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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

Tisztelt Kollégák, Kedves Munkatársak, Kedves Hallgatók!

Megint eltelt egy esztendõ és szokás szerint számadást készítünk a búcsúzó évrõl. Olyan évrõl kell szám-
adást készítenünk, amelyikben nagyon sok dolog történt, szerencsére többségében kedvezõ dolgok.

Pedig az év rossz ómen jegyében kezdõdött: az elõadóterem mennyezetének leszakadásával rögtön súlyos
nehézségekkel kellett szembenéznünk: hogyan tudjuk fennakadás nélkül megoldani az oktatást? Az õszi tan-
évkezdésre azonban mind a négy tantermünkben felújított, szép környezetben és sokkal jobb technikai fel-
szereltséggel fogadhattuk hallgatóinkat. Azokat, akik az orvosi hivatásnak nem igazán kedvezõ korszellem-
ben is ennek a nehéz, de mégis rendkívül felemelõ, szép pályának a mûvelését választják életük céljául.

Szeptemberben elindítottuk a német nyelvû orvosképzést, ami karunk történetében történelmi jelentõségû
állomás. Világosan kell látnunk, hogy a német nyelvû képzés nemcsak a pénzrõl szól, az Európai Unió
egyik országában ez komoly eredménynek tekintendõ az illetõ kar nemzetközi súlyának megítélése során.
Nem kétséges, hogy a képzésbõl származó plusz bevételbõl sok szükségszerû és egyéb beruházást is meg-
valósítottunk. Köszönettel tartozunk a részt vevõ oktatóinknak, hogy vállalták az oktatással együtt járó
plusz terheket, s szükség szerint az ezzel együtt járó nyelvtudás-fejlesztést. A német képzésbõl származó
bevételekbõl ugyanakkor a képzésben részt vevõ intézetek számára keretet tudtunk biztosítani meg-
növekedett dologi kiadásaik fedezetére is. Maradva az idegen nyelvû oktatásnál, karunk az angol nyelvû
képzés terén is rekordot ért el: 120 fõvel kezdtük meg az oktatást. Így, a kar történetében elõször, több volt
az idegen nyelvû képzésben részt vevõ elsõ évesek száma, mint a magyar évfolyamé.

Az év folyamán, függetlenül attól, hogy a konszolidációs céljaink miatt keményen próbáltunk takarékos-
kodni, igyekeztünk a kar érdekei szempontjából fontos beruházásokat megvalósítani. Ezek közül néhányat
szeretnénk itt megemlíteni: 

� az oktatástechnikai csoport helyiségeinek rendbetétele, technikai fejlesztése;
� a kari Pályázati Iroda létrehozása és helyének felújítása;
� a PhD-iroda felújítása;
� a Német Program Iroda létrehozása és kialakítása;
� az Angol Program Iroda felújítása és bútorcseréje;
� a Centrum Pályázati Iroda új helyének kialakítása, felújítása;
� kültéri padok beszerzése;
� udvari aszfalt-hiányok pótlása;
� tetõjavítások több helyen;
� a központi épület homlokzatának felújítása;
� a Dékáni Hivatal burkolatcseréje, festése, újrabútorozása és a számítógépek cseréje;
� a kari Gazdasági Hivatal új helyre költöztetése, bebútorozása; 
� hallgatói asztalok és székek beszerzése a központi épület földszintjén és elsõ emeletén;
� a központi épület egyik vizesblokkjának teljes rendbetétele;
� 240 db új hallgatói szekrény vásárlása; 
� a Multimédia Kutató Labor helyének kialakítása, a pályázati eszközpark további bõvítése.

Karácsonyi üdvözlet – Újévi köszöntõ
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2004 DECEMBER

A korábbi évek gyakorlatától eltérõ módon igyekeztük az intézeteinket is támogatni: a 2004-es év folya-
mán összesen 90 millió Ft-ot osztottunk szét az angol költségtérítéses bevételekbõl az abban részt vevõ in-
tézetek és klinikák számára.

További esemény volt, hogy a Tanári Testület tagjai számára – igényük szerint – szerzõdést kötöttünk az
otthoni ADSL-hozzáférés biztosítására. Az ígéret szerint ezt a szolgáltató hamarosan, reményeink szerint
januártól üzembe is helyezi. Hosszú, de kitartó egyeztetések, tárgyalások eredményeként megállapodtunk
az elmúlt évek átoktatási költségeirõl az Egészségügyi Fõiskolai Kar vezetésével. Megújult köntösben je-
lenik meg az Orvoskari honlap, s elindult az OKIHIR, az Orvoskari Elektronikus Hírlevél. Ettõl az évtõl
megemelt díjazásban részesülnek a doktori iskolák program- és témavezetõi, megszüntettük a megkülön-
böztetést.

Több tanszéki csoport létesült, így az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben, a Biokémiai és Or-
vosi Kémiai Intézetben, az Orvosi Népegészségügyi Intézetben, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Inté-
zetben, a Honvéd- és Katasztrófaorvostani Intézetben, valamint az Egészségügyi Nyelvi és Kommuniká-
ciós Intézetben. A Fogászati és Szájsebészeti Klinikán intézeti tanszék létesült.

Rekord összegû pályázati támogatást értünk el: mind a kar, mind pedig a centrum több pályázaton volt si-
keres, ezek önrészeit ki tudjuk állítani.

Tisztelt Kollégák, Kedves Munkatársak, Kedves Hallgatók!

A karon dolgozók sokat dolgoztak az évben, a kar vezetése is igyekezett néha talán az erejét meghaladó mó-
don is helytállni. Örömmel erõsíthetjük meg a tényt, Kedves Olvasó: a kar gazdasági helyzete a 2003-as év
zárásához képest határozottan javult. A kiáramlást megállítottuk, sõt az adósságállományt visszafordítottuk,
azaz talán némi megtakarítást is elérhetünk az idén. Kétséget kizáróan sok mindent átviszünk a következõ
évre. Közösen kell megoldanunk sok problémát a 2005-ös év folyamán is. Ehhez természetesen számítunk
a támogatásukra és együttmûködésükre, ahogyan tettük azt a lassan búcsúzó 2004-es évben is.

Ezeknek szellemében mindannyiuknak békés, örömteli Karácsonyt, s az új évre további kitartást, sikere-
ket, magánéleti, családi örömöket, és legfõképpen jó egészséget kívánunk!

Dr. Sümegi Balázs
dékán

Dr. Melegh Béla Dr. Tóth Kálmán Dr. Wittmann István 
általános dékánhelyettes tudományos dékánhelyettes oktatási dékánhelyettes 

Dr. Trischler Bernadett Dr. Pintér Éva
kari gazdasági vezetõ a Dékáni Hivatal vezetõje
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Adékáni vezetés köszöntõje

Kiss Tamás irodalmi válogatása

Ünnepi Szenátus a Tudomány Napján

ATanári Testület, a Kari Tanács
és a Centrum vezetõségének üléseirõl

Németországi hallgatók az ÁOK-n
(Ohmacht Róbert és munkatársai)

ATanulmányi és a Sportbizottság ülései

Dr. Jobst Kázmérprofesszor80 éves
(Kovács L. Gábor)

Európa kulturális öröksége 
a Klimo Könyvtárban 

(Lénárd László rektor megnyitó beszéde)

TDK demonstrátori ösztöndíjak 
(A PTE ÁOK TDK oktatói vezetõsége)

TDK dékáni pályzázatok 
(Decsi Tamás)

AGyógyszertár informatikai rendszerérõl
(Molnár Béla)

Graduális oktatás és rezidensképzés Ohioban
(Bán Ildikó)

Beszámoló Berde Botond ösztöndíjról
(Csete Béla)

1475 éve zárták be az Akadémiát
(Benke József)

RÖVIDEN: a diabetológiáról, hongkongi EBM-
konferenciáról, a MAOTE XII. vándor-
gyûlésérõl, a palliatív ellátásról, memphisi
tanulmányútról. Könyvismertetõk.

Gazdasági hírek

��

Intézeti, klinikai hírek   

��

Sajtószemle

Tisztelt Olvasó!

A léleknek – mint a testnek egy falat kenyérre – szüksége van a megnyugtató, elmélyült csendre, ami nem azonos a borongós,
lagymatag vagy éppen feszült csenddel.

A jókedv fényjátékai csak nyugodt, tiszta víztükrön csillanhatnak meg.

Karácsony közeledtével a lélek csendjének megteremtéséhez Weöres Sándort és Koch Valéria egy „tündéri” prózarészletét hívtam
segítségül.

A Dob és tánc címû verset, Bubik István és az õ „Ritka magyar” címû elõadóestje emlékére is ajánlom. 

Szeretettel:
Kiss Tamás 
könyvtáros

Weöres Sándor

DOB ÉS TÁNC

csönd
béke
csönd
béke
csönd fénye
béke csöndje
fény békéje csönd
fényes csönd béke
csönd béke fény
béke csöndes fénye
fény csöndje
csönd csöndje fény fénye béke
csönd fény

lombban kõ
csönd köve
kövön fény csöndje
kõben csönd béke
kõ békéjebéke köve lombban
csönd fényes béke
kõ lombban fény

kút csöndje fû
kútra hajló béke csönd
kút békéje inda
fû inda kõ
lomb hintája kúton
fény ingája kútban
csönd dajkája
csepp
csepp
kút cseppje
cseppek csengõ csöndje
csönd cseppje fény
kút habja kõ lombja
fény csöndje béke

szél víz föld
kis patak irama
fény halmai
föld keblei
kút karjai
kõ lábai
víztüdejû szél
lombtorku csönd
fûruháju fény
kõarcu béke

reggel 
dél
este
éj
hajnal karéja
dél sziklája
alkony karéja
éj sziklája
csönd
béke
fény hímzése
hab szövése
szél vonása
füst rovása
tûz írása
örökös szálak verejtéke
só
orsó
koporsó
kop
kop
harkály
óriási csönd órája
sok külön kis csönd ingája
kövön gyík
fénylõ néma bálvány

béke veled
szeretõd lappang
virágzó ág rejtekében
párod rejlik
minden kapu hajlatában
rend
ünnep
béke
rend köve
ünnep lombja
csönd füve
béke kútja
szállj békés lomb csöndje
fényes ünnep ága lengj
ima irama
unalom fénye
csönd ünnep béke rend szállj
ima fény ünnep lengj béke
fény csönd
béke
csönd
csönd
béke
béke

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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KOCH VALÉRIA*

Aherceg és a rózsa
meseregény

A szerzõ magánkiadása – Budapest, 1994
„...

– Gondolod? – kérdezte a kis herceg. – A pilóta is mondott ilyet szaharai találkozásunkkor. Én voltam neki a nevetõ csillag!
– Nekem is az vagy, kis barátom, te nefelejcs-tekintetû... Csak el ne bízd magad, ne akarj idegen törvényeket ráerõltetni a B 612-esre. Erre a

hajlandóságodra még Hermes is fölfigyelt, s nem mondhatom, hogy helyeselte volna... Tényleg, már napok óta beszélgetünk és te nem rohan-
gálsz a bolygód másik oldalára építkezni, tenni-venni! Hogy is van ez, kis barátom?

– Amíg elvoltál, sokat gondolkodtam. Rájöttem például, hogy fölösleges kórházat építenem. Ha egészséges vagy, akkor azért, ha pedig beteg
lennél, akkor meg úgyis mindegy, nem gyógyulnál jobban a másik féltekén sem. A területrendezési elképzelésem pedig butaság: fölborulna tõle
bolygónk kényes egyensúlya. Pont jó így minden, ahogy van. Szépen elférünk, az idõnket pedig egymásra fordíthatjuk... Tudod, a Földrõl visz-
szajövet földi fogalmakban kezdtem gondolkodni..., furcsa, de részint épp olyasmit akartam megvalósítani nálunk, ami a Földön nem tetszett.
Elfogott valami nagyzási hóbort, be akartam bizonyítani, hogy én is képes vagyok mindarra, amire mások. Látod, megint egyszer ostoba voltam...
ezért is szöktél meg, ugye? – kérdezte a kis herceg.

A rózsa sûrûn bólogatott.
– Igen, igen. És ez az izgékonyságod, kiszámíthatatlanságod boldogtalanná tett, nem tudtam igazán szépülni, örülni. Ettõl meg úgy éreztem,

nem tetszem neked. Ördögi kör... Gondolod, kiszabadultunk belõle?
A kis herceg komolyan válaszolt:
– Talán igen. Már csak azért is, mert tudunk beszélgetni róla... De itt az ideje, hogy elmenjek Pamacsért és a báránykáért, mielõtt õket is

elhanyagolnánk. Egyetértesz?
– Hát persze..., játsszunk még együtt, mielõtt aludni térnénk. S mivel nagy itt a forróság, ugye, megöntözöl még elalvás elõtt? – kérdezte a

rózsa. A kis herceg elmosolyodott, csak nézte, nézte az alkonyi fényben egyre szépülõ rózsát. S amikor a rózsa is elmosolyodott, a kis herceg
csilingelõ nevetésbe kezdett. Kedves hangja bugyborékolt, szétáradt, mint a friss, éltetõ víz, mely nem apad el soha.”

*(Szederkény, 1949. április 22.–Budapest, 1998. február 28.): író, mûfordító
IBBY-díj 1996; Füst Milán-ösztöndíj 1996.
M.: A herceg és a rózsa, meseregény, 1994; Az idõfa. Gyerekversek 1967-1996, 1996; Kiolvashatatlan, v., 1997.
A magyarországi kortárs német irodalom kétségkívül legismertebb és legsokoldalúbb egyénisége Koch Valéria, aki írt prózát, fordított, szerkesztett, elsõ-
sorban azonban költõként alkotott maradandót. Német és magyar nyelven egyaránt jelentek meg könyvei, német nyelvû gyûjteményes verskötetét halála
elõtt (1998-ban) még õ maga rendezte sajtó alá. „Stiefkind der Sprache”, vagyis „a nyelv mostohagyermeke” – int címével a verskötet a dilemmára, a
nyelv elsorvadásának a veszélyére, amit senki nem érez olyan mértékben, mint a költõ. Koch Valéria munkásságának különösen rokonszenves oldala
vonzódása a gyermekolvasókhoz. Õ szerkesztette „Igele-bigele” címen a magyarországi német gyermekvers-antológiát, majd Idõfa címen magyar
nyelvû gyermekverseit tette közzé 1996-ban. „A herceg és a rózsa” címû meseregénye A kis herceg „szubjektív továbbírása”, amely az eredeti mû
értékeit: gyermekszeretetét, meleg emberségét és rejtett bánatait szövi tovább, talán nem is igazán gyermekek számára.

A TELJESSÉG FELÉ

Solvere volo et solvi volo.
Salvare volo et salvari volo.
Generare volo et generari volo.
Cantare volo et cantari volo.
Saltate cuncti!
Ornare volo et ornari volo.
Lucerna sum tibi, ille qui me vides.
Janua sum tibi, quicunque me pulsas.
Qui vides quod ago, tace opera mea.

(Oldani vágyom és oldódni vágyom.
Üdvözíteni vágyom és üdvözülni vágyom.
Nemzeni vágyom és megfoganni vágyom.
Dalolni vágyom és dalláválni vágyom.
Mind táncoljatok!
Ékesíteni vágyom és ékeskedni vágyom.
Lámpád vagyok, ha látsz engem.
Ajtód vagyok, ha zörgetsz rajtam.
Ki látod, mit teszek, hallgasd el a munkám.)

Egy apokrif János-evangéliumból

SZEMBE-FORDÍTOTT TÜKRÖK

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. 
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni,
cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, ben-
ned a létra.

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az idõben rejlik, hanem az összhang állapotában.

TÍZ LÉPCSÕ

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyûdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erõ legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Ûzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.



Egyetemünk rektora ez alkalommal jelentette be, hogy 1996-ban az
56-os Diákparlament vezetõi arra kérték az egyetem rektorát, hogy az
aula korábbi, latin nyelvû feliratait eredeti állapotukban állíttassa hely-
re. A felújítás miatt erre csak most kerülhetett sor, a rendezvény részt-
vevõi láthatták elsõként a Per aspera ad astra, illetve a Sub pondere
crescit palma feliratokat. (Ld. még a keretben.)

Dr. Lénárd László kiemelte: a Pécsi Tudományegyetem tisztelettel
emlékezik a kiváló tudós elõdökre és egy korábbi javaslat alapján
konferencia- és dísztermeinket róluk nevezzük el. A Rákóczi úti au-
la dr. Halasy-Nagy József professzor, az Erzsébet Tudományegye-
tem elsõ rektorának nevét fogja viselni a továbbiakban. Halasy-
Nagy professzor a görög filozófia gondolatvilágának elsõrangú köz-
vetítõje volt. A Szigeti úti aula dr. Romhányi György patológus pro-
fesszorról, a jogelõd POTE egyetemi tanáráról neveztetik el.
Romhányi professzor az orvosegyetem kimagaslóan legjobb elõ-
adója volt, erre orvosok ezrei emlékezhetnek. Tudományos munkás-
sága elismeréseképpen 1987-ben az MTA rendes tagjává választot-
ták. Az Ifjúság úti konferenciaterem a továbbiakban dr. Vargha
Damján irodalomtörtész professzor nevét fogja viselni, aki a régi
magyar irodalom, a klasszikus magyar kódexek kutatásának magas
szintû mûvelõje, az MTA tagja volt. Az Ifjúság úti aula Bolla Ferenc
címzetes fõiskolai tanár nevét fogja viselni. Bolla Ferenc a jogelõd
Tanárképzõ Fõiskola hivatalát évtizedekig vezette. Feladatát szolgá-
latnak tekintette. Szervezõként arra törekedett, hogy a Fõiskola tu-
dományos és oktató munkájához a lehetõ legjobb feltételeket te-
remtse meg. 

Az ünnepségen részt vett Magyar Bálint oktatási miniszter és
Toller László, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere is.

A továbbiakban dr. Komlósi László Imre tudományos rektorhe-
lyettes ünnepi beszédét, valamint az Általános Orvostudományi
Karra vonatkozó részeket közöljük az UNIV PÉCS 2004. novem-
ber 9-i számának 11. és 13. oldalain megjelent írásokból, és kö-
szönjük Gyõrffy Zoltán fõszerkesztõ segítségét.

Rector Magnificus!
Tisztelt Miniszter Úr, Ünnepi Szenátus, Hölgyeim és Uraim!

2004 novemberében is megkü-
lönböztetett figyelmet kap a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe, amely a
Magyar Tudományos Akadémia
alapítási évfordulója köré csopor-
tosuló ünnepi eseménysorozat-
ban ölt testet. 1997-ben a Magyar
Köztársaság kormánya novem-
ber harmadikát a Magyar Tudo-
mány Napjává nyilvánította.

Az 1997 óta eltelt idõben a
magyar társadalom magáénak
fogadta el a magyar tudomány
ünneplését, amely az évek során
egyre inkább szélesedõ ünnepi- és tudományos rendezvénysoroza-
tokban mutatkozik meg és bontakozik ki.

1997 elõtt is tudtunk ünnepelni, de talán nem mindig a ténylege-

sen elért eredményekre fordítottuk ünnepelõ figyelmünket. Pedig
tudtuk jól akkor is: a magyar tudományossággal, illetve a magyar tu-
domány diszciplínáival és diszciplináltságával soha nem voltak gon-
dok. A problémánk sokkal inkább az volt, hogy a tudománypolitika
nem volt szabad választás kérdése.

