. Kongresszusa
Alsópáhokon. A kongresszuson dr. Loson-
czy Hajna egyetemi tanár és dr. Dávid Ma-
rianna mint üléselnökök vettek részt, vala-
mint õk és a Hematológiai Munkacsoport
az alábbi elõadásokkal és poszterekkel sze-
repeltek: Elõadások: Losoncy H.: A kombi-
nált thrombophiliák klinikai jelentõsége;
Dávid M., Tóth O., Nagy Á., Szomor Á.,
Vida L., Losonczy H.: Az õssejt-transzplan-
tációkat kísérõ máj VOD etiológiájának
vizsgálata; Kardos M., Pölöskei P., Nagy Á.,
Losonczy H., Csepeli I.: Kombinált
haemostasis-zavarok elõfordulása és jelen-
tõsége gyermekkori thrombophiliában.
Poszterek: Kardos M., Losoncy H., Illés T.,
Pölöskei P., Appelshoffer S.: Szövõdmény-
mentes synovectomia rekombináns VII-es
faktor alkalmazásával súlyos IX-es faktor
inhibitoros B-haemophiliás gyermekben;
Kosztolányi Sz., Dávid M., Battyány I.,
Szomor Á., Rácz K., Losonczy H.: Myeloma
multiplex EDAP-kezelése kapcsán kiala-
kult súlyos thrombemboliás szövõdmény
sikeres kezelését követõ autológ õssejt-
transzplantáció; Pölöskei P., Kardos M.,
Magos M., Nagy Á., Losonczy H., Csepeli
I.: Koponyaûri részleges sinus-thrombosis
mint a tartós fejfájás oka; Vidra T., Nagy Á.,
Dávid M., Battyány I., Menyhei G.,
Losonczy H.: Vénás thrombosis rekom-
bináns T-PA-val történõ trombolyticus ke-
zelésével szerzett tapasztalataink három
eset kapcsán. AKardiológiai Munkacsoport
részérõl elhangzott elõadás: Horváth B.,
Hegedüs D., Szapáry L., Márton Zs., Alexy
T., Juricskay I., Koltai K., Tóth K.,
Késmárky G.: Az endothel-dysfunctio és a
thrombocytaaggregáció vizsgálata érbete-
gekben. 
� 2003. szeptember 4-6. között Szalontay
Csilla, a Hematológiai Munkacsoport
Csontvelõ-transzplantációs Részlegének
dolgozója részt vett a Hematológiai Szak-
dolgozók IX. Országos Kongresszusán,
ahol a „17 év a sejtszeparátorok bûvöleté-
ben” címû elõadásával megnyerte a Ma-
gyar Hematológiai és Transzfuziológiai
Társaság különdíját. 

ABõr- Nemikórtani és 
Onkodermatológiai Klinikáról

� A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Bõrgyógyászati Osztály Tudomá-
nyos Ülésén (2003. szeptember 12.) orvo-
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      Szakosztály 2003. november-december havi programja

3. Vaksághoz vezetõ spinalis tumor (esetgazda: dr. Radnai Péter, „Kaposi Mór” Megyei Kór-
ház Idegsebészet, Ideggyógyászat és Agyérbetegségek Osztálya).

2003. november 24. – Felkért elõadások 
1. Dr. Sümegi Balázs (PTE-OEC-ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet): Új gyógyszer-

fejlesztési célpontok azonosítása proteomikai és genomikai módszerekkel (40 perc);
2. Dr. Karádi Zoltán (PTE-OEC-ÁOK Élettani Intézet): Elõagyi glukóz-monitorozó neu-

ronok: a homeosztázis központi szabályozásának letéteményesei (40 perc).
2003. december 1. – Tanulságos esetek fóruma 
1. Ovariális hyperstimulatios syndroma esete (esetgazda: dr. Gõcze Péter, PTE-OEC-ÁOK

Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika);
2. Sporadikus Jacob-Creutzfeldt esetünk EEG követése (esetgazda: dr. Horváth Ágnes, Vas

Megyei Markusovszky Kórház Epilepszia Centrum);
3. Nyitott gerinccel született nõbeteg életének elsõ 25 éve (esetgazda: dr. Farkas András, PTE-

OEC-ÁOK Gyemekklinika).
Az ülések helye: PTE ÁOK Elméleti Tömb III. sz. tanterme

Az ülések kezdete: 16 óra



saink következõ elõadásai hangzottak el:
Zombai Erzsébet, Hodosi Balázs, Farkas
Beatrix: Szokatlan elõfordulású progresszív
angiomatosus daganat sikeres interferon ke-
zelése; Farkas Beatrix, Magyarlaki Márta,
Multhoff G.: Új prognosztikai marker
melanoma malignumban.
� A Magyar Dermatológiai Társulat Ván-
dorgyûlésén, Szegeden (2003. szeptember
18-20.) az alábbi elõadások és betegbemu-
tatások hangzottak el klinikánkról: Pap Or-
solya, Zombai Erzsébet, Farkas Beatrix:
Hegesedõ bullosus pemphigoid; Kádár
Zsolt, Bakonyi József, Kenyeres Miklós,
Zombai Erzsébet, Horváth Gábor, Sinkó
Eszter, Farkas Beatrix: Atípusos klinikai
képben jelentkezõ bõrtumorok; Magyarlaki
Márta, Zombai Erzsébet, Farkas Beatrix:
Disszeminált superficialis actinicus poro-
keratosis multiplex tumorokkal; Szereday
Zoltán, Magyarlaki Márta, Zombai Erzsé-
bet, Farkas Beatrix: Atypusos fibroxan-
thoma klinikai és patológiai sajátosságai;
Zombai Erzsébet, Heiner Lajos, Vadon Gá-
bor, Szendrõi Miklós, Farkas Beatrix: Pri-
mer csontelváltozással járó kalsszikus
Kaposi sarcoma sikeres interferon kezelése;
Soós Éva, Zombai Erzsébet, Farkas Beat-
rix: Multiplex cutan reticulohistiocytoma;
Csete Béla, Zombai Erzsébet, Szabó I., Far-
kas Beatrix: Társadalmi kirekesztettséghez
vezetõ florid cutan papillomatosis; Hodosi
Balázs, Zombai Erzsébet, Pajor László,
Farkas Beatrix: Cutan pseudolymphoma
képében jelentkezõ Lyme kór; Lengyel Zsu-
zsanna, Bakonyi József, Soós Éva,
Hideghéthy Katalin, Zombai Erzsébet, Far-
kas Beatrix: Óriás spinocellularis carcino-
ma eredményes kezelése matrónánál; Ko-
vács András, Battyáni Zita, Zombai Erzsé-
bet, Bajor Klára, Farkas Beatrix:
Disszeminált in tranzit melanoma malig-
num metasztázisok sikeres krioterápiás ke-
zelése.