Irányt mutató, kiemelkedõ nemzetközi eredményeket felmutató
tudományos életünk volt a múltban is. Ennek egyik záloga a közép-
európai intellektuális hagyományaink megléte volt, mint ahogyan
ma is az. Másik záloga az a tény, hogy a tudós emberek társadalmi
elkötelezettsége túlélési ösztönként mûködik sokszor a nehéz gazda-
sági, illetve nehéz átideologizált idõszakokban is. Sokunkban ez a
zsigeri ösztön most is mûködésre hivatott: érezzük, hogy nehéz idõ-
ket élünk most is. Tudjuk azonban, hogy nem a nyers erõ dönt a küz-
delemben. Atudomány nem más, mint a jól használt bölcsesség gya-
korlása. Széchenyi István naplójából vált ismertté az a mondás, mi-
szerint „Erõt erõvel meggyõzni nem mindég lehet – hanem a böl-
tsesség gyõz mindenütt.”

A Pécsi Tudományegyetem ünneplése összhangban van az or-
szág tudománynapi rendezvényeivel, amelyek ebben az évben már
egy teljes jogú Európai Uniós tagállam törekvéseinek próbaköve.
Hamarosan megrendezésre kerül Budapesten – immár második al-
kalommal – a Tudományos Világfórum, amely a világ tudományos
közéletének figyelmét igyekszik országunk intellektuális eredmé-
nyeire felhívni, de egyben a világ irányadó kutatási eredményeit itt-
honi alkotó közösségekben szándékozik erõsíteni.

A Pécsi Tudományegyetem immár kilenc karának falai között
sokirányú és széleskörû alkotói tevékenységet folytatunk tudomá-
nyos, mûvészeti és kutatatói elkötelezettséggel. Ez a sokrétûség tesz
minket univerzitásszá. Mindezek gyakorlásában ugyanakkor nem
titkolt célunk a kiválóság megteremtése. Tudjuk, hogy csak a kivá-
lóság elérése tud pozitív értelemben megkülönböztetni. Ez olyan
megkülönböztetés, amely nem elkülönít a természetes alkotó közeg-
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Ünnepi Szenátus a Tudomány Napján
Új Dunántúli Napló, 2004. december 8.

EREDETI FELIRATOK

A Dunántúli Napló november 26-i számában olvashattuk: „A tu-
domány napja alkalmából tartott ünnepi szenátusi ülésen a PTE
rektora, dr. Lénárd László bejelentette, 1996-ban az 56-os Diák-
parlament Társaság vezetõi arra kérték az (akkori) egyetem rek-
torát, hogy az aula korábbi, latin nyelvû feliratait eredeti állapo-
tukban állíttassa helyre...” A Janus Pannonius Tudományegye-
tem akkori rektora, dr. Barakonyi Károly 1997. I. 24-én értesített
arról, hogy „a JPTE Szenátusa 1996. december 12-i ülésén ... az
56-os DPT javaslatát ... egyhangúlag támogatta a „Sic itur ad
astra” (Vergilius: Aeneis) és a „Sub pondere crescit palma” fel-
iratok helyreállítását... Magnifice Domine Rector et Senate! Há-
lásan köszönjük, hogy – ha némi késéssel is – olvashatjuk a Po-
zsonyi Erzsébet Tudományegyetemrõl átmentett feliratokat.

Az 56-os Diákparlament Társaság nevében: 
Dr. Péter Károly

dr. Komlósi László Imre
tudományos rektorhelyettes



tõl, hanem ezzel ellentétben, az alkotó közeget erõsíti és mozdítja
elõre. Az élenjárás a legjobb belsõ ösztönzõ erõ. A kiválóságnak
sok megjelenési formája van. Egyetemi környezetünkben a legki-
emelkedõbb megkülönböztetés talán a Magyar Tudományos Aka-
démia tagságát elnyerõ tudós professzorainkat illeti. Büszkék va-
gyunk arra, hogy akadémikusaink száma a 2004-es esztendõben
két fõvel emelkedett Bélyácz Iván és Kovács L. Gábor professzo-
rok személyében. Ezúton is szívbõl gratulálok kollégáimnak kivá-
lóságuk okán. 

További büszke-
ség, ha professzora-
ink, tudósaink nem-
zetközi és hazai ki-
tüntetéseket kapnak,
vagy éppen jelentõs
nemzetközi kutatási
együttmûködésekben
töltenek be vezetõ
szerepet. Némely ki-
tüntetés – jogosan –
látványosabb keretek
között jelenik meg,
némely kiválóság a
hétköznapok kitartó
munkájában érhetõ
tetten. Engedjék meg,
hogy felidézzem itt
Vizi E. Szilveszternek,
a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnö-
kének a tudásalapú
társadalom megvaló-
sításával összefüg-
gésben kifejtett véle-
ményét, amely a Tu-
domány Napja alkal-
mából tartott beszé-
dében hangzott el:
„Én a tudományos is-
meretek megszerzé-
sének egyetlen for-
máját sem becsülöm
le. Kicsiknek és na-
gyoknak, fiataloknak
és öregeknek egy-
aránt helyük van a tu-
domány asztalánál.
Ennek az ünnepnek a
legfõbb üzenete az,
hogy ma már a társa-
dalmi élet egyetlen
területe sem boldo-
gulhat a tudomány
segítsége nélkül.”  

A Magyar Tudo-
mány Ünnepe szá-
munkra nagy ünnep.
A folyamatos alkotó
munkában egy mér-

földkõ, egy körültekintés és egy kitekintés is egyben. Ünnepi sze-
nátusi ülésünk központba helyezi kiválóságainkat, akik tudomá-
nyos teljesítményeikért érdemeltek ki kitüntetéseket és tudomá-
nyos minõsítést nyújtó címeket. Büszkén osztozunk azokkal egyé-
ni szakmai sikereik fölött érzett örömükben, akik egyetemünk dísz-
doktorai lesznek, akik habilitált doktori, illetve DLA- vagy PhD-
fokozatot nyernek el, vagy akik megtisztelõ tudományos ösztöndí-
jak nyertesei.

A Pécsi Tudományegyetem széleskörû tevékenységeit tekintve
regionális szerepet tölt be, úgy is, mint tudásközpont és úgy is, mint
kutató bázis. Társadalmi környezetünk joggal támaszt komoly el-
várásokat egyetemünkkel szemben, amelyet egyértelmûen serken-
tõ kihívásnak tekintünk. Egyetemünk alkotó szellemisége a garan-
cia arra, hogy a jövõben is megbízható és keresett partnerei le-
gyünk gazdasági-társadalmi környezetünknek. 

A társadalmi partnereinkkel megvalósuló gyümölcsözõ együtt-
mûködésünk egyik jó példájának lehetünk ma történelmi tanúi ün-
neplésünk során. A Pécsi Tudományegyetemnek a British
American Tobacco-val fennálló sokéves kapcsolata egy tudomá-
nyos együttmûködési szerzõdés megkötését is lehetõvé tette. 2004
júniusában a BAT magyarországi vezetõsége jelentõs anyagi támo-
gatással háromféle tudományos céltámogatás megvalósítását kez-
deményezte, amely alapján az egyetem rektora elrendelhette: egy-
részrõl kiváló nemzetközi publikációk elismeréseként megítélt
BAT professzori ösztöndíjak; másrészrõl kiemelkedõ tudományos
súllyal rendelkezõ külföldi vendégprofesszorok oktatási látogatását
lehetõvé tevõ ösztöndíjak kiírását; valamint egy angol és magyar
nyelven megjelenõ Tudományos Magazin kiadását.

A BAT professzori ösztöndíjat öt kolléga nyerte el 2004-ben,
akiket a BAT képviselõje és egyetemünk rektora a mai ünnepi al-
kalommal tüntet ki.

Az Alkotó szellemiség nevet viselõ tudományos és mûvészeti
periodika elsõ száma nyomdában van, a Magyar Tudomány Ünne-
pe rendezvénysorozat részeként kerül majd az olvasók kezébe ha-
marosan. Atudományos magazin egyrészrõl egyetemi kollégáinkat
és az egyetem társadalmi-gazdasági környezetének szereplõit,
másrészrõl a hazai egyetemi és tudományos közösséget, valamint
egyetemünk nemzetközi partnereit célozza meg tájékoztatandó ol-
vasókör gyanánt. 

Tisztelt Rektor Úr! Miniszter Úr!
Ünnepi Szenátus, Kedves Kollégák és Tisztelt Vendégeink!
Ebben az ünnepi hangulatban köszönöm meg errõl a helyrõl is

egyetemi kollégáinknak áldozatos és elkötelezett munkájukat. Nem
ünnepelhetnénk egy fél órát sem, ha nem lennének azok az erõfeszí-
tések, elõrevivõ törekvések, a minõség kreatív robbanásai és a racio-
nális emberi együttmûködést elõtérbe helyezõ hozzáállások, ame-
lyek a mai napon kiváltképp láthatóvá váló teljesítmények eredõ for-
rásai. Egyetemünk és társadalmi környezetünk boldogulása és euró-
pai emberségünk megmaradása érdekében kérem mindannyiunk tu-
dományba vetett hitét, további kitartását, elhivatottságát. Ennek fejé-
ben kívánok tudományos munkánkban megnyugvást nem ismerõ tu-
dásszomjat, jó eredményeket elkönyvelõ sikereket, egyéni életünk-
ben harmóniát, boldogságot és megelégedettséget. 

Rector Magnificus, Your Excellency,
Distinguished Guests, Honorable Colleagues, Ladies and
Gentlemen!

The festive assembly of the Senate of the University of Pécs is a
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dr. Hans-Rudolf Tinneberg
egyetemi tanár, Giesseni Egyetem

dr. Boguslaw Banaszak egyetemi tanár,
Wroclawi Egyetem

dr. Vincze Mária egyetemi tanár,
dékánhelyettes,

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

APTE új díszdoktorai



special occasion today in the annual cycle of events in our scientific and intellectual community.
We have gathered to honor scientific, scholarly and artistic endeavors – in short: Wissenschaft

– which is closely related to the unceasing engagement in human inquiry and the quest for truth
and improvement of human conditions.

We have chosen a day for our celebration that is the anniversary of the early-19th century foun-
dation of the Hungarian Academy of Sciences in Budapest and the official Day of Science and
Scholarship in Hungary. But more importantly, we believe in honoring the individuals who have
shown excellence in their scientific activities with which they have promoted impartial scientific
engagement and the dissemination and advancement of the most sophisticated heritage of
humankind: knowledge and values to be in harmony with each other. Knowledge is non-tradition-
al, non-corruptable, non-compromising and often respectless by its nature, while values are tradi-
tional, conservative but adaptive, supportive and reflexive.

I wholeheartedly welcome our guests who have deserved the respective outstanding titles to be
conferred upon them today, be these titles doctor honoris causa, habilitated doctor, doctor
philosophiae or doctor artes liberales. Among the special titles to be conferred today are the pro-
fessorial scholarships for outstanding international publication founded by our university’s social
partner, the British American Tobacco.

May I – as vice rector responsible for research and scientific affairs – express my appreciation
to you for your outstanding scientific and scholarly achievements and share the unique, elevated
and festive ambience of this day with you.

Thank you for your attention. Köszönöm szépen figyelmüket.

*

ABritish American Tobacco professzori ösztöndíjainak átadása elõtt Bede Rita, a British American
Tobacco Hungary vállalati kapcsolatok vezetõje ismertette a BAT és Pécsi Tudományegyetem
együttmûködését. A BAT Hungary és a Pécsi Tudományegyetem professzori pályázatán BAT pub-
likációs ösztöndíjban részesült: dr. Barthó Loránd, az Általános Orvostudományi Kar Farmakoló-
giai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanára; dr. Barthóné dr. Szekeres Júlia, az Általános Or-
vostudományi Kar Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet egyetemi tanára; dr. Kollár Lajos, az
Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Tanszék egyetemi tanára (a publikációk összefoglalóiról
ld. a 41. oldalt).

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a Pécsi Tudományegyetem érdekében kifejtett támoga-
tó tevékenységéért címzetes egyetemi tanári címet adományozott Dr. Otto Foitnak, a Nordrhein-
Westfaleni Szív- és Diabeteszcentrum igazgatójának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes fõiskolai docensi címet adományozott dr.
Barton Attilának, a dombóvári Szent Lukács Kórház radiológus orvosának a radiológiai oktatás-
ban eltöltött több évtizedes munkásságáért és a diagnosztikai képalkotó fõiskolai szakon végzett
oktatói tevékenységéért.

A PTE Szenátusa az egyetemi szabályzatban elõírt nyilvános eljárás lefolytatása után habilitá-
ciót ítélt oda az orvostudományok területén: ifj. dr. Kellermayer Miklósnak, a PTE ÁOK Biofizi-
kai Intézete docensének, dr. Simor Tamásnak, a PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika docensének és
dr. Zámbó Katalinnak, a PTE ÁOK Központi Klinikai Radioizotóp Laboratóriuma docensének; a
gyógyszertudományok területén dr. Botz Lajosnak, a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézete docen-
sének.

A PTE Szenátusa sikeres védésük alapján PhD-fokozatot ítélt oda az alábbi oktatóknak.
Az orvostudományok területén dr. Komócsi Andrásnak, a PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika

tanársegédjének, dr. Wagner Zoltánnak, a PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika – Nephrológiai
Centrum tanársegédjének, Lampek Kingának, a PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet adjunk-
tusának, dr. Jancsó Gábornak, a PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet tanársegédjének, dr.
Schwarcz Attilának, a PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika rezidensének, dr. Szapáry Lászlónak, a
PTE ÁOK Neurológiai Klinika adjunktusának, dr. Szántó Zalánnak, a PTE ÁOK Sebészeti Klini-
ka klinikai orvosának, Veres Balázsnak, a PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet gyakor-
nokának; a kémiai tudományok területén Farkas Kornéliának, a PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet
tanársegédjének; a gyógyszerészeti tudományok területén Matus Zoltánnak, a PTE ÁOK Bioké-
miai és Orvosi Kémiai Intézete tudományos munkatársának; a biológiai tudományok területén
Bagi Évának, a PTE ÁOK Élettani Intézete adjunktusának.

A fotókat az UNIVERSITAS TV munkatársaitól kaptuk. Köszönjük.
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Soltész Gyula elnök megnyitotta az
ülést és felkérte Kosztolányi György
centrumelnököt, hogy elsõ napirendi
pontként tartsa meg beszámolóját az
egyetemi klinikák helyzetérõl. 

Az 1. napirendi pontban Koszto-
lányi professzor bejelentette, hogy je-
len pillanatban 1,7-2 milliárd Ft a ki-
adások és bevételek egyenlege, és ez
nem váratlan, hanem következménye
az év elején bevezetett volumenkorlát-
nak. A kormány ahelyett, hogy az ága-
zatba több pénzt tenne, gazdasági
kényszerrel próbálja az egészségügy
átalakítását véghezvinni. Az ország
valamennyi egészségügyi ellátó intéz-
ményének a 2003. évi forgalom 98 %-
áig lehet úgy tevékenységet folytatni,
hogy azt teljes egészében finanszíroz-
za az OEP, efelett pedig degresszív fi-
nanszírozás történik. Atiltakozások hi-
ábavalók voltak, az egyetemi klinikák
szövetsége ismételten több miniszter-
hez is eljuttatta tiltakozását. Ebben a
helyzetben év elején a 98 % fölé ter-
veztünk, abban a reményben, hogy év
közben esetleg megszületik az egész-
ségügy reformja, másrészt az év végé-
re a volumen átbillen 98 % alá. Ez
azonban nem következett be. Szüksé-
gessé vált különbözõ intézkedéseket
meghozni, beleértve nyugdíjazásokat,
a nagyon negatívan mûködõ intézetek-
nél az önálló gazdálkodási jog megvo-
nását, illetve a keretgazdálkodás beve-
zetését. Kiderült, hogy a volumenkor-
lát marad, ezért további intézkedési
csomagot kellett elkészíteni, a gazdál-
kodási szabályzat módosításával, a
centrumelnök felelõsségének kibõvü-
lésével, akinek mint gazdálkodási egy-
ség vezetõjének tervezni kellett a
2005-ös tevékenységet. Ez a tervezési
kényszer továbbgyûrûzött, és az egyes
klinikaigazgatók, mint külön gazdál-
kodási egységvezetõk is gazdálkodási
terv elkészítésére lettek kötelezve, eb-
be beleértve pl. a nyugdíjazásokat, il-
letve átcsoportosításokat, profiltisztítá-
sokat. A centrum vezetése továbbra is
próbálja a minisztériumok felé han-
goztatni az egyetem sajátosságait. A
legutóbbi beadványra tegnap kapott

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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egészségügyi miniszteri válaszból már az is
felcsillant: a tárca foglalkozik azzal a lehetõ-
séggel, hogy az egyetemi klinikák vagy az
egész egészségügyi felsõoktatási rendszer
visszakerül az egészségügyi minisztériumhoz. 

Az oktatással kapcsolatban a centrumel-
nök elmondta, remény van arra, hogy a fõis-
kola és az orvoskar átoktatása rendezõdjön.
Tekintettel arra, hogy a fõiskolán döntõen
klinikusok oktatnak, a jövõben – a dékánnal
történt megállapodás értelmében – ez a cent-
rumelnök hatáskörébe kerül.

A fejlesztési lehetõségekrõl szólva Kosz-
tolányi professzor arról számolt be, hogy két
pályázatban is sikerrel szerepelt a centrum:
az egyik egy regionális informatikai pályá-
zat, ahol gesztorintézményként kb. 800 mil-
lió Ft jön a belsõ informatikai rendszer ki-
építésére, a másikban pedig 2 milliárd Ft-ot
sikerült megkapni a 400 ágyas klinika alsó
két szintjének a felújítására, „Térségi szûrõ
és diagnosztikai központ” létesítése címén,
fõként Horváth Örs Péter professzor és má-
sok értékes közremûködésének köszönhetõ-
en. Egyébként intenzív tárgyalások folynak
a német céggel a tervezett onkológiai köz-
pontról, amelynek a látványtervét a cent-
rumelnök bemutatta a testületnek. Jelenleg
ezen a téren a pénzügyminisztériummal kell
a kapcsolatot felvenni. Végül a beszámoló
röviden érintette a Bõrklinikán és az
Onkoterápiás Intézetben kialakult helyzetet,
mindkét esetben a centrum célja a klinika
megmentése volt. A Bõrklinikán a dolgozók
kezdeményezésére indult vizsgálat, az
Onkoterápiát pedig külsõ támadás érte, amit
sikerült elhárítani. A vizsgálatok még nem
zárultak le, ezért a centrumelnök több rész-
lettel nem szolgált.

A beszámolót követõen Soltész Gyula
professzor azt kérdezte, mi igaz abból, hogy
december elsején kincstári biztos fog a klini-
kák gazdálkodásával foglalkozni?

Válasz: ezzel kapcsolatban pillanatnyi-
lag konkrét adat nem áll rendelkezésünkre.

Sümegi Balázs dékán a centrum gazdál-
kodásával kapcsolatban szólt. Tudomása
szerint tavaly a centrum 1,2 milliárd Ft-tal
járult hozzá az egyetem központi apparátu-
sának mûködéséhez. Ez nagy összeg, ha azt
tekintjük, hogy Szegeden és Debrecenben ez
kb. 400 millió Ft. Másik adat, hogy az egész-
ségügyi üzemeltetési osztály kb. 400 milliós
évi kiadást jelent. Kérdés, nem lehetne-e
ezeken az irreálisan nagy tételeken faragni?

Ferenci József: a központi igazgatáshoz
való hozzájárulásunk – amit Szegeddel ösz-
sze tudunk vetni – 376 millió Ft. Az 1,2 mil-
liárd Ft-ban benne van az összes üzem költ-
sége. Mindent a mûködési költségbõl kell fi-
zetni, ilyen volumenû épületvagyon fenntar-
tásához ez az összeg nagyon kevés. 1990 óta
az egyetemi klinikák minden fejlesztési for-
rásból kimaradtak, míg az önkormányzati
intézmények a címzett támogatások rend-
szerén keresztül kaptak pénzt, addig az
egyetemek semmit.

2. Közegészségügyi – Járványügyi Bizott-
ság létrehozása és elnökének megválasztása.

Elõadó dr. Ember István professzor, aki
az uniós elvárásoknak megfelelõen látta
szükségét az említett bizottság megalakítá-
sának. Ennek foglalkozási- és munke-
gészségügyi biztonság, a kémiai biztonság
és az infekció kontroll, jatrogén fertõzések
megelõzése szempontjából lenne kiemelt je-
lentõsége. Ember professzor javaslata sze-
rint a dékánnak kellene tárgyalni azokkal a
klinikavezetõkkel, akik az ügyben érintettek
lehetnek, így az urológia, a sebészet, a trau-
matológia, az ortopédia, a szülészet-nõ-
gyógyászat, a szívsebészet, a mikrobiológia
és a közegészségtan képviselõivel.

Emõdy Levente professzor rámutatott,
hogy az infekció kontrollt tekintve aktív sur-
veillance végzésére nincs személyzet, a mo-
lekuláris epidemiológiai vizsgálatokra pedig
eszközök sincsenek, finanszírozási forrás
sincs. Nincs központi akarat az infekció
kontrollra és az antibiotikum politikára.
Amennyiben a létrehozandó bizottság for-
rást tudna találni, nagy elõrelépést jelenthet-
ne ezen a területen.

Soltész Gyula javasolta a bizottság létre-
hozását, a testület ezt nyílt szavazással egy-
hangúlag támogatta. (A bizottság elnökének
megválasztására a késõbbiekben titkos sza-
vazással került sor.)

Sümegi Balázs dékán gratulált Losonczy
Hajna professzor asszonynak a Marschalkó
Tamás-díj kitüntetéséhez és Melegh Béla
professzornak a Szentágothai-díjhoz, a tes-
tület nevében Soltész Gyula is csatlakozott a
gratulációhoz. 

A dékán bejelentette, hogy a jelenleg tá-
vol lévõ Szolcsányi akadémikus kérte a kar
vezetésétõl Nyiredi Szabolcs akadémikus-
nak címzetes egyetemi tanári cím adomá-
nyozását. Õ az egyetlen gyógyszerész aka-

démikus, kitûnõ az együttmûködése az itte-
ni gyógyszerészeti intézetekkel, illetve
Szolcsányi professzor intézetével. Két köny-
vet írt, 22 szabadalma van, 140 közleménye,
munkáira 1500 feletti a hivatkozások száma,
területén az ország egyik legjobban ismert
szakembere, gyógyszerész szakunk jelentõs
támogatást kap tõle. További részletekkel
Szolcsányi professzor tudna szolgálni.

Soltész Gyula elnök javaslatot tett a Sza-
vazatszámláló Bizottságra: elnöknek Kovács
L. Gábor professzort, tagoknak Szekeres Jú-
lia és Götz Frigyes professzorokat javasolta,
amit a testület egyhangúlag elfogadott.

3. napirendi pont: A dékánnak a záróvizs-
gákkal kapcsolatos elõterjesztése.

Sümegi Balázs dékán közölte: az
SZMSZ szerint meg kell szavazni, hogy kik
lesznek a következõ záróvizsga bizottsági
elnökök, ezért az alábbi névsort terjesztette a
testület elé: Czirják László, Czopf József, Fe-
kete Miklós, Horváth Örs Péter, Hunyady
Béla, Kajtár Pál, Kollár Lajos, Komoly Sá-
muel, Kosztolányi György, Losonczy Hajna,
Melegh Béla, Molnár Dénes, Mózsik Gyula,
Nagy Judit, Nagy Lajos, Pár Alajos, Soltész
Gyula, Szabó Gyula, Szabó István, Tóth
Kálmán, Trixler Mátyás és Wéber György.
Nevezettek a VI. éves hallgatókat oktató
professzorok. A listát a testület egyhangúlag
elfogadta.

4. napirendi pont: Sümegi Balázs dékán
Tervek és problémák c. beszámolója.

A dékán mindenekelõtt utalt arra, hogy
beindult a német évfolyam, és már több az
idegen nyelvû hallgatónk, mint a magyar
nyelvû, ugyanakkor az oktatási létesítmé-
nyeink nem felelnek meg a megnövekedett
igényeknek. Ezért bõvítéseket terveznek, és
egy új oktatási egységet kívánnak létrehozni
az elméleti tömb épülete mögött, ahol jelen-
leg a robbanókamrák találhatók. Három
nagy – 300 fõs – elõadóterem és hat szemi-
náriumi helyiség szerepel a tervben. Jövõ
nyáron kezdõdne az építkezés, és kevesebb
mint egy év alatt befejezõdne – erre nincs
garancia, de ezt szeretnék elérni. A fõiskolá-
tól jövõ átoktatási pénzeket egyébként oda
kell utalni, ahol oktatnak, nevezetesen a kli-
nikáknak, részben bér formájában, részben
az oktatási infrastruktúra javítására. Problé-
ma még, hogy a kar 55 millió Ft-ot fizet a
központi könyvtárnak gyakorlatilag a sem-
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miért. A karnak és a centrumnak össze kelle-
ne fogni, törekedni egyetemi szinten elérni a
központi költségek racionalizálását. Az
egyetem központi apparátusa évi 400 millió-
nál többet von el a kartól. A karbantartásra
elvont 100 millió Ft messze nincs arányban
azzal a teljesítménnyel, amit ezért nyújtanak
a kar számára. Ami pedig tudományos telje-
sítményünket illeti, az orvosi karok között az
utolsók lettünk, Debrecen is megelõzött ben-
nünket. Az integráció óta eltelt idõ nagyon
sok negatívumot hozott karunknak, ebben a
központi elvonásoknak, valamint a központi
adminisztráció elégtelenségének, nehézkes-
ségének is nagy szerepe van.

Bajnóczky professzor a jogi karra történõ
átoktatást illetõen szólt hozzá. Elmondta: a
jogi kar dékánátusa közölte, hogy egy árva
fillért sem tudnak adni óradíjként; úgy tûnik,
egyáltalán nem tudnak arról, amit a szenátus
jóváhagyott. ATTK-s hallgatók pedig speci-
álkollégiumokra járnak át.

A dékán szerint ha az intézetek között
nincs megegyezés, akkor az ún. Vörös kép-
let alapján át lehet terhelni az oktatás költsé-
gét (egy évre heti egy óra átoktatás 700 000
Ft). Intézeteinknek azonban be kell jelenteni
a dékánnak az átoktatást, mert csak ily mó-
don lehet a költségeket dékáni szinten behaj-
tani a fõiskolától.

Németh Péter professzor azt kérdezte,
mi lesz a pénzügyi fedezete a beruházásnak,
az intézményfejlesztési tervben ugyanis ez
még nem szerepelt. A dékán válasza: a PPP
szerint 20 valahány évre az üzemeltetését és
építését vállalja egy vállalkozó, a költségek
felét az állam, a másik felét az egyetem fize-
ti. A 2,4 milliárd Ft-os beruházás felépítése
és üzemeltetése mellett a karra évi 100 mil-
lió Ft költség hárulna, ami a német és angol
oktatásból fizethetõ lenne. 

Nagy Lajos professzor azt hangsúlyozta,
hogy a klinikai orvosképzésben a betegágy
melletti oktatáson kívül igen fontos lenne a
készségfejlesztõ, korszerû szemléltetõ eszkö-
zökkel felszerelt gyakorlatos termek létesíté-
se is, a tervezéskor ezt sem szabad figyel-
men kívül hagyni.

Czirják László professzor arra mutatott
rá, hogy kitûnõ bevételi forrás lenne, ha az
oktatótermekbe nemzeti orvoskongresszu-
sokat tudnánk hozni. A dékán válaszában el-
mondta, hogy sajnos a három nagy tanter-
met nem lehet összenyitni; Pécsett továbbra
sincs meg egy többszázfõs kongresszus
megrendezésének a lehetõsége. Kérdés még,
hogy vajon az aulát nem lehetne-e átalakíta-
ni – besötétítését megoldani –, ezt kellene
mûszaki szakemberekkel megvizsgáltatni.

Ángyán Lajos professzor elmondta,
hogy a Mozgástani Intézet is átoktat a TTK-
ra, ennek fejében lehetõségeket kapunk arra,
hogy bizonyos sportlétesítményeket hasz-
náljunk. Ez az intézet számára sokkal na-
gyobb elõny, mintha valamilyen összeget fi-
zetnének. Ezért kérte a dékánt, hogy ezt a
bartel jellegû üzletet is vegye figyelembe.

A dékán szerint ennek nincs elvi akadá-
lya, de ismételten hangsúlyozta: az orvoskar
éveken keresztül átoktatott mindenhova, és
gyakorlatilag semmit nem kapott. Végül is a
gazdasági megszorító intézkedések szüksé-
gessé tették, hogy a szenátus rendezze ezt a
kérdést.

Az 5. napirendi pontban Sümegi Balázs
dékán intézeti átalakításokról szólt.

Közölte, hogy a Mozgástani Intézetbõl az
intézet átstrukturálására olyan javaslatok jöt-
tek, amelyek részben OEP-tevékenységet
érintettek volna, ezért az ügyet a centrummal
közösen vizsgálták meg. A centrumvezetés
úgy látta, hogy nincsenek meg a lehetõségek
az ilyen irányú továbblépésre, hogy pl. beteg-
ellátás, vagy különbözõ tesztelések történje-
nek az intézetben. Az is felvetõdött, hogy az
intézetet integrálnák az Egyetemi Sportcent-
rumba, de a javaslat részleteiben nincs kidol-
gozva. Alternatíva lehetne még, hogy az inté-
zet a Dékáni Hivatalhoz csatolva, mint egy
testnevelési csoport jelenhetne meg.

Ángyán Lajos professzor nagyon megle-
põdött a bejelentésen; szerinte elvárható lett
volna, hogy az érintett intézet tagjaival, ne-
tán vele is konzultáljanak a lehetõségekrõl.
Elmondta, hogy az intézet megalakulását
követõen rendkívül hatékonyan dolgozott az
oktatás, kutatás és a rehabilitáció, valamint a
prevenció területén, mindaddig töretlenül,
amíg az intézetigazgatói megbizatás lejárta
nem került szóba. Ekkor dr. Nyakas Csaba
professzor, az orvostudományok doktora pá-
lyázott az intézetigazgatói állására, õ azon-
ban nem kellett a karnak, majd a dékáni ve-
zetés még a leváltott intézetigazgató (Á. L.)
tanácsadói megbízását is visszavonta. Ezt
követõen az intézet egyre nehezebb helyzet-
be került. Ennek ellenére az intézet a szerény
körülmények között is mûködik, tudomá-
nyosan produkál, dolgozatainak számával
nem kell szégyenkezni, ugyanakkor a sport-
élettan, sportorvostan és mozgástan oktatása
iránt egyre nagyobb az érdeklõdés nemcsak
a hallgatók, hanem a családorvos rezidensek
és PhD-hallgatók körében is. Az OEP-es
munkát illetõen pedig többször fordultak se-
gítségért a kar és a centrum vezetéséhez, se-
gítõ kezet egyiktõl sem kaptak, a 30 órás

OEP-keret így nem az intézet hibájából ve-
szett el. Az intézet által végzett ún. erõnléti
diagnosztika a hallgatóság, a városi sport-
egyesületek és néhány vállalat körében nagy
érdeklõdésre tart számot.

A dékán válasza szerint az Ángyán pro-
fesszortól a Mozgástani Intézet mûködésé-
vel kapcsolatos sorozatos beadványok jó ré-
sze a kar kompetenciáján túl terjed, ezért a
kérdés tárgyalásába bevonták centrumveze-
tést is. Amit tudtak, a testnevelés terén pró-
báltak fejleszteni, és a megbízott vezetõhe-
lyettessel folyamatosan kapcsolatban voltak,
azonban Ángyán professzor elképzelései a
mai nehéz gazdasági helyzet realitásaival
nem találkoznak. E téren egyébként nincs
döntés, a problémát, hogy milyen irányban
induljunk el, meg kell vitatni, ezért is hozta
a testület elé is a kérdést. A dékán javasolja
egy bizottság létrehozását a Tanári Testület
tagjaiból, ami a következõ ülésre egy határo-
zati javaslatot tud benyújtani az intézettel
kapcsolatban. Meg kell nézni pl., hogy a töb-
bi egyetemen mi a helyzet ezen a téren. 

Kosztolányi György centrumelnök
egyetért azzal, hogy a dékán által javasolt bi-
zottság elõterjesztése alapján lehet majd
mindezt érdemben tárgyalni, amibe a hallga-
tókat is be kell vonni.

Czopf József professzor a kérdést a reha-
bilitációs tevékenység szempontjából tartja
különösen lényegesnek. Az egyetemen gye-
rekcipõben járunk a rehabilitációt illetõen,
pedig olyan széles területrõl van szó, amely
akár OEP-dimenzióban is jól fogalmazható.
Nemcsak a gyógytornászok képzése fontos,
de pl. a pszichiátriai rehabilitáció is figyel-
met érdemelne. 

Kosztolányi professzor reflexiójában azt
mondta, hogy a rehabilitáció régóta egyik
fontos prioritásunk, pl. a kardiológia terén is,
de elõkészítetlenül nem érdemes vitát foly-
tatni. 

Soltész professzor a vitát lezárta, és kér-
te Sümegi Balázs dékánt, hogy a következõ
testületi ülésen a kérdést vezesse elõ.

A dékán egy következõ intézetátalakítási
tervet is ismertetett, a centrumvezetéstõl jött
javaslat alapján: meg kellene fontolni a Nuk-
leáris Medicina és Radiológia tanszékbõl kö-
zösen egy új intézetet létrehozni, megtartva a
két tanszék önállóságát.

Soltész Gyula professzor szerint, mivel
nincs konkrét program elõttünk, késõbb kell
napirendre tûznünk, kidolgozottabb formá-
ban.

6. napirendi pont: Népegészségügyi Orvos
Szak létesítésének kérelme, dr. Ember István
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egyetemi tanár terjesztette elõ.
Ember professzor elmondta, hogy az or-

szágos tisztifõorvos, illetve a Fodor József
Országos Közegészségügyi Intézet vezetõ-
je, Ungvári professzor azzal kereste meg,
hogy iniciáljon egy graduális népegészség-
ügyi orvosképzést a pécsi egyetem és a kar
Népegészségügyi Intézete. A népegészség-
ügyi orvosképzés – alapszak képesítés, évi
20-30 fõvel – az ÁNTSZ szakorvos-után-
pótlását szolgálná. (Jelenleg az ÁNTSZ-
ben dolgozó szakorvosok 67 %-a nyugdí-
jas, ma 400 orvos, és 600 felügyelõ hiány-
zik az ÁNTSZ rendszerébõl.) A kérelmet
egyébként az egyetem Oktatási Bizottsága
és a dékáni kollégium is támogatta.

Kosztolányi György centrumelnök az
indoklással egyetértett, a felvetést támogat-
ta. Taktikailag azt javasolta, célszerû lenne,
ha ezt az országos tisztifõorvos kezdemé-
nyezné az oktatási miniszternél, megfelelõ
érvekkel, hangsúlyozva, hogy erre valóban
szükség van.

ATanári Testület a javaslatot egyhangú-
lag elfogadta.

7. napirendi pont: Klinikai Fogászati Higi-
énikus Felsõfokú Szakképzési Szak létesí-
tési kérelme, dr. Szabó Gyula egyetemi ta-
nár elõterjesztésében.

Szabó professzor hangsúlyozta, hogy a
45/97-es kormányrendelet írja elõ a szak lé-
tesítésének a folyamatát. Egy két éves fõis-
kolai szintû képzésrõl van szó, amely a vilá-
gon mindenhol a fogászati klinikákon törté-
nik. Az egyetem Oktatási Bizottsága a ké-
relmet tárgyalta, és bizonyos modulokra vo-
natkozó módosításokkal elfogadta.

Kovács L. Gábor professzor hozzászó-
lásában megjegyezte, hogy két éves fõisko-
lai képzést a magyar felsõoktatás nem is-
mer, ez egy kiegészítõ szakképzés lehet,
vagy valamilyen más FSz-forma. Szabó
Gyula professzor a kérdést jogosnak tartot-
ta, valóban egy két éves felsõfokú FSz-for-
máról van szó.

Bajnóczky professzor a két elõterjesztett
kérelem összevonását vetette fel az akkre-
ditáció szempontjából, mire Sümegi Balázs
dékán részletesebben kifejtette a jelentõs
különbségeket, megindokolva, hogy errõl
miért nem lehet szó.

Soltész Gyula elnök javaslatára a testü-
let szavazott és egyhangúlag támogatta a
kérelmet.

Ezután Kovács L. Gábor egyetemi ta-
nár, a Szavazatszedõ Bizottság elnöke is-
mertette a szavazások eredményét. Mindét
szavazólistára 58 szavazat érkezett, mind

érvényes volt.
Ember István professzor bizottsági el-

nöki megbízatására 53 igen, 2 nem, 3 tar-
tózkodás;

Nyiredy Szabolcs címzetes egyetemi taná-
ri kinevezésére 49 igen, 5 nem, 4 tartózkodás.

8. Bejelentések. Dr. Török Béla professzor
azt vetette fel, hogy ha az újonnan kiépítés-
re kerülõ Axelero rendszernek nem lesz
kapcsolata az egyetemi Intranettel és az
EISZ-szel, ez a tudományos adatokhoz való
hozzáférés sérülését jelentené. A másik do-
log: „határoztassék el, hogy az emeritus
professzorok is emberek, és nekik is járjon
ez a lehetõség”.

Sümegi Balázs szerint be lehet lépni az
egyetemi szerverbe, az EISZ-t azonban
nem lehet használni, de ez nem a dékán

kompetenciája. Csernus professzor vélemé-
nye az volt, hogy az EISZ-hez is hozzá le-
het férni. Török professzor második kérdé-
sére válaszolva a dékán elmondta, hogy az
egyetem gazdasági és jogi apparátusa sze-
rint ez a kedvezmény az emeritusoknak
nem adható. A kar egyetlen lehetõsége,
hogy az emeritus professzorok fizetését 10
ezer forinttal kiegészíti, hogy az elõfizetést
megoldhassák.

Rõth Erzsébet professzor asszony a ter-
vezett szolgáltatással kapcsolatban több to-
vábbi megoldatlan technikai problémát em-
lített.

Soltész Gyula elnök ezután bezárta az
ülést, mindenkinek kellemes karácsonyt kí-
vánt.

Dr. Pár Alajos
a Tanári Testület titkára
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Az Orvostudományi és Egészségtudományi
Centrum ülése

2004. november 24.