Az Egészségügyi Nyelvi és 
Kommunikációs Intézetbõl

� A kreditrendszerû oktatás bevezetése si-
keres volt: a kötelezõen választható angol
szaknyelvi kreditkurzusok közül legalább
egyet minden hallgató felvett, de számos
hallgató kettõ, néhányan pedig három kur-
zust is látogatnak. Legtöbben a „Szakiroda-
lom angolul” c. kurzust hallgatják, de a vá-
rakozásokat felülmúló érdeklõdés van az
„Anamnézis felvétel angolul”, illetve a
„Kongresszusi prezentáció angolul” c. kur-
zusok iránt is.
� Agyógyszerész szakon a szakmai profil-
nak megfelelõ szaknyelvi kreditkurzusok

indultak megfelelõ hallgatói érdeklõdés
mellett angol és német nyelvbõl.
� Alatin nyelv és orvosi terminológia kur-
zust mind a magyar, mind a külföldi hallga-
tók döntõ többsége felvette.
A felsõbbévesek számára ismét beindultak
a szaknyelvi kreditkurzusok, mind angol,
mind német szaknyelvbõl.
� Az Angol Program elsõévesei közül a
Congress Presentations in English c. kötele-
zõen választható szaknyelvi kurzus iránt
volt a vártnál nagyobb érdeklõdés. 
� A HÖK kérésére az intézet idén is lehe-
tõvé teszi, hogy a felsõbbéves hallgatók a
szorgalmi idõszakban tegyék le a kötelezõ
egyetemi angol szaknyelvi záróvizsgájukat. 
� A Nyelvi Intézetben a korábbi évekhez
hasonlóan idén is a BTK 3 hungarológia sza-
kos hallgatója végzi gyakorló- és államvizsga
tanítását magyar mint idegen nyelvbõl az in-
tézet oktatóinak felügyelete mellett.
� A korábbi évekhez hasonlóan az intézet
idén is folytatja a szakszervezettel közösen
szervezett, rendkívül népszerûnek bizo-
nyult dolgozói nyelvtanfolyamokat angol
és német nyelvbõl, amelyekre a szakszerve-
zeti irodában lehet jelentkezni.
� Megtörtént az intézetben mûködõ PRO-
FEX államilag elismert szaknyelvi vizsga-
rendszer és vizsgaközpont két évenkét ese-
dékes akkreditáció-felügyeleti vizsgálata. A
vizsgálat eredményéhez a Nyelvvizsgát
Akkreditáló Testület elnöke levélben gratu-
lált egyetemünk rektorának.
� Sikeresen zárult a PROFEX szaknyelvi
vizsgarendszer által benyújtott új szakterü-
let, a telekommunikációs szaknyelv akkre-
ditációja. E szaknyelvbõl államilag elismert
nyelvvizsgát Pécsett és Budapesten lehet
tenni.
� Sikeres volt a PROFEX Nyelvvizsga-
központ új, Gyulán, a Tessedik Sámuel Fõ-
iskolán mûködtetendõ vizsgahelyének
akkreditációs pályázata. Így országos szin-
ten a vizsgahelyek száma 10-re emelkedett.
További két vizsgahely akkreditáció elõtt
áll (a PTE ÁJK Lektorátusán, illetve a
BKÁE Államigazgatási Karának Nyelvi
Intézetében). Atervek között szerepel, hogy
a határon túl, Aradon is vizsgahely létesül-
jön, amire a magyar jogszabályok lehetõsé-
get adnak.
� A PROFEX Nyelvvizsgaközpont az
ÁJK Idegennyelvi Lektorátusával és a
BKAE Államigazgatási Karának Nyelvi
Intézetével együttmûködve angol és német
nyelvbõl, jogi szaknyelvbõl akkreditációs
pályázatot nyújtott be. Ennek sikere esetén
a jogi és közigazgatási szaknyelvbõl Pé-
csett, Szegeden és Budapesten lehet majd
államilag elismert nyelvvizsgát tenni.

� Beindultak a PROFEX államilag elis-
mert szaknyelvi vizsgára felkészítõ kurzu-
sok is mind angol, mind német nyelvbõl. 30
fõ tanul a hétvégi 24 órás szuperintenzív
tanfolyamokon, amelyeknek elsõdleges
célja a nyelvvizsgán szereplõ készségek át-
tekintése. A 28 órás (heti 4 órás) felkészítõ
kurzusok résztvevõinek száma 60 körüli. Itt
a szaknyelvi ismeretek gyarapítása és a
vizsgacentrikus készségfejlesztés a fõ cél.
Örvendetesen megnövekedett a felsõfokú
szaknyelvi vizsgára elõkészítõ kurzusok
iránti érdeklõdés.
� A Nyelvi Intézet oktatói, illetve a PRO-
FEX Nyelvvizsgaközpont munkatársai kö-
zül összesen 4 fõ folytat doktori tanulmá-
nyokat egyetemünk Alkalmazott Nyelvé-
szeti Doktori Iskolájában, közülük egy köz-
vetlenül szigorlat elõtt áll, egy másik pedig
már disszertációjának megvédésére készül.
� Sikeres volt a Nyelvi Intézet Oktatási
Minisztérium által a szaknyelvoktatás tech-
nikai feltételeinek biztosítására kiírt pályá-
zata. Pályázati pénzbõl 6 számítógépes
munkahely létesítésére került sor. Ez a hát-
tér lehetõvé teszi, hogy oktatóink az Egész-
ségügyi Fõiskolai Kar Szaknyelvi Tanszé-
kével együttmûködésben részt vehessenek
egy interneten elérhetõ szaknyelvoktató
szoftver kifejlesztésében. A szoftver fel-
használói fõleg a PROFEX nyelvvizsgára
készülõk közül kerülnek majd ki.