Napirend: 1. Az SZMSZ módosítása
2. A centrum gazdasági igazgatójának megválasztása
3. „Oktatói Kórház”-cím adományozása

Az alábbi határozatokat hozta meg a Centrum Tanácsa:
Határozat: Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Tanácsa, vala-
mint az Egészségügyi Fõiskolai Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadja azt, hogy az
1. és 2. napirendi pont helyet cserél.
Határozat: Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Tanácsa, vala-
mint az Egészségügyi Fõiskolai Kar Tanácsa egyhangúan elfogadja a Szavazat-
számláló Bizottság tagjait.
Felállt a két szavazatszámláló bizottság.

A Centrum SZMSZ-ének módosítását az tette szükségessé, hogy a PTE szenátusa
2004. november 11-én új gazdálkodási szabályzatot fogadott el és ez alapján módosult
az SZMSZ.
Határozat: 1 tartózkodással a Centrum Tanácsa elfogadta az SZMSZ-nek ezt a
módosítását.

A centrum elnöksége javasolta az oktatókórházi státusz megújítását Baranya-, Tolna-,
Zala-, Somogy- és Vas Megyei Kórházak részére.
Határozat: A Centrum Tanács elfogadta az elõterjesztést.

Ferenci József gazdasági fõigazgató Egyed Csaba mb. gazdasági igazgatót terjesztette
elõ a centrum gazdasági igazgatójának.
Határozat: Az ÁOK Tanácsa részérõl 64 szavazattal, 58 igen, 1 nem, 4 tartózko-
dással és 1 érvénytelen szavazattal az Egészségügyi Fõiskolai Kar 19 szavazattal
egyhangúlag támogatta Egyed Csabát a centrum gazdasági igazgatójának.

Dr. Románcz Erzsébet
a Centrum titkár-hivatalvezetõje
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Centrum 
vezetõi értekezlet
2004. december 7.

Jelen vannak: Dr. Kosztolányi György elnök,
dr. Bellyei Árpád elnökhelyettes, dr. Dóczi Ta-
más elnökhelyettes, dr. Horváth Örs Péter el-
nökhelyettes, dr. Kovács Bálint elnökhelyet-
tes, dr. Románcz Erzsébet titkár-elnökhelyet-
tes

A klinikaigazgatói értekezleten az alábbi fel-
vetések születtek, mellyel az elnökség azono-
sul. 

1. APTE OEC intézeteinek jövõ évi költség-
tervezéséhez az igazgatók elfogadták a ve-
zetõség által elõterjesztett nulla verziót, te-
hát hogy negatív egyenleg nem tervezhetõ.
Ugyanakkor a nulla verziós célt többen ag-
gályosnak tartották, mivel bizonyos intéze-
teknél csak a veszteség csökkentése valósít-
ható meg.

2. A jövõ hét folyamán Kovács Bálint pro-
fesszor, gazdasági elnökhelyettes a gazdasá-
gi igazgatóval együtt egyéni értékelés szint-
jén vizsgálja meg az intézetek által leadott
jövõ évi gazdasági terveket, és azokat kon-
zultációkban véglegesíti. 

3. Az elnökség egyetért azon felvetésekkel,
hogy ugyan a bevételnövekedést a volumen-
korlát behatárolja, azonban bizonyos teljesít-
mény-visszafogás több veszteséget termel a
klinikákon, mint amennyi veszteséget a bevé-
tel növelése termel. Ezért valamennyi intézet-
nél célszerû optimális havi Hbcs-teljesít-
ménytartomány megállapítása, amelyben az
intézet gazdaságosabb, vagy amelyen belül a
legkisebb veszteséggel mûködtethetõ. 

4. Az igazgatói értekezlet kérte a vezetõsé-
get, hogy a négy orvosképzõ egyetem for-
duljon a két fõhatósághoz, az Oktatási Mi-
nisztériumhoz és az Egészségügyi Miniszté-
riumhoz. Az Egészségügyi Minisztériumtól
kérje az egyetemek számára a volumenkor-
látozás feloldását, mivel a teljesítmény felsõ
határa nem befolyásolható a progresszív el-
látási kötelezettségek miatt. Továbbá a veze-
tõség – a többi egyetemmel egyeztetve –
forduljon az Oktatási Minisztériumhoz, s is-
mételten kérje a minisztérium tulajdonosi,
fenntartói kötelezettségeinek ellátását. 

Dr. Kosztolányi György

2004. november 24.

1. Címzetes egyetemi tanári cím adományozásának véleményezése
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az új napirendi pont felvételét címzetes egyete-
mi tanári cím adományozásáról.

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 63 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett
dr. Nyiredy Szabolcsnak a címzetes egyetemi tanári cím adományozását megszavazta.

2. Záróvizsga-bizottsági elnökök megválasztása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a Záróvizsga-bi-
zottsági elnökök jelölését.

Dr. Wittmann István oktatási dékánhelyettes hozzászólásában elmondta: a Feed-
back Bizottság döntése értelmében levelet küldtek ki az intézetvezetõknek és kérik,
hogy az utolsó elõtti gyakorlaton a feed-back lap kerüljön kiosztásra.

Köves Béla hallgató kérte, hogy a HÖK SzMSz-módosítást a jogi véleményezés
csúszása miatt a következõ ülésen tárgyalja a tanács.

3. Közegészségügyi- Járványügyi Bizottság létrehozása és elnökének megválasztása
Dr. Sümegi Balázs dékán javasolta, hogy a bizottság a legfontosabb problémákat

szedje össze és próbáljon pályázati úton pénzt szerezni, és tárgyaljon a centrum veze-
tésével a lehetõségekrõl. A dékáni vezetés dr. Ember István professzort javasolta a bi-
zottság elnökének.

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 65 igen, 4 nem, 1 tartózkodás mellett
elfogadta dr. Ember Istvánnak a Közegészségügyi-Járványügyi Bizottság elnöki tiszt-
ségére történõ megválasztását.

4. A Szigetvári Kórház Sebészeti Osztályának akkreditációja (elõterjesztõ dr. Ertl
Tibor professzor)

Dr. Ertl Tibor professzor elmondta: A grémiumvezetõknek egy könnyen és gyorsan
kitöltethetõ adatlapot küldenek, amely segít abban, hogy pontosan lássák, melyik kór-
ház, melyik osztály a részképzés melyik fázisára, hány hónapra akkreditálható. Kérte a
vezetõket, hogy az adatlapokat kitöltve minél elõbb jutassák vissza, hogy a szavazást
követõen az anyagot feltehessék a honlapra. A rezidensek így könnyen áttekinthetik a
lehetõségeiket.

Az ÁOK Tanácsa 1 nem szavazat mellett elfogadta a Szigetvári Kórház Sebészeti
Osztályának részleges akkreditációját.

5. PROFEX Nyelvvizsga Intézeti Tanszéki Csoport létesítése (elõterjesztõ dr. Rébék
Nagy Gábor vezetõ nyelvtanár)
Egyetlen vidéki akkreditált nyelvizsga-központként mûködik az intézetben a PROFEX
Nyelvvizsga Központ. Az akkreditációt elnyerve a tevékenység zökkenõmentes lebo-
nyolításához szükség van arra, hogy egy nyelvvizsga tanszéki csoport létrejöjjön,
ugyanis a feladatok elosztását már más módszerrel kell szervezni.

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a PROFEX
Nyelvvizsga Intézeti Tanszéki Csoport létesítését.

6. Közegészségtani- Járványtani Intézeti Tanszéki Csoport létesítése
7. Népegészségügyi Orvos Szak létesítési kérelme (mindkét napirendi pontot dr. Em-
ber István professzor terjesztette elõ)

A képzés a tervek szerint a 2006/2007-es tanévben indulna. Az ÁNTSZ-intézetek-
bõl kb. 400 szakorvos hiányzik. Az országos tiszti fõorvos megkereste Ember profesz-
szort azzal a kéréssel, hogy az Általános Orvostudományi Kar indítson egy 4. alapkép-
zést a fogorvos-, orvos- és gyógyszerészképzés mellett, a népegészségügyi graduális
orvosképzést. Ez évente kb. 20-30 fõt jelentene.

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 11 tartózkodással elfogadta a Nép-

Az ÁOK Tanácsának  
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egészségügyi Orvos
Szak létesítési ké-
relmét és 9 tartóz-
kodás mellett támo-

gatta a Közegészségtani Járványtani Intézeti Tanszéki Csoport létesí-
tését.

8. Klinikai Fogászati Higiénikus Felsõforkú Szakképzési Szak lé-
tesítési kérelme (elõterjeszte dr. Szabó Gyula professzor)

Kormányrendelet ad lehetõséget a felsõfokú szakképzés szakléte-
sítési kérelmének elindítására. A fogászati praxisoknak fontos, maga-
san kvalifikált tagja lenne a higiénikus, mivel a felmérések alapján
nagyszámú páciens ellátásáról van szó.

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 1 tartózkodással tá-
mogatta a Klinikai Fogászati Higiénikus Felsõforkú Szakképzési Szak
létesítését.

9. Intézeti átszervezések
A Mozgástani Intézet vezetése a karhoz és a centrumhoz fordult

azzal a kéréssel, hogy engedélyt kapjon OEP-tevékenységre. A cent-

rum vezetése megtárgyalta és nem támogatja a kérést; javasolta, hogy
a Mozgástani Intézetet az Egyetemi Sportcentrumba részleges önálló-
sággal kellene integrálni. Dr. Sümegi Balázs dékán javasolta, hogy egy
bizottság tekintse át az intézet korábbi és jelenlegi helyzetét és tegyen
javaslatot az intézet jövõjére nézve. A bizottság tagjai: dr. Bellyei Ár-
pád professzor (a centrum képviselõje), dr. Tóth Kálmán professzor (a
kar képviselõje), dr. Németh Péter professzor (volt dékánhelyettesként
már foglalkozott az intézet problémájával), Téczely Tamás (az intézet
részérõl), Köves Béla HÖK-elnök (a hallgatók képviselõje). 

10. Bejelentések (dr. Sümegi Balázs dékán)
A kar átutalt a centrumnak 330 millió forintot a klinikai oktatásért.
A PPP-program keretén belül épületek rendbetétele, az állatház

rendbetétele és új oktatórészleg felépítése szerepel. Az új építkezés ter-
veit mutatta be dr. Sümegi Balázs dékán és kiemelte, hogy parkolóhe-
lyet nem vesztünk, sõt fedett parkoló kerülne kialakításra és a fák meg-
hagyása is fontos szempont volt a tervek elkészítésénél. Az épület il-
lene a környezetbe, és egy szép tetõterasz is kialakításra kerülne. A ter-
vek megvalósítása a kar hosszú távú fejlõdését segítené elõ. A megva-
lósítás legkorábban jövõ nyáron kezdõdhetne el.

  ülése

A német nyelvû orvosképzés jelentõs hagyományokkal rendel-
kezik Magyarországon. Az elsõ német nyelvû évfolyam
1983-ban indult Budapesten. 1999-ben Szegeden is megszer-

vezték a német nyelvû orvosképzést. Bár már korábban is felmerült,
hogy Pécsett is induljon orvosképzés német nyelven, most értek meg a
feltételek a képzés beindítására. Pécset, mint a magyarországi német
kisebbség „fõvárosát” elsõsorban nem a nyelvi nehézségek akadályoz-
ták a képzés indításában (bár esetenként az is), legfõképpen azt kellett
látni, hogy belátható távon belül lesz-e elegendõ hallgató, figyelembe
véve, hogy a már mûködõ két képzési hely évi kb. 300 hallgatót képes
felvenni. Miután az elmúlt néhány évben folyamatosan, az elmúlt év-
ben ugrásszerûen emelkedett a jelentkezõk száma, a képzés beindítása
ígéretesnek tûnt. Tekintetbe véve a közismert jelentõs németországi or-
voshiányt, az alacsony felvételi keretszámokat, belátható idõn belül
biztosítva van a magas érdeklõdés a pécsi képzés iránt. (A 2004/2005
tanévre magyarországi képzésre jelentkezõ hallgatók száma meghalad-
ta az 1000 fõt.) A kari vezetés gyors reagálásának köszönhetõen hetek
alatt sikerült a képzés alapvetõ feltételeit megteremtenünk, a szervezés-
sel párhuzamosan folytak a felvételek. Végül is 100 hallgató kezdte
meg tanulmányait német nyelven ez év õszén a Pécsi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi Karán.

Jelentõs lépés ez a kar életében. Nagy lehetõség és hatalmas feladat
is a Német Program életre hívása. Hallgatók, oktatók, termek, felszere-
lés: mindezekrõl gondoskodni, mindezt megszervezni nem csekély ki-
hívás. A hallgatók nagy része úgy jött Pécsre, hogy 4 szemesztert kíván
itt tölteni, utána tanulmányait Németországban szeretné folytatni. (Bu-
dapesti tapasztalatok szerint a hallgatók kb. 20%-a marad a képzés vé-
géig Magyarországon.) Szegeden nem szervezték meg a német nyelvû
képzést a felsõbb évfolyamokon. A mégis maradni kívánó hallgatókat
Budapestre irányítják. Ezzel szemben a mi célunk az, hogy minél több

hallgató válassza felsõbbéves tanulmányai színteréül is Pécset. Ezt el-
sõsorban úgy érhetjük el, ha a képzés színvonalát magasan tartjuk és
olyan képzési formákat alkalmazunk, melyeket a hallgatók hiányolnak
a németországi képzésben: magas gyakorlatos óraszám, kis csoportlét-
szám, a hallgatók szakmai kérdéseivel, problémáival történõ intenzív
foglalkozás, a lehetõségekhez képest szóbeli vizsgáztatás. Ezen túlme-
nõen lényeges, hogy a hallgatók „jól érezzék magukat” Pécsett, szíve-
sen legyenek nálunk. Ebben jelentõs szerep hárul a HÖK-re, de leg-
alább ilyen fontos, hogy a helyi német kisebbségi önkormányzattal is
kiépítettük kapcsolatainkat, rajtuk keresztül különösen jól sikerült meg-
könnyítenünk a német hallgatók beilleszkedését a helyi mindennapok
életébe. (Talán nem tûnik dicsekvésnek, ha elmondjuk, hogy van olyan
hallgatónk, aki – bár idõközben kapott helyet Németországban – még-
is továbbra is nálunk tanul!) 

Úgy tûnik, hogy az elsõéves képzés magas színvonalú, a hallgatók
– bár néha morognak – szorgalmasak, megalapozott tudásra tesznek
szert, melyet jól fognak tudni kamatoztatni, akár Pécsett, akár Német-
országban kívánják tanulmányaikat folytatni. A következõ hetek fel-
adata lesz az elsõ félév oktatási tapasztalatainak összegzése, a másod-
éves képzés szervezésének indítása. A szak vezetése, az oktatók és a
hallgatók között sikerült optimális kapcsolatot kialakítani, mely nagy-
mértékben megkönnyítette nemcsak a szak indítását, hanem a magas
színtû oktatási tevékenységet is.

Amagyar felsõoktatás, és ezen belül az orvosképzés igen jó hírnév-
nek örvend Németországban. „Elsõosztályú” természettudományos
oktatásról ír a neves napilap, a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ,
2004. szept. 25.). Ebben a cikkben Pécs külön vonzerejeként jelenik
meg a város mediterrán hangulata és etnikai sokszínûsége (magyar, né-
met, horvát stb. lakosokkal).

A hallgatók Németország szinte ninden vidékérõl (Bajorország,

Németországi hallgatók az Általános Orvostudományi Karon

„Nem kultúr-, csak egyetemsokk”
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Baden-Württenberg, Türingia, Rajna-Pfalz, Északrajna-
Westfália, Saarland, Hamburg, Brema, Berlin, Szász-Anhalt,
Hessen, Schleswig-Holstein tartományokból) érkeztek a messzi
„Fünfkirchen”-be. 

Egyrészt azért jelentkeztek Pécsre, mert Németországban eb-
ben az évben még nem kezdhették volna meg tanulmányaikat,
várólistán kellett volna szerepelniük, másrészt egyre nagyobb
vonzerõt jelent a magyarországi magas szintû képzés. Új színt,
mozgást hoztak a diákok a kar életébe. Bicikliktõl zsúfolt a bejá-
rat melletti tér, német szótól hangos a büfé.

Az oktatók számára nem kis megterhelést jelentett az új fel-
adatokra való felkészülés. Nagy áldozatkészséggel vállalták az
oktatást, az elõadásokat, a csoportokat, és az elsõ félév elteltével
el lehet mondani, hogy munkájukat siker koronázta.

Megkérdeztünk hallgatókat, hogyan kerültek õk egyáltalán
Pécsre, és miként vélekednek az egyetemrõl.

21 éves fiú hallgató:
– Honnan hallott arról a lehetõségrõl, hogy Pécsett tanulhat

az Ovrostudományi Karon?
–- Suttogó propaganda útján: egy ismerõsöm utazott a repü-

lõn valakivel, aki Budapesten végzett, õ ajánlotta Magyarorszá-
got, és az interneten ráleltem Pécsre. A szüleim Szlovákiából
származnak, így nekem nem ismeretlen Közép-Kelet Európa, az
itteni mentalitás.

– Meddig tervezi az itteni tanulmányait?
– Két év múlva szeretnék visszamenni Németországba, mert

vár a családom, és a barátnõm is nagyon vár vissza.
– Kulturális sokk? 
– Én ilyet nem éltem meg. Magyarország is Európa. Az

egyetlen, ami feltûnt, hogy a magyarok rendszeretete és az elõírá-
sok megvalósulása talán nem olyan mértékû, mint a németeké.

19 éves leány hallgató:
– Honnan hallott errõl a pécsi lehetõségrõl?
– Azért nem Németországban tanulok, mert ott még nem is

tudtam volna pályázni, mikor ide már felvettek. Én meg nagyon
örültem, hogy biztos helyem van, és nem kerülök otthon várólis-
tára a „numerus clausus” (a felvehetõ hallgatók száma korláto-
zott) miatt. A külföld is vonzott. Az édesapámnak van egy kollé-
gája, akinek a gyerekei Budapesten jártak egyetemre. Így szerez-
tem tudomást Szegedrõl is, és utána az interneten észrevettem,
hogy Pécsett is lehet tanulni.

– Hallott-e már korábban Pécsrõl?
– Csak az internetrõl voltak információim.
– Kulturális sokk? 
– Kulturális sokkról nem beszélhetek, de egyetem-sokkról

inkább…
– Hogy kell ezt érteni?
– A rendszer az egyetemen egész más, mint az iskolában. Ott

sokkal inkább sikerekhez voltunk szokva, míg itt épp csak hogy
megfelel az ember, ha szerencséje van. De azt hiszem, a legtöb-
bünknél ez mára már beállt újra a helyére.

– Úgy érzi, hogy túl van a krízisen?
– Remélem, bár nem tudom, mi lesz a vizsgákon.
– Hogy tervezi, meddig szeretne Pécsett maradni?
– Két évet mindenképp, aztán meglátjuk. Ha átvesznek Né-

metországba, akkor valószínûleg megyek, de ha nem, akkor itt
maradok.

Fiú hallgatók (20 és 22 évesek):
– Honnan hallott errõl a lehetõségrõl, hogy Pécsett is bein-

dult a Német Program?
– Egy barátomtól. A szülinapi bulimon mesélt arról, hogy Pé-

csett is lehet jelentkezni az orvosi karra.
– És õ honnan tudta, hogy létezik ez a lehetõség?
– Tényleg nem tudom, talán neki is mesélték ismerõsök, vagy

az interneten látta, és tudta hogy az orvosira készülök.
– És milyennek hangzott az Ön számára ez a lehetõség?
– Szupernek tûnt, különösen azért, mert tudtam, hogy az átla-

gom nem elég jó ahhoz, hogy Németországban tanulhassak már
idéntõl. Másnap gyorsan rá is mentem az internetre, és ott olvas-
tam a Semmelweis Egyetemrõl. Korábban még soha semmit
nem hallottam errõl, és nagyon örültem, rögtön elkezdtem telefo-
nálgatni, interneten és telefonon az összes információt összegyûj-
teni.

– És Ön?
– Stuttgartban volt a Semmelweis Egyetemnek egy informá-

ciós rendezvénye, amire elmentem. Ott említették, hogy Szege-
den és Pécsett is van lehetõség arra, hogy német nyelven végez-
zem az orvosi egyetemet. Jelentkeztem mind a három magyar
egyetemre. Pécsrõl kaptam pozitív visszajelzést, így kerültem
ide.

– Érte Önöket itt egyfajta kulturális sokk?
– Nem, egyáltalán nem. De ami feltûnt, az az, hogy itt az em-

berek sokkal barátságosabbak, nagyon kedvesek és szívélyesek.
Kulturális sokkról egyáltalán nem beszélhetünk. 

– Nem,  kulturális sokknak nem nevezném, inkább egy rövid
megszokási fázisnak. Úgy gondolom, hogy egy kis idõnek el kel-
lett telni ahhoz, hogy akklimatizálódjunk. Most már viszont je-
lentkeznek a honvágy elsõ tünetei.

– Hogy tervezik, meddig fognak maradni?
– Nem tudom még, 2 évig biztosan itt maradok, aztán kérdé-

ses hogy mi fog történni. Meglátjuk. Talán utána is itt fogok ma-
radni. Lehet, hogy annyira megszeretem itt, hogy itt maradok, de
most csak az elsõ 2 évre gondolok.

– Még nem nagyon gondolkoztam rajta. Az biztos, hogy az
elsõ 2 évet megpróbálom megcsinálni, és meglátjuk, hogy utána
hogy megy majd tovább.

– Most így, honvágytól gyötörten nehéz is arra gondolni,
hogy több évet itt fog maradni, nem?

– Igen, különösen azért, mert a magyar nyelv nehéz, sokat
kell tanulni, és nagyon sok más tanulnivaló is szorítja az embert,
és mivel a szabadidõmben is csak németekkel vagyok együtt,
nem tudom fejleszteni a magyart.

– Szívesen venné, ha lennének kapcsolatai magyar diá-
kokkal?

– Egyáltalán nem venném rossz néven. Az a baj, hogy csak
az egyetem van a fejünkben, nem érünk rá semmire. Nem is jut
eszünkbe, hogy lehetne kapcsolatokat építeni, pedig így is tud-
nánk fejleszteni a magyar tudásunkat. Aboltban sem kellene csak
tört magyar nyelven mutogatnunk. Különben mindenkinek csak
ajánlhatom az itteni egyetemet.

– Miért?
– Mert követelnek, de így az ember tanul is.
– Ez egy nagyon jó iskola.
– Köszönöm az interjút.

Dr. Ohmacht Róbert egyetemi docens,
a Német Program vezetõje és munkatársai
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Jelenlevõ tagok: Dr. Lengvári István, dr. Trixler
Mátyás, dr. Szilágyi András, dr. Lõrinczy Dénes,
dr. Nagy Györgyi, dr. Csanaky Iván, dr. Bán Ágnes,
Jakab Lajos, Pataky László, Manfred Schmies,
Penke József, Sólyom Alexander, Nagy Gábor, dr.
Wittmann István, Kálmán Sándorné, dr. Kovács
Magdolna. A levezetõ elnök dr. Lengvári István.

A személyi ügyekre való tekintettel az el-
nök zárt ülést rendel el.

1. Hallgatói ügyek
Egy hallgató ügyében a bizottság a koráb-

bi átvétele után megírt levélre hivatkozva
tisztázni szeretné a hallgató államilag finan-
szírozott éveinek számát. A bizottság a ren-

delkezésére álló iratok és saját intézményi
szabályzata szerint, kiemelve a PTE ÁOK
Térítési és Juttatási Szabályzat záró rendelke-
zését, 4 plusz 1 félév megítélését egyhangú-
lag támogatta.

Két költségtérítéses hallgató kéri évha-
lasztás engedélyezése mellett az általuk befi-
zetett költségtérítés visszatérítését.

Abizottság idõarányosan a befizetett összeg
80 %-át visszatéríti. A bizottság a javaslatot 12
igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az elnök javaslata, hogy ezen döntési
mechanizmust rögzítsék a PTE ÁOK Térítési
és Juttatási Szabályzatában. 

2. Egyéb
A gyógyszerész szak kezdeményezése a szá-
mítógépes vizsga, melynek alapjait a gyógy-
szerészképzésben részt vevõ néhány oktató
szeretné véghezvinni, elõször a saját tantár-
gyuk esetén. E javaslatot fõként a hallgatók
számának növekedésével indokolják. A
dékánhelyettes javaslata, hogy elõször körle-
vélben kérdezzük meg a többi intézetet is, és
megfelelõ számú igény esetén kellene gon-
dolkodni a tényleges kivitelezésen.

Dr. Lengvári István TB-alelnök
Nagy Gábor TB-titkár

Napirendi pontok: 1. A Pécsett megren-
dezendõ 2005. évi Medikus Kupa elõ-
készítésének jelenlegi állása (elõadó:
Farkas György); 2. Az angol és német
nyelvû testnevelésoktatás tapasztalatai
(elõadó: Téczely Tamás); 3. Egyebek,
hozzászólások

1.A kupa szervezõbizottsága ez
év májusában alakult meg. Tagjai a
Mozgástani Intézet képviseletében
Téczely Tamás igazgatóhelyettes és
Farkas György testnevelõ tanár, a
Medikus Sportkör részérõl dr.
Hartmann Géza elnök és a Hallga-
tói Önkormányzat részérõl Köves
Béla elnök. A bizottság októberi
megbeszélésén elosztották a szerve-
zési feladatokat és vázolták a költ-
ségvetést. Akupa megrendezésének
legnagyobb feladata a megfelelõ
anyagi háttér biztosítása, ami a je-
lenlegi számítások szerint körülbe-
lül ötmillió forint. Az összeg nagy
részét az egyetem, illetve az orvos-
kar költségvetésébõl kellene megol-
dani, de a részt vevõ egyetemek
hozzájárulásából egymillió kétszáz-
ezer forint nevezési díj a kiindulási
alap. Ígéretek alapján még kb.
nyolcszázezer forint körüli összeg
áll a mai napon rendelkezésre. A
költségek elõteremtésére szpon-
zorokat, reklámokat próbálunk
szerezni. Fontos feladat az idõpont
kitûzése, amit a tavaszi idõszakban
rendezendõ Medikus Napok kereté-
ben tervezünk.

2. A sportbizottság megtárgyal-
ta a kritériumtárgyként bevezetett
testnevelés oktatásának eddigi ta-
pasztalatait. Meghívottként dr. Kiss
Sándor testnevelõ tanár, tantárgyfe-
lelõs számolt be a magyar nyelvû
testnevelésoktatás eddigi tapaszta-
latairól. Ismertette a tantárgy kritéri-
umrendszerét. A testnevelés lebo-
nyolítása a Mozgástani Intézet álla-
mi feladatát képezi.

A Mozgástani Intézet a Tanul-
mányi és Vizsgaszabályzat alapján
kidolgozta a követelményrendszert
és a Tanulmányi Osztályon keresz-
tül errõl tájékoztatta a hallgatókat.

Az elmúlt tanévben a hallgatói
óralátogatás a következõképp ala-
kult: I. félév 93 %-os, II. félév 86,5
%-os volt. A teljesítések 75 %-ában
az intézet által felajánlott lehetõsége-
ket használták ki a hallgatók, míg 22
% a Medikus Sportkör szakcsoport-
jaiban teljesített, és 7 fõ hallgató kül-
sõs egyesületben sportolt aktívan.

Tapasztalataink
� A hallgatók döntõ többsége

megértette és elfogadta a test-
nevelés kritériumtárgyként
történt bevezetését.

� Sok foglalkozási forma közül
tudnak a hallgatók választani.

� AMozgástani Intézet és a Me-
dikus Sportkör közötti jó
együttmûködés alapján a hall-
gatók a Medikus Sportkör

edzésein is teljesíthetik a test-
nevelés követelményeit.

� A megnövekedett hallgatói
létszám miatt egyre nagyobb
gondot jelent a létesítmények
szûkös volta.

A témával kapcsolatos hozzá-
szólások: Köves Béla (HÖK): Érde-
mes lenne megjelentetni a hallgatói
újságban ezeket a tapasztalatokat,
esetleg párhuzamosan egy hallgatói
vélemény kíséretében.

Dr. Ángyán Lajos: Már most
érezhetõ, hogy mennyire szûkek a
létesítményeink és a következõ évtõl
ez még égetõbb lesz, így szinte elke-
rülhetetlen a létesítményfejlesztés és
a testnevelõ tanári kar bõvítése.

Dr. Szeberényi József: Az Or-
voskari Hírmondóban is meg kelle-
ne jelentetni a tapasztalatokat.

Dr. Hartmann Géza is megemlí-
ti a sportlétesítmények szûkösségét.

3. Téczely Tamás testnevelõ ta-
nár az idegen nyelvû oktatás testne-
velésérõl számolt be.

Tájékoztatta a bizottságot arról,
hogy a foglalkozásra való jelentke-
zések milyen arányban valósultak
meg. A német programnál a részvé-
teli arány körülbelül 50 %-os, az an-
gol programnál is hasonló a helyzet
az elsõ évfolyamnál, míg a második
évfolyamon valamivel kisebb a lét-
szám. Ennek oka is visszavezethetõ
a létesítmények helyzetére, és mivel
a külföldi hallgatók sokkal jobb kö-

rülményekhez vannak szokva, ezért
a hallgatók valamilyen külsõs meg-
oldást próbálnak keresni, ez azon-
ban nehezíti a tantárgyi követelmé-
nyek betartásának ellenõrzését.

Probléma az is, hogy a német
program oktatásában csak heti egy
óra testnevelés van beállítva, szem-
ben a magyar és angol programon
hallgatók két órájával. Vannak hall-
gatók, akik felmentést szeretnének
kérni a testnevelés alól, különféle
sporteredményekre hivatkozva.

Hozzászólások: Köves Béla:Az
internetes jelentkezést fejleszteni
kellene, a sportkörnek is lehetne
honlapot készíteni. 

Dr. Ángyán Lajos szerint az ide-
gen nyelvû oktatás ellentmondásos,
hiszen az egyetemnek jó bevételi
forrás a külföldi hallgatók tandíja,
ugyanakkor azokban az országok-
ban, ahonnan a külföldi hallgatók
jönnek, sokkal nagyobb a presztízse
a sportnak és a testnevelésnek, így
ismét a létesítményfejlesztés fon-
tosságát emeli ki. 

Dr. Szeberényi József a külföldi
hallgatók felmentésének kérdésére
reagálva említette, hogy a test-
nevelésoktatásban sem lehet kü-
lönbséget tenni a magyar és az ide-
gen nyelvû oktatás között. Javasol-
ta, hogy külsõs klubokban is lehes-
sen teljesíteni a követelményeket.

Ezzel szemben dr. Molnár Dé-
nes azt hangsúlyozta, hogy az egye-
temi feladatok teljesítését nem sza-
bad „bérbe adni”.

Farkas György titkár

A Tanulmányi Bizottság ülése    �� 2004. október 26.

A Sportbizottság 2004.október 19-én tartott ülése
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A Pécsi Tudományegyetem, az MTA Orvosi Tudományok Osztálya
és a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság nevében szólt az
a meghívó, amely 2004. december 3-a délutánjára invitálta a baráto-
kat, pályatársakat, munkatársakat és a közeli hozzátartozókat. A Pécsi
Tudományegyetem Díszterme (a Rákóczi úti aula) 14 órára megtelt
az ünneplõ közönséggel. 

Jobst Kázmér egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Laboratóri-
umi Diagnosztikai Társaság örökös,  tiszteletbeli elnöke, Pécs város
díszpolgára 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi tudomá-
nyos ülésre jöttünk össze.

Az ünnepi programban elsõként Lénárd László akadémikus, a
PTE rektora köszöntötte az egyetem nevében az ünnepeltet. Méltatá-
sában az intézetalapító, „vaslogikájú” és „lépésrõl lépésre” haladó, vi-
tákat provokáló, minõség-igényes professzort emelte ki, aki 6 évig tu-
dományos rektorhelyettes is volt a POTE-n.

Telegdy Gyula akadémikus, az MTA Orvosi Osztályának elnöke
szólásra emelkedve, elõször felolvasta Vizi E. Szilveszternek az Aka-
démia elnöksége nevében írt köszöntõ levelét. Telegdy akadémikus
köszöntõjében visszaemlékezett a pécsi évekre. Jobst professzor élet-
útjának állomásait ismertetve megemlítette a jezsuitáknál és a cisz-
tercieknél töltött iskolai éveket, majd a mûegyetemi tanulmányokat, a
Kémia Intézetben Cholnoky László professzor mellett már oktatóként
és párhuzamosan orvostanhallgatóként eltöltött idõszakot, és a Pato-
lógia Intézet-beli kemény munkát Romhányi György irányítása mel-
lett. Amikor pedig Jobst Kázmér még nem professzorként meghívást
kapott a Központi Klinikai Laboratórium vezetésére, példát adott ar-
ra, hogyan lehetett az akkori körülmények között „pénz nélkül intéze-
tet szervezni”. Az „Orvosi Osztály elnökeként tõle tanultam a viták le-
vezetését” fejezte be méltatását Telegdy akadémikus. 

A köszöntések sorában Toller László, Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere következett a város képviseletében. Mint kiemelte, a
város, mikor Jobst Kázmér professzort díszpolgárává választotta, a te-
kintélyes nemzetközi hírû vezetõnek és – az egyetem, mint közösség
véleménye alapján – az intézmény elismert „pillérének” adományoz-
ta a címet. Aprofesszor úr a városért felelõsséget érzõ polgárként nyi-
latkozott mindig találkozásaik során, fejezte be a polgármester.

A program második részében a pályatársak és tanítványok rész-
ben személyes hangú visszaemlékezései, közös élményei, valamint a
laboratóriumi medicina egy-egy területét érintõ tudományos elõadá-
sok következtek. A tudományos elõadások sem nélkülözték azonban
azt az ünnepelt felé megnyilvánuló mélységes tiszteletet és hálás sze-
retetet, ami az egész ünnepség meghatározója volt.

Néhány önkényesen kiragadott gondolat az elhangzott elõadások
sorrendjében:

Kellermayer Miklós egyetemi tanár, PTE („42 évvel ezelõtt”):
Kapcsolatunk hasonlatos volt ahhoz a vitorlázó gépéhez, melyet a
motoros gép vontat: minél magasabbra húzza a motoros gép, a vitor-
lázó annál távolabbra száll. Hálás vagyok a bizalomért. Egész életem-
ben ebbõl táplálkoztam. Isten éltessen, Kázmér!

Méhes Károly akadémikus, PTE („Egy fél évszázados kapcsolat
mozzanatai”): Fél évszázadnál több, mert már gimnazistaként
ismertem… ARomhányi-intézetbe IV. évesen externistának jelentkez-
tem. Jobsthoz osztottak be… Veze-tésével technikai fogások elsajátí-
tásához jutottam, jóllehet az elméleti hátteret még sokáig nem értet-
tem…Remek hangulat, jókedv és önzetlenség… Nature és Lancet

dolgozatunkban mi externisták
voltunk az elsõ szerzõk... Késõbb
remek laborosnak és laborszerve-
zõnek ismertem meg… 1986 vé-
gén meghívásra Gyõrbõl megpá-
lyáztam a POTE Gyermekklini-
káját. Kázmér erre erõsen rábe-
szélt, újrakezdésemet erõsen se-
gítette, s akadémikussá válásom-
ban is része volt... Könnyen vál-
tam hívévé, nem voltam egye-
dül, sokaknak volt segítõje. Isten
éltessen sokáig!

Kosztolányi György akadé-
mikus, PTE („Egy majd’két évti-
zednyi korkülönbség természet-
rajza”): 1962. szeptember 18-án
az elsõ kórbonctan gyakorlatra
vártam. Akkor még nem hittem
volna, hogy életem más vágány-
ra kerül azzal, ami Jobst Kázmér
belépésével jött létre. Szubjektív
gondolatok következnek: …„a
gyakorlatvezetõrõl”, … „a téma-
vezetõrõl”, … „az aspiránsveze-
tõrõl”, … „az egyetemi vezetõ-
rõl”, … „az akadémikusról”, …
„a professzor emeritusról”. Ho-
gyan lehet összefoglalni? A kor-
különbség talán az évek folya-
mán lemorzsolódik, de soha nem
tûnik el mester és tanítvány kö-
zött, mert a szellemi kapcsolat
idõn kívüli.

Muszbek László akadémikus,
DE („Ritka betegségek laborató-
riumi diagnosztikája egy eset
példáján”): Soha nem szerette,
ha sokáig dicsérték, adandó alka-
lommal a szakmára terelte a be-
szédet. Ez az elsõ elõadás, mely a
szakmai köszöntõ elõadások so-
rában bemutatásra kerül. A „ritka betegségek” a laboratóriumi medi-
cinában, mint új tudományos irány jelentkezik, amelynek hátterében
megfelelõ diagnosztikai eljárások állnak rendelkezésre. Egy ritka vér-
alvadási betegségen keresztül ismertetem ezt az irányzatot (…öröklött
FX hiány).

Horváth Andrea Rita egyetemi tanár, SZTE („Bizonyítékokon ala-
puló laboratóriumi medicina”):Az elõadó az MLDT mb. elnöke, a bi-
zonyítékokon alapuló orvoslás (BAO vagy EBM) laboratóriumi medi-
cinát érintõ szaktekintélye. Sajátos humorral fûszerezve aktualizálta a
bizonyítékokon alapuló laboratóriumi medicinát (BALM) a bálicsi és a
gyöngyösi borok vizsgálatára. 

Kovács L. Gábor akadémikus, PTE („Európai harmonizáció a
laboratóriumi medicinában”): Az elõadás Jobst Kázmér munkássá-

Dr. Jobst Kázmér professzor

Dr. Lénárd László akadémikus,
a PTE roktora

Dr. Telegdy Gyula 
akadémikus

Dr. Kellermayer Miklós
egyetemi tanár
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gának tudományszervezõ, valamint
oktatásszervezõ tevékenységét mél-
tatta. Intézetalapítóként, intézetve-
zetõként, valamint az MLDT elnö-
keként megalapítója volt azoknak az
együttmûködéseknek, amelyek a
hazai laboratóriumi medicina szak-
terület jelenlegi nemzetközi kapcso-
latait eredményezték (IFCC,
FESCC). Részvétel nemzetközi
szervezetek munkájában, a poszt-
graduális képzés eurokonform át-
alakítása, laboratóriumok akkreditá-
ciója, mind az európai harmonizáció

jegyében történik.
Az ünnepség záró „elõadójaként” váratlanul az ünnepelt, Jobst

Kázmér akadémikus emelkedett szólásra. „Ma délután hat
elõadót hallhattunk” kezdte. Az alapképzés jelentõségét
emelte ki, hiszen részben kezdettõl fogva maradtak, rész-
ben átkerültek a laboratóriumi területre az elõadók. „Akik
ma szóltak, a második generációt jelentik, a diagnosztikus
szakmák sikere ez.” Emlékeztetett a nagy elõdökre, a 20-as
30-as években induló elsõ generációra: Udránszky László,
Pándy Kálmán, Jendrassik Lóránd, Somogyi Mihály, Bá-
lint Péter, Szász Gábor, sorolta. A mai ünnep elõadói a má-
sodik generáció munkálkodását dicsérik. Az elõadók közül
4 akadémikus, és ebbõl 3 pécsi, és a rektor úr és az osztály-
elnök úr!