Az Élettani Intézetbõl

� Az EBBS (European Brain and
Behaviour Society) 35. éves konferenciáját
2003. szeptember 15-17. között rendezték
meg Barcelonában, melyen az intézet az
alábbi anyaggal vett részt: Kertes, E., K.
László, P. Sándor, L. Lénárd: Influence of
learning and anxiety by substance P in the
globus pallidus and amygdala. 

AFarmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézetbõl

� AMagyar Élettani Társaság (MÉT) ván-
dorgyûlésén Pécsett 2003. június 2-4-én az
intézetet a következõ elõadások képvisel-
ték: Bánvölgyi Á., Pozsgai G., Szabó Á.,
Helyes Zs., Szolcsányi J., Davis J. B., Brain
S. D., Pintér E.: A mustárolajjal kiváltott
fülgyulladás jellemzése BALB/c, NK1 és
VR1 receptor génhiányos egerekben; Jakab
B., Thán M., Helyes Sz., Szabó Á., Pintér E.,
Szolcsányi J., Németh J.: Szenzoros neu-
ropeptid felszabadulás vizsgálata elektro-
mos téringerlés és VR1 agonisták hatására
in vitro patkány tracheán (I.); Németh J., Ja-
kab B., Thán M., Helyes Zs., Pintér E.,
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Szolcsányi J.: Szenzoros neuropeptid fel-
szabadulás vizsgálata elektromos téringer-
lés és VR1 agonisták hatására in vitro pat-
kány tracheán (II.); Szabó Á., Helyes Zs.,
Sándor K., Bite A., Bánvölgyi Á., Pintér E.,
Németh J., Jakab B., Szolcsányi J.: A kap-
szaicin-receptor (VR1/TRPV1) szerepe a
Freund-adjuvánssal kiváltott krónikus ízü-
leti gyulladásban; Helyes Zs., Szabó Á., Né-
meth J., Jakab B., Bite A., Sándor K., Pintér
E., Bánvölgyi Á., Szolcsányi J.: Kapszaicin-
érzékeny szenzoros idegvégzõdésekbõl fel-
szabaduló szomatosztatin gyulladásgátló és
fájdalomcsillapító hatása krónikus ízületi gyul-
ladásos patkánymodellben; Pintér E., Bánvöl-
gyi Á., Pozsgai G., Helyes Zs., Szabó Á., Brain
S. D., Davies J. B., Szolcsányi J.: Aneurokinin
1 (NK1) és a vanilloid 1 (VR1) receptorok sze-
repe az oxazolonnal-kiváltott késõi hiperszen-
zitív válaszban, egérfülön. 
� A The 3rd Meeting of the Summer
Neuropeptide Conference and the
Neuropeptice Club (Montauk, NY, 2003.
június 8-12.) rendezvényen intézetünk ré-
szérõl az alábbi elõadások hangzottak el:
Bánvölgyi Á., Pozsgai G., Szolcsányi J.,
Davis J. B., Brain S. D. and Pintér E.:
Characterization of mustard oil-induced ear
oedema in BALB/c, NK1 and VR1 recep-
tor knockout mice; E. Pintér, Á. Bánvölgyi,
J. Szolcsányi, J. B. Davis., S. D. Brain: Role
of neurokinin 1 (NK1) and vanilliod (VR1)
receptors in oxasolone-induced delayed-
type hypersenditivity reaction (DTH) in
mice; Zs. Helyes, Á. Szabó, A. Bite, K. Sán-
dor, J. Németh, B. Jakab, E. Pintér, Á. Bán-
völgyi, J. B. Davis, J. Szolcsányi: Role of
capsaicin-sensitive sensory nerves and
vanilloid receptor (VR1/TRPV1) in the
development of Freund’s adjuvant-induced
chronic arthritis.
� A Pécsett 2003. szeptember 21-24. kö-
zött rendezett 7th International Symposium
on Instrumental Analysis rendezvényen in-
tézetünk részérõl a következõ elõadások
hangzottak el: Jakab B., Reglõdi D., Józsa
R., Hollósy T., Tamás A., Lubics A., Leng-
vári I., Szolcsányi J., Németh J.:
Distribution of PACAP8-37 in the central
nervous system of various species deter-
mined by a novel radioimmunoassay; Né-
meth J., Jakab B., Than M., Helyes Zs., Sza-
bó Á., Pintér E., Szolcsányi J.: Radio-
immunoassay measurement of sensory
neuropeptide release induced by capsaicin
receptor (VR1/TRPV1) agonists and elec-
trical field stimulation in vitro.
� Az EFIC 2003. szeptember 2-6. között
Prágában rendezett 4. kongresszusán az
alábbi elõadásokkal szerepeltünk:
Szolcsányi J.: The role of VR-1 capsaicin