20 év múlva lesz ilyen utódlás? Azt kívánom, hogy le-
gyen. Amunka önzetlen, szenvedélyes, megszállott kutató-
munka.

Isten éltesse Professzor Úr!
Dr. Kovács L. Gábor

2004. december 6.
Fotó: ifj. Vadász István

úr 80 éves

Dr. Kovács L. Gábor
akadémikus

Az ünneplõk

Habilitációs eljárások indítása
2004-ben a szeptember 1-jei határidõre 8 habilitációs pályázat érkezett. A zárt eljárásban egy pályázat sikertelennek bizonyult, mivel a
külsõ pályázó nem felelt meg az eljárás megindításához szükséges néhány feltételnek. Hét pályázatot a Habilitációs Tanács alkalmasnak
talált arra, hogy azokat szakmai bírálóknak kiadja. A pályázók az alábbiak:

Dr. Bajnok László egyetemi docens, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Farkas Sándor egyetemi docens, Pszichiátriai Klinika
Dr. Kondákor István egyetemi docens, Neurológiai Klinika
Dr. Molnár Zsolt egyetemi docens, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Dr. Olasz Lajos egyetemi docens, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Dr. Pongrácz Judit egyetemi adjunktus, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
Dr. Tényi Tamás egyetemi docens, Pszichiátriai Klinika

A szakmai bírálók hat pályázatot 100%-os, egyet 93,3%-os szavazati aránnyal alkalmasnak találtak arra, hogy javasolják a nyílt eljárás
megindítását. A Habilitációs Tanács 2004. november 11-i ülésén, 100%-os szavazati aránnyal döntött arról, hogy a pályázatokat, támoga-
tó javaslattal az Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottságnak továbbítja. Az EDHB november 23-i ülésén, maximális támogatással en-
gedélyezte a nyílt eljárás lefolytatását.

Dr. Lázár Gyula egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

Az ünnepelt

2004 DECEMBER



18

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

MARSCHALKÓ TAMÁS EMLÉKPLAKETT

A Magyar Haematológiai és Transzfúziológiai Társaság 2004.
november 19-i ünnepélyes ülésén 

DR. LOSONCZY HAJNA EGYETEMI TANÁRNAK

„a pécsi hematológiai iskola felvirágoztatásáért, a hemosztaze-
ológia és az onkohematológia területén végzett munkásságáért, a
pécsi õssejt-transzplantációs centrum megteremtéséért és társasá-
gunk elnökeként végzett odaadó munkájáért” a 2004. évi Hema-
tológiai Nagydíjat és a Marschalkó Tamás emlékplakettet adomá-
nyozta. 

Marschalkó Tamás (Tokaj, 1862. június 25.–Kolozsvár, 1915. szeptem-
ber 23.): bõrgyógyász, egyetemi tanár. Budapesten szerzett orvosi okle-
velet. Általános orvosi gyakorlati tevékenység után 1890–94-ben ösztön-
díjjal külföldön, Boroszlóban Neisser mellett bõrgyógyászatot tanult.
1897-ben magántanár, majd a bõrgyógyászat ny. r. tanára Kolozsvárott.
Fejlesztette a bõr szövettani vizsgálati módszereit. Jelentõsek a plazma-
sejtekre, a rhinoscleroma kórszövettanára vonatkozó kutatásai, valamint
a Salvarsan oldásával kapcsolatos „vízkárosodásról” szóló megállapítá-
sai. Serológiai kutatásai is figyelemre méltóak. – F. m. Leukoplakia buc-
calis (társszerzõkkel, Bp., 1897). – Irod. Veress Sándor: M. T. (Orv. Hetil.
1915. 59. sz.)

DR. SZABÓ GYÖRGY-DÍJ

A Hemingway Alapítvány ez évi orvostudományi díját, a Dr. Szabó
György-díjat

ROZSOS ISTVÁN PROFESSZOR
kapta az általa kidolgozott és az egész világon elterjedt mikro-sebészeti el-
járásért. A díjat 2004. október hó 14-én adták át a Magyar Tudományos
Akadémián.

A Hemingway Alapítvány az orvostudomány területén kimagasló ér-
demeket szerzett hazai szakemberek elismerésére 1998. év tavaszán ala-
pította meg a neves orvosprofesszorról elnevezett „Dr. Szabó György-
díj”-at, melyet évente a kuratórium döntése alapján egy-egy kiemelkedô
személyiségnek adományoznak. A díjat dr. Vízi E. Szilveszter akadémi-
kus, a kuratórium elnöke, dr. Fazekas Árpád, dr. George F. Hemingway,
dr. Jakab Ferenc, dr. Mikola István, dr. Rosivall László, dr. Surján László,
dr. Szabó Dezsô, a kuratórium tagjai egyhangúlag ítélték oda. 

A díjat 1998-ban prof. Halász Béla egyetemi tanár, 1999-ben prof.
Besznyák István, 2000-ben prof. Flerkó Béla, 2001-ben prof. Palkovits
Miklós, 2002-ben prof. Rák Kálmán, 2003-ban prof. Tulassay Tivadar aka-
démikusok nyerték el.

A2004. évi Grastyán-díj kitüntetettjei
2004. november 11-én rendezték
meg a Grastyán Alapítvány díját-
adási ünnepségét. A díjazottakat
Bárdi László sinológus és Kircsi
László zeneesztéta, a 2003. évi
Grastyán-díjasok köszöntötték. A
díjat dr. Ádám Antal jogászprofesz-
szor, dr. Ormos Mária történész-
professzor és dr. Vereczkei Lajos or-
vos-fiziológus professzor kapta. 

Ösztöndíjban részesült Kertes Erika, az Élettani Intézet és az
MTAIdegélettani Kutatócsoport munkatársa és a PTE TTK Föld-
tudományok Doktori Iskola hallgatói.

SZENTÁGOTHAI-DÍJ

Az Arany János Közalapítvány a Magyar Tudományért Szent-
ágothai János Szakkuratóriuma évente oszt ki Szentágothai-díjat tu-
dományos munkásságért. 2004-ben a kuratórium döntése alapján 

DR. MELEGH BÉLA EGYETEMI TANÁR

vehette át a díjat kimagasló tudományos teljesítményéért.

DR.CSERNUS VALÉR EGYETEMI TANÁRT

a Német Tudományos Akadémia (Deutsche Akademie der
Naturforscher Leopoldina) rendes tagjává választotta.

Dr. Rozsos István professzor átveszi a díjat 
dr. Vizi E. Szilveszter akadémikustól, a kuratórium elnökétõl

Dr. Ádám Antal professzor
(jobbról) átveszi a díjat

Dr. Vereczkei Lajos 
professzor átveszi a díjat

Dr. Ormos Mária
akadémikus átveszi a díjat



E bben a tanévben 13 hallgató nyerte el a PTE ÁOK Tu-
dományos Diákkörének demonstrátori ösztöndíját (1.
táblázat). Bár a demonstrátori ösztöndíjasok többsége

idén is az elméleti intézetek diákkörösei közül került ki, azonban
három, klinikán tevékenykedõ tudományos diákkörös is teljesí-
tette az ösztöndíj elnyerésének szigorú oktatási feltételét. Érde-
kes módon mindhárman mûtétes szakmában folytatnak tudomá-
nyos diákköri kutatómunkát, az ún. konzervatív klinikai tudomá-
nyok területérõl ebben az évben egyetlen nyertes pályázat sem
érkezett.

A demonstrátori ösztöndíjnak régi és nemes hagyományai van-
nak karunkon. A mostani értékelés örvendetes tapasztalata volt,
hogy ebben az évben is értékes pályázatok közül lehetett kivá-
lasztani a díjazottakat. A demonstrátori ösztöndíj rendszerének
összképe azonban korántsem tekinthetõ megnyugtatónak. Igen-
csak kérdéses ugyanis, hogy az ösztöndíjak jelenlegi összege (I.
kategória: 6000 Ft, II. kategória: 4000 Ft, III. kategória: 3000 Ft
havi díjazás 10 hónapon keresztül) meddig jelent még motiváló

tényezõt. A demonstrátori ösztöndíjak a hallgatói normatíva
adott százalékaként állnak rendelkezésre. Az elmúlt évtizedben
sokféle szabályozás változott ugyan, de a kiosztható ösztöndíjke-
ret lényegében változatlan maradt: a 2004/2005-ös tanévben
szinte forintnyi pontossággal ugyanaz az összeg áll rendelkezés-
re, mint 15 évvel korábban. 

A demonstrátori ösztöndíjat benyújtó hallgatókat nyilvánvalóan
nem elsõsorban a szerény zsebpénz-kiegészítés motiválja pályá-
zati anyaguk összeállításában. Biztosan erõsebb motiváló ténye-
zõ az a „példamutató hagyomány”, hogy az intézetek és a klini-
kák vezetõ oktatói legtöbben maguk is demonstrátori ösztöndí-
jasok voltak hallgató korukban. Egy ösztöndíj esetében azonban
talán nem lenne baj, ha maga a díjazás is ösztönözhetne…

A PTE ÁOK TDK oktatói vezetõsége 
(Dr. Decsi Tamás, dr. Gõcze Péter, dr. Nyitrai Miklós, dr. Pintér
Erika)
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1. táblázat: A PTE ÁOK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÉNEK DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJASAI A 2004/2005-ÖS TANÉVBEN

NÉV ÉVFOLYAM                 INTÉZET TÉMAVEZETÕ         KATEGÓRIA

Kiss Péter VI. Humán Anatómiai Intézet Dr. Lengvári István, I.
dr. Reglõdi Dóra

Lábadi Árpád VI. Immunológiai és Dr. Balogh Péter I.
Biotechnológiai Intézet 

Kiss Balázs V. Biofizikai Intézet Dr. Ifj. Kellermayer Miklós I.

László Kristóf VI. Élettani Intézet Dr. Lénárd László II.

Czeiter Endre VI. Idegsebészeti Klinika Dr. Büki András II.

Takács Ildikó VI. Sebészeti Klinika Dr. Wéber György II.

Péterfalvi Ágnes VI. Idegsebészeti Klinika Dr. Büki András II.

Hartmann Ágnes V. Laboratóriumi Dr. Ludány Andrea II.
Medicina Intézet 

Szalai Milán IV. Humán Anatómiai Intézet Dr. Reglõdi Dóra II.

Szalay László Csaba VI. Élettani Intézet Dr. Karádi Zoltán II.

Kiss Gyöngyi VI. Biokémiai és Dr. Berente Zoltán II.
Orvosi Kémiai Intézet 

Markó Katalin V. Élettani Intézet Dr. Jandó Gábor III.

Vigh Éva V. Kórélettani Intézet Dr. Garai János III.

ATudományos Diákkör demonstrátori ösztöndíjai 
a 2004/2005-ös tanévben
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Ebben a tanévben is a Tudományos Diákkör Ünnepi Ülésén adták
át az ún. dékáni pályázat díjait. Az ünnepi ülés elnökségében dr. Sü-
megi Balázs dékán, dr. Melegh Béla általános dékánhelyettes és dr.
Decsi Tamás TDK-elnök foglalt helyet. Elõbb dr. Melegh Béla ál-
talános dékánhelyettes köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Süme-
gi Balázs dékán tartott ünnepi bevezetõt. Bevezetõjében kiemelten
hangsúlyozta a tudományos kutatómunka jelentõségét a kar oktatá-
si célkitûzéseinek elérésében is. A ma oktatásának ugyanis volta-
képpen a holnap ismeretanyagát kellene átadnia a hallgatóknak, ezt
az ellentmondást pedig csak a tanulás megtanításának útján lehet
feloldani. A tudományos kutatómunka végzése ugyanakkor a legki-
tûnõbb módszer az ismeretszerzés módszertanának elsajátítására.
A 2003-2004. tanévben meghirdetett, 2004. szeptemberi beadási
határidejû tudományos diákköri pályázati felhívásra 41 pályamun-
ka érkezett. Az értékelõ bizottságok javaslata alapján Kiemelt I. Díj-
ban 3 hallgató, I. Díjban 10 hallgató, II. Díjban 13 hallgató, III. Díj-

ban 8 hallgató és Dékáni Dicséretben 7 hallgató részesült. Ezúton is
hálásan köszönjük a bíráló bizottságok minden tagjának odaadó
munkáját, és külön köszönjük a bizottságok elnökeinek, dr. Csernus
Valér, dr. Hunyady Béla, dr. Illés Tamás, dr. Molnár Dénes, dr.
Szeberényi József és dr. Wéber György egyetemi tanároknak a bi-
zottságok munkájának összefogását. 
A Kiemelt I. Díjban részesülõk 15 000.- Ft, az I. helyezést elértek
10 000.-Ft, a II. helyezést elértek 7000.- Ft, a III. helyezettek 5000.-
Ft, míg a Dékáni Dicséretben részesültek 2000.- Ft jutalmat kaptak.
Az alábbiakban közöljük a jutalmazottak részletes névsorát:

Kiemelt I. Díj

Balogh András III. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Pap Ma-
rianna, Orvosi Biológiai Intézet);

Nagy Enikõ VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Molnár Dé-
nes és dr. Erhardt Éva, Gyermekgyógyászati Klinika);

Takács Ildikó VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Wéber
György, Sebészeti Klinika);

I. Díj

Balogh Boglárka VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Sütõ
Gábor, Immunológiai és Reumatológiai Klinika);

Börzsei Rita IV. évf. gyógyszerészhallgató (témavezetõ: dr. Helyes
Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet);

Czeiter Endre VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Büki And-
rás, Idegsebészeti Klinika); 

Farkas Boglárka VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr.
Bellyei Árpád és dr. Bálint Lehel, Ortopédiai Klinika);

Futó Katalin VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Tényi Ta-
más, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika);

Járay Ákos VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Harmat Zol-
tán, Radiológiai Klinika); 

Kaczor Norbert VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Than
Péter és dr. Horváth Gábor, Ortopédiai Klinika);

Kenyeres Péter VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Czopf

A Tudományos Diákkör Dékáni Pályázatának  

Járay Ákos

Az elnökség (balról jobbra): dr. Melegh Béla dékánhelyettes,
dr. Sümegi Balázs dékán és dr. Decsi Tamás, a TDK-tanács elnöke

Domány Eszter
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László, I. sz. Belgyógyászati Klinika);
Nyuschál Balázs VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Gerlinger

Imre, Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika);
Tálos Szilvia V. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Lénárd Lász-

ló és Kertes Erika, Élettani Intézet);

II. Díj 

Bakó Péter VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Pytel József,
Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika);

Berta Boglárka V. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Hadzsiev
Kinga, Orvosi Genetikai és Gyermekfejlõdéstani Intézet);

Csalló Bernadett VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Sárszegi
Zsolt, Szívgyógyászati Klinika);

Ezer Kinga VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Nagy Lajos,
Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika);

Feiszt Zsófia VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Szekeres Jú-
lia, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet);

Herrfurt Dóra VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Tiringer Ist-
ván, Magatartástudományi Intézet);

Mándl Adél VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Dóczi Tamás
és dr. Horváth Zsolt, Idegsebészeti Klinika);

Péterfalvi Ágnes VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Büki
András és dr. Tamás Andrea, Idegsebészeti Klinika);

Márton Balázs VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Kereskai
László, Patológiai Intézet); 

Avar Péter Ágoston IV. évf. gyógyszerészhallgató (témavezetõk: dr.
Ohmacht Róbert és Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai In-
tézet);

Solymos Andor VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Rõth Er-
zsébet és dr. Jancsó Gábor, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet);

Savanya Márta VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr.
Adamovich Károly, Gyermekgyógyászati Klinika);

Vastag László I. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Pámer Zsu-
zsanna, Szemészeti Klinika);

III. Díj

Farkas Bálint VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Vízer Mik-
lós, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika);

Füredi Réka VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Mühl Diána,
Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Intézet);

Szalontay Luca IV. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Lengvári
István és dr. Reglõdi Dóra, Anatómiai Intézet);

Szalay Csaba VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Karádi Zol-
tán és dr. Lukáts Balázs, Élettani Intézet);

Nagy Viktor V. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Molnár F. Ta-
más, Sebészeti Klinika); 

Molnár Andrea VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Than Péter,
Ortopédiai Klinika); 

Papp Olivér VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Szekeres Jú-
lia, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet);

Ódor István V. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Horváth Mag-
dolna, Gyermekgyógyászati Klinika);

Dékáni Dicséret
Aradi Dániel VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Komócsi

András, Szívgyógyászati Klinika);
Bognár Zsuzsanna VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Méhes

Gábor, Patológiai Intézet);
Domány Eszter VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Gerlinger

Imre, Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika);
Görcs Rita VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõk: dr. Kardos Mária

és dr. Nagy Ágnes, Mohácsi Kórház Gyermekosztály és I. sz. Bel-
gyógyászati Klinika);

Grász Dénes VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Szabó István,
Szülészeti Klinika); 

Nagy Judit VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Sipos Katalin,
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet);

Takács Szandra VI. évf. orvostanhallgató (témavezetõ: dr. Farkas Be-
atrix, Bõr- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika).

Az oklevelek átadása után a három Kiemelt I. Díjjal jutalmazott hall-
gató elõadás formájában is bemutatta pályázati anyagát. Elsõként Ba-
logh András III. éves orvostanhallgató tartotta meg „A CREB transz-
kripciós faktor szerepe PC12 sejtek differenciációjában és túlélésé-
ben” címû elõadását, majd Nagy Enikõ VI. éves orvostanhallgató tar-
tott elõadást „Elhízáshoz társuló zsírmáj gyermekkorban” címmel,

   eredményei a 2004/2005-ös tanévben

Takács Ildikó Nagy Enikõ



végül Takács Ildikó VI. éves orvostanhallgató mutatta be „A külön-
bözõ pórusnagyságú, felszívódó és nem felszívódó anyagokkal fe-
dett polypropylene hálók biológiai viselkedésének vizsgálata” címû
pályázata anyagát.
Az Ünnepi Tudományos Diákköri Ülés fontos záró mozzanataként
dr. Melegh Béla általános dékánhelyettes átadta az Elméleti Tömb-
ben a diákkör rendelkezésére bocsátott irodahelyiség kulcsát. Az
önálló helyiség hiánya korábban nagyon megnehezítette a TDK
hallgatói vezetésének a mûködését, hiszen esetleges volt a TDK-

vezetõségnek a tagság részérõl való elérése, és nem volt mód sem-
miféle adminisztratív nyilvántartás vezetésére sem. Az önálló helyi-
ség lehetõséget biztosít a rendszeres kapcsolattartásra és távlatilag
bizonyos nyilvántartási feladatok oktatói vezetõségtõl való átvételé-
re egyaránt. A TDK hallgatói és oktatói vezetõsége ezúton köszöni
a dékáni vezetésnek a helyiség rendelkezésünkre bocsátásában is
megnyilvánuló segítségét!                                  Dr. Decsi Tamás

PTE ÁOK TDK Tanács elnöke
Fotó: Kittkáné Bódi Katalin
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Ezúton szeretnék beszámolni a 2004. évi Berde Botond ösztöndíj se-
gítségével eltöltött tanulmányutamról.