receptor in the function of nociceptors;
Pethõ G., Bölcskei K., Almási R., Szolcsányi
J.: The significance of measurement of the
noxious heat threshold in the study of ther-
monociception and its pharmacological
modulation.
� Miskolcon 2003. augusztus 11-15. kö-
zött a 4 th International Conference of PhD
Students rendezvényen a következõ elõ-
adással szerepelt intézetünk: Á. Bánvölgyi,
G. Pozsgai, Zs. Helyes, J. Szolcsányi, Brain
S. D., E. Pintér: Role of neurokinin 1
(NK1) and vanilloid 1 (VR1) receptors in
oxazolone-induced delayed-type hypersen-
sitivity reaction (DTH) in mice. 
� Dr. Szolcsányi János egyetemi tanár elõ-
adást tartott az MTA Orvosi Tudományok
Osztálya és a Semmelweis Egyetem Anató-
miai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézet tudo-
mányos ülésén (2003. május 8.) Nociceptív
neuronok és nociceptív molekulák szerepe
a fájdalom különbözõ formáinak kiváltásá-
ban, az IASP Research Symposiumon
(Erlangen, 2003. szeptember 6-9.) Antino-
ciceptive and antiinflammatory effects of
the sensory neuropeptide somatostatin and
its analogs és a 2nd European Summer
School on Clinical Pharmacology Budapes-
ten tartott rendezvényén (2003. szeptem-
ber) What is pharmacology? címmel.
� Dr. Pintér Erika egyetemi docens a Kis-
faludy Lajos Alapítvány cikkpályázatán a
Pintér E., Helyes Zs., Németh J., Pórszász
R., Pethõ G., Thán M., Kéri Gy., Horváth
A., Jakab B., Szolcsányi J.: Pharmacologi-
cal characterization of the somatostatin ana-
logue TT-232: effects on neurogenic and
non-neurogenic inflammation and neuro-
pathic hyperalgesia (N. S. Arch. Pharmacol.
366, 142-150, 2002.) címû cikkben össze-
foglalt kutatási tevékenységéért díjazásban
részesült.
� Az Innovatív Gyógyszergyártók Egye-
sülete Innovatív Farmakológus pályázatán
dr. Pintér Erika és munkatársai, dr. Németh
József, dr. Helyes Zsuzanna, dr. Keszthelyi
Zsuzsanna, dr. Kéri György, dr. Szolcsányi
János, Bánvölgyi Ágnes és Jakab Balázs
III. díjban részesült a Szenzoros neuropep-
tidek felszabadulásának gátlása, mint új far-
makoterápiás lehetõség az asztma és más
krónikus obstruktív légúti betegségek keze-
lésében c. munkájáért.

AGyermekklinikáról

� A Magyar Gyermekorvosok Társasága
Dél-Dunántúli Területi Szervezete Mohácsi
Tudományos Ülésén (2003. szeptember 19-
20. ) dr. Soltész Gyula és dr. Molnár Dénes
egytemi tanárok tarottak felkért referátu-

mot. A rendezvényen a klinika munkatársai
további 7 elõadással szerepeltek.
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár a meg-
nyitó plenáris szekcióban tartott felkért elõ-
adást Early nutrition and late development of
obesity and related disorders címmel a 44th
Annual Meeting of the European Society for
Pediatric Research rendezvényen Bilbaóban
2003. szeptember 27-30-án. 
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár plená-
ris elõadást tartott Is type 2 diabetes a real
danger in obese adolescents? címmel a
2003. október 1-4-én Rómában megrende-
zett 9th European Nutrition Konferencián.
� A Magyar Elhízástudományi Társaság
2004. szeptember 12-13-i konferenciáján
dr. Molnár Dénes egyetemi tanár A gyer-
mekkori elhízás kezelése címmel tartott fel-
kért referátumot. Ugyanezen a konferenci-
án dr. Csernus Katalin PhD-hallgató és
Nagy Enikõ orvostanhallgató 1-1 poszterrel
szerepelt.
� Dr. Decsi Tamás docens két elõadás tar-
tásával (Decsi T., Kovács A., Funke S.,
Marosvölgyi T., Burus I.: Fatty acids in
early human milk following preterm and
full-term delivery; Decsi T., Minda H., Sza-
bó É., Erhardt É., Kozári A., Marosvölgyi
T., Burus I., Soltész Gy.: Fatty acid compo-
sition of plasma lipids during and after dia-
betic ketoacidosis) vett részt a 44th Annual
Meeting of the European Society for
Pediatric Research rendezvényen Bilbaó-
ban 2003. szeptember 27-30-án, valamint
társelnökként közremûködött a Nutrution
an Metabolism szekció munkájában.
� A Magyar Táplálkozástudományi Társa-
ság 2003. évi pályadíját dr. Decsi Tamásnyer-
te el a „Táplálékkiegészítõként alkalmazott
hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen
zsírsavak a várandós és a szoptató anyák táp-
lálkozásában címû pályamunkájával.
� Dr. Kozári Adrienne egyetemi adjunktus
és dr. Erhardt Éva egyetemi tanársegéd
szeptember 17-21. között részt vett az Euró-
pai Gyermekendokrin Társaság ljubljanai
kongresszusán.
� Dr. Erhardt Éva egyetemi tanársegéd
Type 2 diabetes in childhood obesity is a
rare complication that can be ignored cím-
mel felkért elõadást tartott, valamint 2 posz-
terrel szerepelt a 2003. szeptember 25-27-i
European Childhood Obesity Working
Group munkaértekezletén Brindisiben. 

AHumán Közegészségtani Intézetbõl

� A 2003. április 21-25. között Moszkvá-
ban rendezett 2nd Congress of Russian
Society of Pharmacology-n intézetünk ré-
szérõl a következõ elõadások hangzottak el:
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Ember I., Sederin S., Durnev A., Kiss I.:
Effect of Afobazol on in vivo gene expres-
sion; Kiss I., Gyöngyi Z., Sederin S., Durnev
A., Ember I.: Afobazol modulates the
growth of a transplanted tumor cell line.
� A European Environmental Mutagen
Society 33rdAnnual Meeting-en Aberdeen-
ben (Scotland, UK), 2003. augusztus 24-
28-án intézetünk a következõ elõadással
szerepelt: Á. Németh, Z. Gyöngyi, I. Kiss, I.
Ember: Cisplatin has an early effect on
oncogenes activation in vivo.
� A Gyulai Onkológia Napokon, 2003.
szeptember 19-én dr. Tóth Tamás Afej-nya-
ki daganatok molekuláris epidemiológiája
c. elõadással szerepelt.
� A Pécsett, 2003. szeptember 26-27-én
rendezett V. Népegészségügyi Fórumon dr.
Tényi Jenõ egyetemi tanár Munkacsoport-
jelentések tapasztalatainak összegzése, ál-
láspont kialakítása címmel tartott elõadást.
� A Siófokon, 2003. szeptember 30-
október 2. között rendezett Magyar
Higiénikusok Társasága XXXIV. Vándor-
gyûlésén intézetünk dolgozói az alábbi elõ-
adásokkal szerepeltek: Ember I.: Geno-
mika, onkogenomika a megelõzésben;
Merényiné dr. Dombi Zs., Fehér K., Ettore
M. S. Conti, Ember I.: Bõrrák – megelõzõ
program iskolás gyermekek körében; Kéke-
si N., Bényi M., Ember I.: Dél-dunántúli
gyerekek allergiás státusza bõrtesztek alap-
ján; Sándor J., Szunyogh M., Métneki J.: A
fejlõdési rendellenességek éves jelentési
rendszerének fejlesztése; Szunyogh M.,
Métneki J., Sándor J., Paller J., Gundy S.:
A veleszületett fejlõdési rendellenességek
látszólagos halmozódásának vizsgálata;
Métneki J., Szunyogh M., Puhó E., Sándor
J.: Az ajak és szájpadhasadékok genetikai
epidemiológiai vizsgálata.
� Az Összefogás – Az egészség hídja ren-
dezvényen (Pécs, 2003. október 7.) dr.
Bartakovics Mónika Az emlõrák primer
prevenciójának lehetõségei címmel tartott
elõadást.
� Kaposváron, 2003. október 10-11-én a
XLV. Somogyi orvosnapokon dr. Ember
István tartott elõadást Daganatos betegsé-
gek genetikai-molekuláris epidemiológiája
címmel.
� A Szombathelyen rendezett Egészség-
hét rendezvénysorozat keretében 2003. ok-
tóber 15-én dr. Nádasi Edit A genetikailag
módosított élelmiszerekrõl címû elõadással
szerepelt.
� Az onkológiai prevenció helyzete címû
rendezvényen Pécsett, 2003. október 18-án
intézetünk dolgozói az alábbi elõadásokkal
szerepeltek: Lubik Ágnes: A térinformatika
az onkológiai ellátás szükségletének meg-

határozásában; Ember István: Újabb lehe-
tõségek a prevencióban.
� Dr. Ember István egyetemi tanár Onko-
és szuppresszor gén expresszió vizsgálata in
vivo állatmodellekben és humán populáció-
ban, preventív stratégia molekuláris epide-
miológia kialakítása céljából címû akadé-
miai doktori értekezését a Doktori Tanács
2003. október 17-én minõsített többséggel
elfogadta.
� 2003. június 17-én zajlott dr. Sándor Já-
nos Az egészségi állapot területi egyenlõt-
lenségeinek vizsgálata címû PhD-értekezé-
sének nyilvános vitája. A bíráló bizottság
maximális pontszámmal értékelte az ismer-
tetett munkát. 
� Gyöngyi Zoltán a Centre de Biochimie
UMR CNRS/UNSA, Institute of Signalling
egy éves kutatói ösztöndíjának elnyerésével
2003 októberétõl Franciaországban tartóz-
kodik.
� A 7th European Symposium on the
Prevention of Congenital Anomalies asso-
ciated to the 18th EUROCAT Registry
Leaders Meetingen, Heidelbergben (2003)
intézetünk részérõl az alábbi elõadások
hangzottak el: J. Sándor, M. Szunyogh, J.
Metneki, Cs. Siffel: Small area inequalities
investigation on Down syndrome occur-
rence and its application in monitoring for
environmental and screening related prob-
lems; M. Szunyogh, J. Metneki, J. Sándor,
Cs. Siffel: Knowledge and use of folic acid
supplementation among mothers in Hunga-
ry; J. Metneki, M. Szunyogh, J. Sándor, Cs.
Siffel: The impact of prevention strategies
on the prevalence of neural tube defects in
Hungary.
� A Pécsett rendezett 2nd Pannonian
Symposium on CNS Injury rendezvényen
intézetünk részérõl elhangzott elõadás: J.
Sándor, M. Szûcs, I. Kiss, I. Ember, Gy.
Csepregi, J. Futó, A. Büki: Predictors of
lethal outcome for patients with subdural
haemorrhage in Hungary.
� Az egészség és az egészségügy regioná-
lis dimenziói rendezvényen (DRET, Pécs)
Sándor János elhangzott elõadásának címe:
Regionális epidemiológiai adatbázis és az
alkalmazás lehetõségei.

AKísérletes Sebészeti Intézetbõl

� Rõth Erzsébet intézetvezetõ egyetemi tanár
2003. október 2-án a Magyar Tudományos Aka-
démián rendezett ünnepélyes tudományos ülés
keretében vette át a Charles Simonyi Kutatói ösz-
töndíjat, és ez alkalomból „Aszabadgyökök sze-
repe a szívizom iszkémiás-reperfúziós károsodá-
sában. Az oxidativ stressz Janus arca” címmel
tartott elõadást. 