Az ösztöndíj lehetõséget biztosított rövid, néhány hetes tovább-
képzõ, metodikai tanulmányútra német nyelvterületen. Az ösztöndíj
által biztosított pénzügyi háttér és dr. Farkas Beatrix, a PTE ÁOK
Bõr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika intézetvezetõ egye-
temi tanárának szakmai segítségével lehetõségem nyílt egy hónapot a
bécsi Allgemeines Krankenhaus Klaus Wolf professzor által vezetett
bõrgyógyászati klinikáján, ezen belül is Herbert Hönigsmann pro-
fesszor vezette fényterápiás részlegén eltölteni.

Kinntartózkodásom alatt lehetõségem nyílt a különbözõ diag-
nosztikus és terápiás beavatkozások tanulmányozására Európa egyik
legnagyobb, és talán leghíresebb fototerápiás részlegén. A diagnoszti-
kus módszerek közül megfigyeltem az általunk is alkalmazott fény-
teszt, fotopatchteszt gyakorlatát és megtanultam az általunk kevésbé
használt fényprovokációs tesztek és a közeljövõben várhatóan beve-
zetésre kerülõ fotodinámiás eljárások gyakorlatát. Elsajátítottam a kü-
lönbözõ fényterápiás beavatkozások (UVA, UVA1, PUVA, UVB,
PDT) gyakorlati alkalmazását. A fényterápiás részlegen azonban a
magyar gyakorlattól eltérõen nem csak konkrét, pontokban kifejezhe-
tõ tevékenységet folytattak az orvosok. Havonta rendszeresen vitiligo,

psoriasis, scleroderma klubdélutánokat tartottak. A betegeknek eze-
ken a fórumokon lehetõségük nyílt a kezelõorvossal és azonos beteg-
ségben szenvedõ betegtársaikkal találkozni, betegségükkel, a kezelés-
sel kapcsolatban kérdéseket feltenni, tapasztalatot cserélni.

Lehetõségem nyílt továbbá Thomas Neumann professzor mellett
a különbözõ lézerkezelések (ER-YAG, Nd-YAG, IPL, dye) tanulmá-
nyozására is. A kezelések nagy része kozmetológiai célból történt
(szõrtelenítés, tetoválás-eltávolítás). Jelenleg az OEP ilyen célból tör-
ténõ kezeléseket nem finanszíroz, azonban személyesen gyõzõdhet-
tem meg, hogy a páciensek mennyire örültek még néha a részleges
gyógyulásnak vagy javulásnak is.

A közvetlen szakmai munka mellett betekintést nyertem az oszt-
rák egészségügyi gyakorlatba a napi rutin szintjén. Legmélyebb be-
nyomást az ottani logisztikai háttér tette rám, amellyel azt a célt kíván-
ták elérni, hogy az orvos csak  betegellátással foglalkozzon és ne kell-
jen felesleges adminisztratív munkát végeznie.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Berde Botond Ösz-
töndíj bíráló bizottságának, Farkas Beatrixnak professzor asszonynak,
valamint Herbert Hönigsmann professzornak, hogy lehetõvé tették
számomra ezt a szakmailag mindenképpen rendkívül tanulságosnak
mondható lehetõséget.

Dr. Csete Béla 
egyetemi tanársegéd

PTE ÁOK Bõr-, Nemikórtani 
és Onkodermatológiai Klinika

Berde Botond ösztöndíj

2004. október 6. és 18. között intézetünk négy
munkatársa Clevelandba, majd Floridába uta-
zott az Ohio NEOUCOM Egyetem Családor-
vostani Intézet meghívására. Az Ohio állam-
beli Akron és Cleveland városában lehetõsé-
günk nyílott betekinteni az egyetemen folyó
graduális és rezidensi oktatásba, hangsúlyo-
san az ottani Családorvostani Intézet munká-
jába. Utunk másik részében pedig részt vehet-
tünk a Florida állambeli Orlandóban megren-
dezésre került 17. Családorvosi Világkonfe-
rencián (WONCA).

A szinte csak különbségek között a legki-
rívóbb a családorvostan alapvetõ szerepe
mind mint szakma a szakmák között, mind
mint tantárgy a tantárgyak között. Míg Ma-

gyarországon tendencia a családorvosi kom-
petenciák drasztikus megnyirbálása, addig
számunkra csak vágyálom az a tevékenységi
szabadság, amelyre az államokban egy házi-
orvos jogosult. Nyilván köszönhetõ ez annak
is, hogy ott a Családorvostan mint önálló
diszciplína már több mint 50 éve létezik.

Ottlétünk alatt ízelítõt kaphattunk a
graduális oktatás és a rezidensképzés gyakor-
latából.

A medikusoktatásban nagy szerepe van
az interdiszciplináris szemléletnek, az intéze-
tek egy adott témát (pl. kardiológia) együtt
dolgoznak ki (pl. belgyógyász, szívsebész, ra-
diológus, farmakológus, érsebész, gyermek-
gyógyász) és több héten át közösen oktatják.

Nagy segítséget jelentenek a már végzett re-
zidens hallgatók is. Minden csoportra leg-
alább 3 rezidens kolléga jut, akik aktívan részt
vesznek az oktatásban. A foglalkozásokat fo-
lyamatosan ellenõrzik pedagógiában jártas
nem orvos szakemberek, még jobban ösztö-
nözve az oktatókat a nem elméleti, inkább
gyakorlati képzésre. Minden témakört írásbe-
li teszt és a hallgatók véleménynyilvánítása
zár le. Ahallgatók értékelését könnyíti meg az
internetes webct-program, amely hétrõl hétre
ad vizsgafeladatokat a diákoknak, s amelyre a
válaszokat mindenki akár saját otthonából,
saját neve és password-je alatt továbbíthat ok-
tatójának.  

A rezidensképzés egyik fundamentuma
az önálló, de kontrollált munka. Általában
egy-egy osztályon maximum két rezidens
hallgató tartózkodik, így a lehetõ legtöbb fi-
gyelmet és segítséget kapják. A beteginterjúk
és vizsgálatok után minden egyes esetet meg-

Graduális oktatás és rezidensképzés Ohióban



23

2004 DECEMBER

Egy program, a program használatának
bemutatása során nehezen hagyható ki a hard-
ver- és szoftverkörnyezet bemutatása:

Szerver (pharmacy server): IBM xSeries
220, PIII 1,3 GHz, 384MB 133 MHz
ECC RAM 

Operációs rendszer: Novell Netware 6.0
Kommunikációs protokoll: TCP/IP (2003.

január 13. óta) Gyógyszergazdálkodási
program-rendszer: PharMagic (Magic 8.3
futtató környezet, MS Windows alatt,
Pervasive SQL 2000i adatbázis-kezelõre
települ)
A gyógyszer-rendelések darabszámai, ok-

tóber végi adatokkal: Nagykereskedõi rende-
lések: 2 852 db, klinikai rendelések: több mint
92 ezer, ezzel összefüggõ darabszámú gyógy-
szertári kiadási bizonylat. Említésre érdemes a
klinikai on line-rendelések csekély aránya (a
rendelések kevesebb, mint egyharmada törté-
nik közvetlenül gép-gép között).

Külön kiemelem a program hármas funk-
cióját: Gyógyszergazdálkodás – klinikai on
line-kapcsolatok – intranet-kapcsolat. Melyik
mit jelent?

A gazdálkodás gyógyszerforgalmi, pénz-
ügyi és külsõ adatszolgáltatási egységre tago-

lódik. Forgalmi rész alatt a rendelést, kiadást,
leltárt értjük. A pénzügyi-gazdálkodási modul
közvetlen kapcsolatot biztosít a Gazdasági Fõ-
igazgatóság TÜSZ-rendszerével. Külsõ adat-
szolgáltatást a Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár, valamint a Vám- és Pénzügyõrség fe-
lé teljesít az Egyetemi Gyógyszertár.

Acentrum 19 klinikája és 2 intézete közül
11 áll on line-kapcsolatban az Egyetemi
Gyógyszertárral. (Ezek közül 6 teljes, 5 rende-
lés-szintû, tehát a programmal készletgazdál-
kodást a klinika nem folytat.) Az on line-kap-
csolat elõnyei között meg kell említeni a
gyógyszerrendelések gyorsaságát, ami nem-
csak az Egyetemi Gyógyszertárnak jelent
elõnyt a beérkezett rendelések feldolgozása
során, hanem a bevételezés – ezzel együtt a
készletgazdálkodás – a klinikai oldalon is je-
lentõsen felgyorsul az on line-bizonylatküldés
miatt. További elõny, hogy a klinikai gyógy-
szerrendeléskor közvetlenül látható, hogy az
Egyetemi Gyógyszertárban rendelkezére áll-e
a rendelni kívánt gyógyszer?

ÁOK Intranet Web-kapcsolat
A napi adatmentések során két adatállo-

mányt (gyógyszer-alaplista, antibiotikum-lis-
ta) a program az Intranet web-
szerver számára feldolgozható for-
mában külön felületre helyez. Az
adatkapcsolat folyamata: Pervasive
SQL (gyógyszertári szerver) >
CSV adatexport > MySQL
(Intranet web-szerver) > Web-
felület úton történik.

A Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár által elõírt havi jelentéseket
a MEP-kívánta formátumban és
adattartalommal készíti a program.

Anekünk rendelkezésre álló, il-
letve az Intranet web-felületen köz-
zétett gyógyszeradatok az Orszá-
gos Gyógyszerészeti Intézet
(OGYI) hivatalos kiadványában
szerepelnek, tehát gyógyszeralkal-
mazás szempontjából ezeket kell
hivatalosnak terkinteni.

A program biztonságát a fel-
használóhoz rendelt hozzáférés biz-
tosítja. (Minden felhasználó csak a

saját csoportjába tartozó adatokhoz és funkci-
ókhoz fér hozzá.)

Agyógyszertári számítógépes hálózat mû-
ködõképességérõl és a gyógyszertár szerveré-
rõl is külön rendszergazda gondoskodik, a
PharMagic rendszert annak létrehozója (HC
Pointer Kft) tartja karban.

A tájékoztató írás végére kívánkozik még
néhány, a kari és centrumbeli (mert a kettõ
nem ugyanaz!) informatika helyzetéhez kap-
csolódó néhány észrevétel:

2002-ben külsõ szakértõk bevonásával
egy átfogó tanulmány készült az egyetemi in-
formatikai helyzetrõl. Ez volt a Consec-tanul-
mány. Az ebbe foglaltak konzekvenciájának
levonása közel sem teljes körû.

A tanulmány kézhez vételét követõen az
OEC-elnökség 2002. október 1-jén döntést
hozott, ennek ellenére elmaradt a belsõ fejlesz-
tési folyamatok széles körû egyeztetése és ko-
ordinációja, fejlesztési folyamatok keretfelté-
teleinek meghatározása, illetve egy informá-
ciótechnikai  jövõkép közzététele.

A közvélemény elõtt is ismert 2004. évi
tender eredményeként új pénzügyi rendszer
(SAP), és vélhetõen átrendezésre kerülõ, vagy
megújuló klinikai rendszer kerül bevezetésre a
közeli jövõben. A következtében szükségessé
váló integrálási/fejlesztési feladatok definiálá-
sa kívánatos lenne.

A belsõ fejlesztési irányok (pl. IntraMed
kiterjesztése az elmúlt 2-3 évben) és az idõ-
közben megtett lépések (SAP ERP) látszóla-
gos ellentmondásai – jelenleg – nincsenek ér-
telmezve, illetve rendezve.

Az elõzõek alapján levonható 
következtetések és javaslatok

Indokolt (lenne) a felvetett kérdésekre te-
kintettel az OEC információtechnikai környe-
zetét, helyzetét alaposan átgondolni, értelmez-
ni és széleskörûen megvitatni (külsõ szakértõk
bevonásával), majd az OEC-elnökség dönté-
sét kérni a kiszámítható(bb) jövõ érdekében.

Ebben a folyamatban minden OEC infor-
matikai fejlesztést végzõ, vagy abban illetékes
intézet/egység/munkacsoport/részleg/bizottság
szerepét, feladatát egyértelmûen meg kellene
határozni.

A cikk alapjául szolgáló tájékoztatót no-
vember 25-én tartottam a kari Informatikai Bi-
zottság õszi ülésén.

Molnár Béla
Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár

A PTE OEC gyógyszertári
informatikai rendszerének rövid bemutatása
Átfogó informatikai fejlesztések vannak napirenden. Egy korábbi felmérés szerint rendkí-
vül heterogén a centrumon belüli informatikai környezet. Ennek kapcsán szeretnék egy rö-
vid összefoglaló leírást adni az Egyetemi Gyógyszertár informatikai rendszerérõl.

beszélnek a kijelölt mentorokkal, akiknek abban a 4-5
órában egyéb más elfoglaltságuk nincs. Lehetõség van
arra, hogy a beteg vagy a beteget eljátszó személy en-
gedélyével videóra rögzítsék a vizsgálatot, majd azt ké-
sõbb az oktatóval kielemezzék. Real time módban ar-
ra is van mód, hogy az oktató azonnal beavatkozzék a
vizsgálat menetébe.

A technikai feltételek tekintetében több évtizeddel
elõttünk járnak (internetes konferenciaterem, internet-
alapú könyvtárak, betegágynál használható laptop-ok,
terápiás algoritmusokat felajánló és rizikót becsülõ szá-
mítógépes programok, hangfelismerõ, diktáló-progra-
mok, real time videoszobák stb.).

Összességében talán nem annyira elméleti, de legin-
kább gyakorlati szemlélet mutatkozik meg már a medi-
kusoktatásban is, amelyhez minden technikai és szemé-
lyi (egy mentor – egy hallgató) elõnyt felhasználnak.

Dr. Bán Ildikó
Családorvostani Intézet 

és III. sz. Belgyógyászati Klinika



A z Európai Diabetes Társaság
(EASD) és az Európai Bizottság
által szervezett, az Európai Parla-

ment épületében megtartott egynapos szim-
pózium célja egyrészt a diabetes világszerte
növekvõ népegészségügyi jelentõségének
minél szélesebb körben való megismertetése
volt. A rendezvény további célja az volt,
hogy a döntéshozók figyelmét felhívja a cu-
korbetegséggel összefüggõ kutatások fon-
tosságára. Az EASD elnökének személyes
meghívása alapján tudományos társaságok,
civil szervezetek, a gyógyszeriparhoz kötõ-
dõ cégek képviselõi, valamint kutatók alkot-
ták a mintegy 200 résztvevõ meghatározó
többségét.

Hazánkat elõadóként Soltész Gyula pro-
fesszor, a Magyar Diabetes Társaság lekö-
szönt elnöke, az EASD korábbi alelnöke és
dr. Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Mi-
nisztérium államtitkára, a népegészségügyi
program koordinátora, résztvevõként dr.
Sonkodi Sándor egyetemi tanár (Szegedi Tu-
dományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Kli-
nika), dr. Stella Péter adjunktus (Szent Imre
Kórház IV. Belgyógyászati Osztály), dr.
Kempler Péter egyetemi tanár (Semmelweis
Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika), va-
lamint Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft.
ügyvezetõ igazgatója képviselte. 

Ele Ferrannini professzor (Pisa), az
EASD újonnan megválasztott elnöke a dia-
betest olyan krónikus, szisztémás, alapvetõ-
en irreverzibilis betegségként jellemezte,
mely nehezen kezelhetõ, költséges és gyak-
ran rokkantsághoz vezet. A cukorbetegség
jelentõségét illusztrálva bemutatta, hogy
napjainkban az orvostudománnyal foglalko-
zó tudományos publikációk számát tekintve
a malignus betegségekkel és a cardiovascu-
laris betegségekkel foglalkozó közleménye-
ket követõen a 3. helyen a diabetesszel kap-
csolatos publikációk következnek. Ferran-
nini véleménye szerint  a diabetessel össze-
függõ elméleti, klinikai és farmakológiai ku-
tatások területén egyaránt páratlan fejlõdés-
nek lehetünk szemtanúi.

Pierre Lefebvre professzor, az IDF elnö-
ke idézte a WHO által idén közzétett adato-
kat: e becslések szerint a cukorbetegek 2003-
ban 189 millióra becsült száma 2025-re elõ-
reláthatóan 72 %-kal, 324 millióra emelke-
dik. A prevalencia elsõsorban a fejlõdõ or-
szágokban lesz magasabb, az EU jelenlegi

25 országában várható emelkedés mértéke
11,5 %. Az 1-es típusú diabetesszel kapcso-
latban jó hírként a várható élettartam meg-
hosszabbodását, rossz hírként az incidencia
emelkedését említette. A 2-es típusú dia-
betesszel kapcsolatban Lefebvre professzor
a betegség hosszú idõn keresztül tünetmen-
tes voltát, ill. gyermek- és serdülõkorban
megfigyelt egyre gyakoribb elõfordulását
hangsúlyozta. Aktuális példaként a fitness-
centrumba mozgólépcsõn igyekvõk példáját
mutatta be. 

Soltész Gyula professzor kiválóan felépí-
tett elõadásának témája az 1-es típusú dia-
betes incidenciájának emelkedése volt. A
gyermekkori 1-es típusú diabetes jellegzete-
sen európai betegségnek tartható. Az inci-
dencia-emelkedés  elsõsorban a fiatal gyer-
mekkorra (0 – 4 év között) jellemzõ, és elsõ-
sorban azokban az országokban, ahol az ed-
digiekben viszonylag alacsonyabb volt. Ha-
zánkban 1956 és 2002 között a gyermekkori
1-es típusú diabetes incidenciája ötszörösére
emelkedett. Soltész professzor hangsúlyoz-
ta, hogy az inzulinkezeléssel járó kötöttségek
jelentõs mértékben hozzájárulnak az érintett
gyerekek korai felnõtté válásához. Az elõ-
adás további részében beszámolt az 1-es tí-
pusú diabetesszel kapcsolatos legfontosabb
regiszterekrõl (EURODIAB, DIAMOND,
IDA) is. 

Prof. Daniel Pipeleers (Brüsszel) elõ-
adása elsõsorban a szigetsejt-transzplantáci-
óval foglalkozott. Belgiumban jelenleg évi
30 beavatkozás elvégzésére van lehetõség,
ugyanakkor a szükséges beavatkozások szá-
ma évi 50 000 lenne. Amint az elõadó utalt
rá, az eljárás még hosszú idõn keresztül nem
lesz a napi klinikai gyakorlat része. 

David Matthews Oxfordban dolgozó
professzor – aki Robert Turner professzor
mellett a UKPDS vezetõ koordinátora volt –
a fiatalkori 2-es típusú diabetes növekvõ
prevalenciájával foglalkozott, mely egyértel-
mû összefüggést mutat az elhízás gyakorisá-
gával, valamint a fizikai aktivitás csökkené-
sével. Az Európai Unió országaiban jelenleg
a gyerekek 18 %-a tekinthetõ elhízottnak.
Ezzel kapcsolatban Matthews professzor a
„big meal concept” veszélyességére, ill. a
„fast food” és a nagy bevásárlóközpontok vi-
szonylag olcsó voltára hívta fel a figyelmet.
Szemléletes példákkal érzékeltette a TV-rek-
lámok hatását, bemutatva például az egyes

élelmiszerek (pl. hamburger) népszerûsítésé-
re szánt reklámidõket. 