� 2003. szeptember 25-27. között rendez-
tük meg Pécsi Akadémiai Bizottság Szék-
házában a IV. International Symposium on
Myocardial Cytoprotection – From Basic
Sciences to Clinical Perspectives konferen-
ciát, melyen intézetünkbõl Rõth Erzsébet
egyetemi tanár Jancsó G., Jaberansari M.
T., Cserepes B., Kiss K., Szeberényi J., Lan-
tos J. társszerzõkkel „Angiotensin convert-
ing enzyme inhibitors in the endogenous
adaptation of the heart” címmel tartott elõ-
adást. A konferencián az alábbi poszterek
kerültek bemutatásra: Gasz B., Benkõ L.,
Jancsó G., Lantos J., Cserepes B., Alotti N.,
Rõth E.: Comparison of invasivity in con-
ventional and off-pump coronary artery sur-
gery focusing on oxidative stress and
inflammatory response parameters és
Jancsó G., Cserepes B., Gasz B., Kiss K.,
Szeberényi J., Rõth.E.: Effect of acetylsali-
cylic acid on the late phase of ischaemic
preconditioning in the myocardium.
� Rõth Erzsébet egyetemi tanár 2003. októ-
ber 7-én „Az ischaemiás reperfúzió sajátossá-
gai diabéteszben” címmel tartott elõadást Bu-
dapesten a Diabetológia és Anyagcsere Ala-
pítvány és a Magyar Kardiológusok Társasá-
ga közös tudományos rendezvényén, mely-
nek címe „Adiabetes mellitus és a szív”.

ARadiológiai Klinikáról

� Szegeden szeptember 6-án tartották a
„Hibák és tévedések a radiológiában” c.
konferenciát, melyen klinikánkról dr.
Battyány István és dr. Horváth László egye-
temi tanár vett részt.
� Szeptember 13-án nagy létszámú résztve-
võvel immunológiai témában területi radioló-
gus továbbképzést tartottunk klinikánkon.
� V. Országos Járóbeteg Konferenciát ren-
deztek Balatonaligán szeptember 20-án, me-
lyen melyen dr. Battyány István elõadást tar-
tott „Új intervenciós radiológiai módszerek a
járó- és fekvõbeteg ellátás határán” címmel.
� A törökországi Antáliában, szeptember
20-24. között tartották az idei CIRSE kon-
greszust, melyen dr. Battyány István, dr.
Horváth László, dr. Rostás Tamás és dr.
Harmat Zoltán vett részt.
� Szeptember 25-27-én Dobogókõn, a
Magyar Neuroradiológus Társaság XII.
Kongresszusán dr. Weninger Csaba elõ-
adással vett részt.
� Szeptember 30-október 1-jén a trauma-
tológus szakvizsga elõtti továbbképzésen
dr. Dérczy Katalin és dr. Weninger Csaba
tartott elõadásokat radiológiai területen.
� Október 2-4. között a „Szegedi
Angiológiai Napok”-on dr. Battyány István,
dr. Horváth László, dr. Rostás Tamás és dr.
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Harmat Zoltán elõadással, dr. Hegedüs
Krisztina résztvevõként volt jelen.
� Október 7-én Kaposváron a PATE Diag-
nosztikai Központja egynapos szimpóziu-
mot szervezett sclerosis multiplex témakör-
ben, melyen dr. Imre Marianna, dr. Magda
Ingrid és dr. Zólyomi Annamária vett részt.
� Október 9-11. között a szokásos évi Sop-
roni Ultrahangos Napokon dr. Battyány Ist-
ván, dr. Horváth László, dr. Magda Ingrid
és dr. Zólyomi Annamária képviselte klini-
kánkat.

ASebészeti Klinikáról

� Dr. Baracs József Molnár Béla-díjas cik-
ket írt és elõadást tartott Intraabdominális
implantátiora alkalmas polypropylene há-
lók biológiai viselkedésének vizsgálata ál-
latkísérletes modellben címmel a Magyar
Sebészésztársaság Kísérletes Sebészeti
Szekciójának Kongresszusán Siófokon
szeptember közepén.
� Dr. Kalmár Katalin a MST Tauber ala-
pítványának Kulka Frigyes-díját nyerte el a
Neoadjuváns chemotherápia lokálisan elõ-
rehaladott gyomorrákban címû cikkel. Ezt
elõadta a MST Kísérletes Sebészeti Szekci-
ójának Kongresszusán (Siófok) is.
� Dr. Szántó Zalán elõadást tartott a MST
Kísérletes Sebészeti Szekciójának Kong-
resszusán szeptemberben (Siófok), és posz-
tert mutatott be a 7th International
Symposium of Instrumental Analysis kong-
resszuson.

ASzemészeti Klinkáról

� Az Európai Cataracta és Refraktív Sebé-
szeti Társaság (ESCRS) szeptember 6-10-
ig rendezte XXI. kongresszusát München-
ben, melyen dr. Biró Zsolt egyetemi docens
a secunder mûlencse beültetésrõl két órás
kurzust tartott Technique and results of sec-
ondary IOL implantation címmel, és
Analysis of lens protein after ECCE an
electrophoretical and HPLC study címmel
posztert mutatott be. 
� A Német Szemészeti Társaság (DOG)
szeptember 25-28-ig rendezte éves kong-
resszusát Berlinben. Klinikánkról dr. Biró
Zsolt egyetemi docens és dr. Pámer Zsu-
zsanna egyetemi adjunktus vett részt. Dr.
Pámer Zsuzsanna Treatment of persistent
central serous retinopathy with transpupil-
lary thermotherapy címmel tartott elõadást.

ASzívgyógyászati Klinikáról

� A Magyar Kardiológusok Társasága
Aritmia és Pacemaker Munkacsoportja és a

PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika által
Pécsett 2003. 10. 2-4. között rendezett IV.
Aritmia és Pacemaker Kongresszuson a tu-
dományos program 75 elõadásából a Szív-
gyógyászati Klinika munkatársai mindösz-
szesen 18 elõadást (ebbõl 5 referátum) tar-
tottak: Papp L.: Amagyar kardiológia hely-
zete és jövõje. Az orvosetika helyzete nap-
jainkban; Török Zs., Tóth L., Simor T.,
Csanády M., Forster T., Csanádi Z.:
Aszimptómás aritmogén jobb kamrai disz-
plázia 12 éves betegen – a terápia dilemmái
(interaktív esetismertetés); Simor T.:
MADIT II: contra; Fazekas L., Tahin T.,
Simor T., Melczer L.: Defibrillátor- pacema-
ker beültetések 2 és fél éves tapasztalatai-
nak elemzése; Horváth I., Melczer L., Ha-
bon L., Kónyi A., Komócsi A., Tahin T.,
Papp L.: Stentet vagy pacemakert implan-
táljunk?; Czuczor Sz., Melczer L.: Az A-V
szinkrónia elvesztésének, visszaállításának
hatása pacemakerrel élõ betegek balkamra
funkciójára; Balyalya I.: CARTO ismerte-
tés; Ili Endréné: Lasso katéter és transsep-
talis punctio gyakorlati alkalmazása; Simor
T.: Pécsi EP labor esetbemutatás élõben;
Tahin T.: I típusú Flutter radiofrekvenciás
ablációja CARTO elektroanatómiai map-
ping technikával; Melczer L.: Follow-up
program és a Home Monitoring szerepe a
pacemakeres és ICD-s betegek utánköve-
tésében; Cziráki A.: ACE-gátló és angioten-
zin-receptor blokkoló kezelés hatása a mor-
talitásra szívelégtelenségben; Radnai B.,
Goják I., Ajtay Z., Tóth L.: EKG a családor-
vosi gyakorlatban I; Radnai B., Goják I.,
Ajtay Z., Tóth L.: EKG a családorvosi gya-
korlatban II; Bradyarrhythmia, bradycardia,
pitvarfibrillatio a családorvosi gyakorlat-
ban. Kerekasztal résztvevõk: Rostás László
(moderátor), Melczer László, Radnai Béla,
Tahin Tamás, Simor Tamás, Balyalya Imre:
Rádiofrekvenciás katéter abláció a parox-
izmális pitvarifibrilláció kezelésében – mi a
helyes stratégia?; Tóth L., Bogner P., Repa
I., Simor T., Papp L.: A véna pulmonalisok
morfológiai vizsgálata 3D MR angiográfiá-
val; Melczer L.: Pacemaker a családorvosi
praxisban.
� 2003. szeptember 22-26. között dr.
Gyõrimolnár Iván, az Intenzív Osztály ve-
zetõje és dr. Farkasfalvi Klára osztályveze-
tõ-helyettes részt vettek az EACTA szerve-
zésében megrendezett EURO ECHO to-
vábbképzésen Londonban, az Imperial
College-ban.
� Dr. Gyõrimolnár Iván egyetemi adjunk-
tus részt vett a 2003. október 5-9. között
megrendezett European Society of
Intensive Care Medicine Kongresszuson.
� 2003. október 11-15. között Bécsben, az

Austria Centerben megrendezett European
Society of Cardio Thoracic Surgery Kong-
resszuson dr. Szabados Sándor, dr. Donauer
Elemér, dr. Tóth Zsolt, dr. Fazekas Levente,
dr. Rausch Péter és dr. Czuczor Szabolcs
vett részt.

ASzülészeti és Nõgyógyászati 
Klinikáról

� 2003. szeptember 12-13-án a Magyar
Perinatológiai Társaság II. Kongresszusa
zajlott Balatonfüreden. Dr. Szabó István és
dr. Ertl Tibor egyetemi tanárok üléselnöki
feladatokat láttak el. A klinika részrõl dr.
Mánfai Zoltán egyetemi adjunktus: In vitro
fertilisatio perinatológiai jelentõsége, dr. Ta-
más Péter egyetemi adjunktus: Praee-
clampsia kettõs arca, dr. Vizer Miklós egye-
temi tanársegéd: Magzati congenitalis ano-
máliák 3 D UH diagnosztikája, valamint dr.
Till Ágnes klinikai orvos: A foeto-foetalis
transzfúzió perinatológiai jelentése címmel
hangzottak el elõadások.
� Dr. Szabó István egyetemi tanár október
3-án a Magyar Nõorvos Társaság Észak-
Kelet Magyarországi Szekciójának kong-
resszusán Miskolcon, majd 4-én Gyulán, a
Dél-Magyarországi Szekció hasonló ren-
dezvényén kongresszusi elnök volt.
� A 2003. október 9-10-én Egyiptomban
tartott The Society for the Study of patho-
physiology of pregnancy organization
gestosis OG (35th, International annual
meeting) in collaboration with 8th
International annual congress of the interna-
tional fertility and the Egyptian I. C. S. I.
centers kongresszuson dr. Szabó István
egyetemi tanár meghívottként vett részt.
� Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár a
Marburgban október 11-13. között zajló
European Society for Developmental
Pharmacology vezetõségi ülésén vett részt.
� Oszakában (Japán) szeptember 13-16.
között tartották a 6th World Kongress of
Perinatal Medicine-t, amelyen dr. Sárkány
Ilona egyetemi adjunktus Perinatal effects
of fetal betamethasone treatment in
preeclampsia and intrauterine growth restric-
tion, valamint dr. Funke Simone egyetemi ta-
nársegéd Osteopenia of prematurity (OOP).
Is there a genetic background? címmel
poszterprezentációt tartottak.
� Dr. Tamás Péter egyetemi adjunktus a
Szlovák Nõorvosok X. Kongresszusán
Hypertensive disorders of pregnancy cím-
mel tartott referátumot.
� a Magyar Szülészet-Nõgyógyászati
Ultrhang Társaság 2003 szeptemberében
Egerben tartott IX kongresszusán dr. Arany
Antal egyetemi adjunktus üléselnök volt,



valamint felkért referátumot tartott 3 D ultrahang-
technika lehetõségei a nõgyó-
gyászatban címmel. Továbbá elõadasát tartott dr.
Vizer Miklósegyetemi tanársegéd, melynek címe: A
laparoszkópos petefészek elektrokauterizáció ovar-
iális volumenre és véráramlásra gyakorolt hatásának
elemzése 3 D ultrahangtechnikával policisztás
orváriumszindrómás (POS) betegekben. 
� Sopronban a XVIII. Soproni Ultrahangnapok
rendezvényén, mely egyben 3 D UH kurzus is volt,
dr. Vizer Miklósüléselnökként felkért referátumának
címe: 3 D UH a szülészet-nõgyógyászatban.
� A Magyar Nõorvos Társaság Dél-Nyugat Ma-
gyarországi Szekciójának V. Kongresszusán Nagy-
kanizsán dr. Szabó István egyetemi tanár üléselnök
volt, valamint felkért referátumot tartott, melynek cí-
me: A nõk reproduktív egészsége. Felkért referátu-
mot tartott még dr. Gõcze Péter egyetemi docens A
menopausális hormon terápia (MHT) az elmúlt
évek klinikai tanulmányai után és dr. Szilágyi András
egyetemi docens Az intrauterin magzati diagnoszti-
ka jelentõsége a perinatális morbiditás javításában
diabétesszel szövõdött terhességben címmel. Aklini-
káról elhangzott elõadások az elhangzás sorrendjé-
ben: Werling Józsefegyetemi adjunktus: MHThaté-
konyság – ahogyan a betegek tapasztalják; dr.
Halvax László egyetemi adjunktus: Intrapartum
magzati pulzoximetria; dr. Drozgyik Istvánegyetemi
adjunktus: Koraszülés anaesthesiája; dr. Gyarmati
Juditegyetemi tanársegéd: Extrémen alacsony súlyú
koraszülöttek túlélési esélyei, életkilátásai; dr. Flach
Edinaklinikai orvos: Újszülöttek ultrahangos szûrõ-
vizsgálata; dr. Vizer Miklósegyetemi tanársegéd: A3
D ultrahangtechnika napjaink szülészetében; dr.

Veszprémi Béla egyetemi adjunktus: Kromoszóma-
rendellenességek nem inzvazív szûrése a terhesség
elsõ és második trimeszterében; dr. Várnagy Ákos
klinikai orvos: Kombinált atosiban-magnézium
szulfát és terbutalin tocolytikus hatásának összeha-
sonlító vizsgálat; dr. Tóth Tamás egyetemi tanárse-
géd: Dysmaturitás kezelése Nitroderm tapasszal; dr.
Mánfai Zoltán egyetemi adjunktus:
Mikromanipulációs módszerek, ICSI, valamint dr.
Kovács Kálmán egyetemi tanársegéd: Akt/protein
kináz B vizsgálata humán uterus myometriumban és
myomában.

ATraumatológiai Központ Baleset-
sebészeti és Kézsebészeti Klinikáról

� ASICOT(Nemzetközi Ortopéd Társaság) 2003.
évi kongresszusát szeptember 10-13. között Kairó-
ban rendezték. Klinikánkat Naumov István és
Vámhidy László képviselte. Az alábbi elõadásokkal
szerepeltek: Vámhidy L., Naumov I., Nyárády J.,
Farkas G.: Use of the SAMO revision prosthesis in
the treatment of hip revision surgery with femur frac-
ture. Vámhidy L, Naumov I., Nyárády J.: Treatment
of the comminuted (C3.3) distal radius fractures with
external fixator and immediate joint surface recon-
struction.
� A kötelezõ traumatológus szakvizsgaelõkészítõ
kurzus hosszú évek óta Budapesten került megren-
dezésre. Idén, 2003. szeptember 29. és október 17.
között vidéken elõször klinikánk szervezte az ez évi
3 hetes traumatológus szakvizsga elõkészítõ tanfo-
lyamot, melyen az ország különbözõ intézeteibõl 14
szakorvosjelölt vett részt. Abaleseti sebészet anyagát

mintegy 80 elõadásban foglaltuk össze, az elõadáso-
kat követõen diszkusszióra is volt lehetõség. Az elõ-
adások nagy részét a klinika, illetve a pécsi orvoskar
vezetõ oktatói tartották, kiegészítve a többi orvoskar
vezetõ oktatóival és néhány megyei traumatológus
fõorvossal. Atanfolyam írásbeli és szóbeli vizsgával
zárult.
� 2003. október 10-11-én Székesfehérváron került
sor a Fiatal Ortopéd Orvosok Fórumára, melyen kli-
nikánkról Máthé Tibor, Koós Zoltán és Tóth Dezsõ
vett rész. Elõadással is szerepeltek: Tóth Dezsõ,
Máthé Tibor:Akétfejû karizom ín disztális szakadá-
sának megoldása szálbefûzõ segítségével.

Az Urológiai Klinikáról

� Dr. Somogyi László egyetemi docens részt vett
2003. szeptember 21-24. között a Montreálban ren-
dezett 21. Endourológiai és ESWL Világkongresz-
szuson. Az évente megrendezett konferencián az al-
só és felsõ húgyúti endoszkópia újdonságait, ered-
ményeit mutatják be. 
Beszámolója szerint a rendkívül költséges
laparaszkópos uroonkológia újabb fellendülése ta-
pasztalható világszerte. Új fejezetet nyithat az alsó
húgyúti endoszkópos sebészetben az úgynevezett
„bipoláris reszekciós technika” klinikai gyakorlat-
ban történõ megjelenése. Az uréterorenoscop aka-
dálytalan bevezetését segíti elõ és fizikai kíméletét
eredményezheti a speciális járat-elõkészítõ
ureterkatéter. Újonnan kifejlesztett vesevezeték öblí-
tõ rendszer könnyítheti meg az uréterkövek mara-
déktalan eltávolítását.
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