A téma folytatásaként Marja-Riitta
Taskinen professzor (Helsinki) a 2-es típusú
diabetes megelõzésének és kezelésének kér-
déseivel foglalkozott. A fejlett ipari országok-
ban napjainkban immáron a 2-es típusú dia-
betes esetek 90 %-át tartják az obesitás követ-
kezményének. Nem véletlen, hogy idén a
Diabetes Világnap fõ témája is az obesitás el-
leni küzdelem és a diabetes megelõzése volt.
Úgy tûnik, hogy a mozgólépcsõ-hasonlat a
szimpózium során visszatérõ motívumnak bi-
zonyult: Taskinen professzor, az IDF 1997-
ben Helsinkiben megrendezett kongresszusá-
nak elnöke egy szemléletes képet mutatott be
a hét évvel ezelõtti kongresszusról – a dia-
betológusok tucatjai kivétel nélkül a mozgó-
lépcsõn igyekeztek felfele, a hagyományos
lépcsõt senki sem vette igénybe. 

Jaakko Tuomilehto professzor (Helsin-
ki), a diabetes-epidemiológia vezetõ európai
szaktekintélye Taskinen professzor gondo-
latmenetét mintegy folytatva röviden bemu-
tatta a Diabetes Prevention Program (DPP)
és a Diabetes Prevention Study (DPS) leg-
fontosabb eredményeit: az intenzív életmód-
változtatás IGT-ben szenvedõ betegekben
mindkét vizsgálatban a diabetes incidencia
58 %-os csökkenését eredményezte. Tuomi-
lehto professzor elõadása a továbbiakban a
diabetológia stratégiailag legfontosabbnak
tartott javasolt kutatási területeit foglalta ösz-
sze – ezek valójában az elméleti és klinikai
diabetológia szinte teljes spektrumát felöle-
lik. Sajnos a kutatás finanszírozásának terü-
letén Európa jelentõsen lemaradt az USA-
tól: a diabetes-kutatásra szánt összeg jelenleg
az USA-ban 10-20-szor magasabb az Euró-
pában erre a célra fordított összegeknél.

Az orvos-szakmát képviselõ elõadókat
követõen Anne Felton, a Federation of
European Nurses in Diabetes (FEND) el-
nök-asszonya vázolta fel a diabetes nurse-k
lehetséges szerepét a cukorbetegség preva-
lencia (és incidencia) növekedésének gátlá-
sában. Ismertette a szervezet tevékenységét
(www.fend.org), hangsúlyozva, hogy bár
nem orvosi társaságról van szó, a diabetes-
kutatás területén társaságuk is aktív tevé-
kenységet fejt ki. Európai tréning-program-
jukat több egyetem is akkreditált képzésként

(Folytatás a 25. oldalon)
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befogadta, elismerve ezzel a beteg-edukáció
területén kifejtett sikeres tevékenységüket.

A délelõtti program zárásaként két belga
tizenéves diabeteses ikerpár számolt be saját
tapasztalatairól,  a betegséggel kapcsolatos
érzéseirõl a szakmai hallgatóságnak.  

A délutáni programban elsõként dr. Ja-
kab Zsuzsanna, az Egészségügyi Minisztéri-
um államtitkára, a Népegészségügyi Prog-
ram koordinátora tartott összefoglaló elõ-
adást a cukorbetegség költségeirõl. Beveze-
tõjében hangsúlyozta, hogy a világ minden
részén tapasztalt pándémia miatt nemcsak a
lakosság, hanem a (egészség)-politikai dön-
téshozók figyelmét is fel kell hívni a diabetes
közvetlenül az egyént érintõ veszélyeire, va-
lamint közegészségügyi hatásaira is. Az ál-
lamtitkár asszony elmondta, hogy a cukor-
betegség költségei nemcsak a betegre, annak
családjára, hanem az egészségbiztosítás
költségei miatt a teljes társadalomra nézve is
komoly terhet jelentenek. A cukorbetegekre
fordított egészségügyi kiadások mintegy
2,5-szeresét teszik ki az egészséges anyag-
cseréjûek hasonló költségeinek. A direkt rá-
fordításokon (orvosi ellátás, gyógyszerek,
segédeszközök) túl felhívta a hallgatóság fi-
gyelmét a betegség indirekt terheire (pl. a
munkaképesség csökkenése), valamint az
egyént érintõ pszichés teherre is. Elõadásá-
nak végén hangsúlyozta, hogy a nemzeti
közegészségügyi programokban kiemelt he-
lyen kell szerepelnie a diabetesnek, és a
programok összehangolásával prioritást kell
biztosítani e szakterületnek a kutatásra for-
dítható összegek elosztásánál, valamint elõ-
segíteni a cukorbetegek egységes standar-
dok alapján történõ minõségi gondozását az
Európai Unió tagállamaiban. 

A hazánkat képviselõ államtitkár asz-
szonyt dr. Allen Spiegel, az amerikai NIH
National Institute of Diabetes and Digestive
and Kidney Diseases (NIDDK) igazgatója
követte az elõadói székben, aki a NIH felépí-
tésérõl, annak különbözõ szakterületeket
érintõ, kutatást finanszírozó általános mûkö-
désérõl tartott érdekes összefoglalást. A
NIDDK, mely a harmadik legnagyobb
pénzügyi kerettel gazdálkodó intézet a NIH-
en belül, természetesen nemcsak a cukorbe-
tegség, valamint az annak létrejöttében dön-
tõ szerepet játszó obesitas kutatását koordi-
nálja nemzeti szinten, hanem irányítja az
egyéb endokrinológiai és metabolikus, az
emésztõrendszert, a kiválasztó-vizeletelve-
zetõ szervrendszert érintõ betegségekkel,
valamint a hematológiai rendellenességek-
kel kapcsolatos kutatásokat, továbbképzése-
ket és az ezekkel kapcsolatos egészségügyi

felvilágosító munkát. Mindenképp figye-
lemre méltó azonban, hogy a kutatási pén-
zek felett rendelkezõ döntéshozók felismer-
ték az elhízás, valamint mindkét diabetestí-
pus népegészségügyi jelentõségét és a pénzt
biztosító egészségpolitikai döntéshozók se-
gítségével az utóbbi hat esztendõ során
majdnem ötszörösére emelték például az 1-
es típusú cukorbetegség kutatására fordítha-
tó pénzösszeget, melynek éves keretösszege
2008-ra terveik szerint eléri a 150 millió dol-
lárt. Az adatokat ismertetve kiderült, hogy
idén az Egyesült Államokban a cukorbeteg-
ség kutatására fordítható összeg elérte az 1
milliárd dollárt. A pénzügyi mutatókon túl
dr. Spiegel röviden ismertette a kutatások fõ
területeit (pl. õssejtkutatás), valamint azokat
a formális együttmûködéseket, melyek kere-
tei között ezen kutatások zajlanak (pl.
www.betacell.org).   

A következõ elõadó ismét az Egyesült
Államokból érkezett. Dr. Richard Insel, a
Juvenile Diabetes Research Foundation
(JDRF) kutatásokért felelõs alelnöke ismer-
tette a non-profit, egyéni adományokból
gazdálkodó alapítvány céljait és az 1-es típu-
sú cukorbetegség kutatásának finanszírozá-
sában betöltött szerepét (www.jdrf.org). Az
elsõsorban magánszemélyek támogatásából
létrejött szervezet az utolsó öt esztendõ során
több, mint 500 millió dollárt oszthatott szét
kutatási célokra. A szigorú bírálási folyamat
(melyben a szakmai bírálókon kívül az érin-
tett betegek véleményét is figyelembe ve-
szik) végén nemcsak amerikai kutatási pro-
jektekhez nyújtanak anyagi támogatást. E
nemzetközi tevékenységüket jól példázza,
hogy az idei év során húsz különbözõ or-
szágból érkezett pályázati tervet fogadtak el
és a szétosztott pénzösszeg 37 %-a nem az
Egyesült Államokban került felhasználásra
(az idei pénzügyi keret kb. egynegyede eu-
rópai kutatásokhoz nyújtott segítséget). Elõ-
adásában dr. Insel kitért arra is, hogy az
Egyesült Államokban a betegek saját jogaik
érvényesítésében sokkal inkább együttmû-
ködnek egymással és az orvos-szakma kép-
viselõivel is, mint ahogy azt az Európai Unió
országaiban jelenleg tapasztaljuk. Egy hoz-
zászóló munkatársa szerint a jelenlegihez
hasonló rendezvényt az USA-ban nem le-
hetne megszervezni a betegek aktív képvise-
lete és tevékeny közremûködése nélkül.

A két észak-amerikai hozzászóló után a
gyógyszeripar képviseletében Lars Rebien
Sørensen, a Novo Nordisk A/S elnök-igaz-
gatója fejtette ki véleményét a diabetológia
iránt elkötelezett innovatív gyógyszer-
gyártók kutatásban kifejtett saját és támoga-

tói szerepérõl.  Elõadásában a cég, az Unió
szakértõ testületeinek, valamint az orvos-
szakma vezetõ személyiségeinek koordináló
szerepének hangsúlyozása mellett felvázolta
egy további, fõként egyetemi kutatócentru-
mokkal történõ együttmûködés kereteit is.

Az elõadók sorában ezután az Unió tiszt-
ségviselõ politikusai és szakmai testületének
koordinátorai jutottak szóhoz. Elsõként
Phillippe Busquin – aki korábban a belga ál-
lamapparátusban több vezetõ miniszteri
posztot töltött be, jelenleg pedig Európa par-
lamenti képviselõ – fejtette ki véleményét a
felelõs politikai döntéshozóknak a cukorbe-
tegség kutatásával kapcsolatos elkötelezett-
ségérõl és a téma fontosságáról. Õt dr.
Octavi Quintana Trias, az Európai Bizottság
Egészségügyi Kutatásokért felelõs igazgató-
ja követte az elõadók sorában, aki az európai
diabetes-kutatás lehetséges jövõjérõl, az uni-
ós elképzelésekrõl tartott általános összefog-
lalást. Ismertette egy stratégiai kutatási
együttmûködés lehetséges kereteit, sajnos
sokkal kevesebb uniós központi támogatást
ígérve annál, mint amit az Egyesült Államok
esetében hallhattunk.

A délután zárásaként kerekasztal-meg-
beszélés keretei között a hallgatóság is kér-
déseket intézhetett mind a felelõs szakmai
képviselõkhöz, mind a jelen lévõ politiku-
sokhoz, akik válaszaikban elismerve a téma
fontosságát, konkrétumokkal nem szolgál-
tak. A hozzászólók sorában Kempler pro-
fesszor például felhívta a figyelmet a közép-
kelet európai országokban tevékenykedõ
kutatók hátrányos helyzetére (akár a nemze-
ti kutatási támogatások szûkös volta, akár az
EU-s pénzek pályázatával kapcsolatos ta-
pasztalathiány kapcsán). Hozzászólását a
résztvevõk oldaláról egyetértés kísérte,
azonban úgy tûnt, az uniós döntéshozóknál
ez az észrevétel süket fülekre talált. E beszél-
getés közben ismét szóhoz jutott a gyógy-
szergyárak képviseletében felkért Lars
Rebien Sørensen, aki hangsúlyozta, hogy a
Novo Nordisk által felajánlott kutatási támo-
gatás hatékony felhasználására a jövõben
szûkebb résztvevõi szám mellett ismét
egyeztetni szükséges.

Az Európa parlamenti diabetes nap vé-
gén a résztvevõk is az egyeztetések folytatá-
sának szükségességét hangsúlyozták, és fel-
kérték az esemény ötletgazdáit, hogy a kö-
zeljövõben kisebb résztvevõi létszámmal
szervezzék meg e mindenképp figyelemre-
méltó kezdeményezés folytatását.

Dr. Kempler Péter
Dr. Stella Péter
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B ár a bizonyítékokon
alapuló orvoslás
(evidence-based

medicine, EBM) gondolatkö-
re egyre gyakrabban megjele-
nik a klinikai orvostudomá-
nyok hétköznapjaiban is,
azonban az EBM önálló tudo-
mányterületként való elisme-
rése még várat magára.
Ugyan napjainkban már több
folyóirat címében is viseli az
„Evidence Based…” fogal-
mat, és számos országban
rendszeresek az EBM tovább-
képzõ kurzusok is, azonban
az EBM-mel (is) foglalkozó
szakemberek száma minde-
nütt csekély. A helyzetet jól
példázza, hogy az EBM euró-
pai fellegvárának tekinthetõ
Oxfordi Egyetemen is napja-
inkban folyik az EBM
graduális képzésben való
megjelenítésének újraindítá-
sa, miután személyi változá-
sok miatt ezek a múltban már
részben sikerrel megvalósított
kurzusok átmenetileg meg-
szakadtak. Bár számos ma-
gyar és európai orvostudomá-
nyi társaság rendezvényein
megjelentek az EBM témájá-
val foglalkozó elõadások és
szekciók, azonban az EBM-et
egyedüli témájául kitûzõ
szakmai rendezvények Euró-
pában még csak ad hoc jel-
leggel, általában az egészség-
ügyi szervezés és irányítás
más kérdéseivel (pl. health
technology assessment) ösz-
szevont módon szervezõd-
nek.

Magyarországon a TU-
DOR (TUDományos ORvos-
lás) néven, a négy orvoskar
képviselõibõl szervezõdött munkacsoport 1999-ben kezdte meg
az EBM gondolatkörének terjesztését és népszerûsítését. A moz-
galom szép sikereket ért el, így például minden orvoskarral ren-
delkezõ egyetemi városban már legalább egy többnapos és egy
egynapos „emlékeztetõ” továbbképzõ kurzust szervezett, 2002-
ben 13 ország részvételével megszervezte az EBM elsõ közép-

kelet-európai továbbképzõ konferenciáját, és létrehozta az EBM
oktatásának magyar nyelvû egyetemi tankönyvét (Kosztolányi
György, Decsi Tamás [szerk.]: A bizonyítékokon alapuló orvos-
lás tankönyve, Pécs, 2002). A TUDOR-mozgalom változatlanul
aktív, azonban az EBM gondolatkörének a hazai orvoskarok
munkájában való intézményes megjelenítése eddig nem járt átü-

26

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

A bizonyítékokon alapuló orvoslás messzi távlatból:
3rd Asia Pacific Conference on Evidence-Based Medicine

A Hong-Kong szigetének fõutcáján készült felvétel világosan bizonyítja, hogy a magyar
TUDOR mozgalom a Távol-Keleten is megvetette a lábát. Ugye?!

A Hongkong szigetét a Kowloon félszigettel összekötõ Star Ferry járatok 
már régen Hongkong egyik jelképévé váltak.
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tõ sikerrel. Legmesszebb ebben a folyamatban talán a Szegedi
Tudományegyetemen jutottak, ahol dr. Horváth Andrea profesz-
szor irányításával önálló PhD-program foglalkozik az EBM kü-
lönbözõ témaköreivel.

A fentiek alapján érthetõ, hogy a 3rd Asia Pacific Conference
on Evidence-Based Medicine rendezvény (Hongkong, 2004. no-
vember 26-28.) híre azonnal felkeltette az érdeklõdésemet. Miu-
tán kiderült, hogy az EBM-mel foglalkozó más magyar szakem-
ber nem tervezi a konferencián való részvételt, „Experiences
with implementing and teaching evidence-based medicine in
Hungary” címmel, dr. Horváth Andrea társszerzõségével beje-
lentettem egy elõadást. Az elõadás orális prezentáció formájában
való elfogadását követõen már csak elõ kellett teremteni a kon-
ferencián való részvétel anyagi hátterét, és az Aeroflot moszkvai
járatával már indulhattam is Hongkong felé.

A Prince of Walles Hospital vadonatúj, 2002-ben átadott ok-
tatási épületében megszervezett konferencia meglepõen nagy
léptékû volt. Aközel 300 résztvevõ többsége természetesen a Tá-
vol-Kelet országaiból került ki (a legnépesebb a több mint 90 ta-
gú tagú kínai delegáció volt), azonban Európát is tucatnyi kollé-

ga képviselte. A konferencián átívelt a megnyitó elõadást tartó
Muir Gray oxfordi professzor az EBM szerepérõl nagyon hang-
súlyozottan megfogalmazott gondolata. Grey professzor a tech-
nológiailag lehetséges és a gazdaságilag finanszírozható kezelé-
sek ellentmondását tartja korunk egészségügye legfontosabb
feloldandó kihívásának, és az EBM módszereinek minél széle-
sebb körû alkalmazását tekinti az erre a kihívásra adható legjobb
válasznak. Felmérések adatai bizonyítják ugyanis, hogy az el-
múlt évtizedben az egészségüggyel szemben megfogalmazott el-
várások növekedésének az üteme világszerte jóval meghaladta

az egészségügy fejlõdésének az ütemét; és nincs okunk azt felté-
telezni, hogy ez a tendencia a közeli jövõben megváltozna. Ezért
a „nyújtsunk ugyanabból, csak többet” típusú fejlesztési elképze-
lések minden bizonnyal alkalmatlanok a társadalom egészség-
üggyel szembeni elégedettségének a növelésére. Az egészség ja-
vítására szóba jövõ számos alternatíva közötti prioritások felállí-
tásához pedig az EBM elveinek következetes alkalmazása nyújt-
hat segítséget. 

A nyitó elõadás gondolatai szinte meglepõ gyakorisággal tér-
tek vissza a különbözõ ázsiai országok EBM-munkacsoport-
jainak a beszámolóiban. Például mind a tajvani, mind a
hongkong-i elõadók az EBM igen gyors elterjedésérõl és fejlõ-
désérõl számoltak be és hangsúlyozták, hogy a gyors fejlõdés jó-
részt az egészségügyet ért csapásoknak/kihívásoknak köszönhe-
tõ (sic!). Ezekben a rendkívül nagy népsûrûségû országokban
(Hongkongban 1100 km2-en közel 7 millióan élnek) a szeptem-
ber 11-ei katasztrófa még „csak” a potenciális veszélyre hívta fel
a figyelmet, hogy aztán a SARS-járvány bizonyítsa, hogy a „far-
kas már a falakon belül van”. (Hongkongban közel 300 halálos
áldozata volt a járványnak. Bár az egészségügyi óvintézkedések

zömét 2004 nyarán feloldották, de
például a nemzetközi kompkikö-
tõben magam is átestem a testhõ-
mérsékletem homlokomra irányí-
tott infravörös kamerával történõ
rutinszerû ellenõrzésén. Ott és ak-
kor különösen nem lett volna jó
lázasnak lenni…) Az említett or-
szágok egyetemein mindenütt lét-
rehozták az EBM-mel foglalkozó
munkacsoportokat, rendszeresek
az EBM-témájú orvos-tovább-
képzések, és sok egyetemen az
EBM önálló oktatási anyagként
beépült a graduális képzés temati-
kájába is.

A magyarországi tapasztala-
tokról beszámoló elõadásomat az
ülést levezetõ ausztrál elnök szép
szavakkal méltatta ugyan, de azért
látnom kellett, hogy a hazai ered-
ményeink egyelõre bizony elma-
radnak az ázsiai-csendes óceáni
térség vezetõ országaiban elért
eredményektõl. Míg Magyaror-
szágon az EBM egyelõre legin-
kább lelkes amatõrök afféle sza-
badidõs tevékenységének tekint-

hetõ, addig a Távol-Kelet legfejlettebb országaiban rangos szak-
emberekre épülõ szervezeti háttér áll az EBM gondolatkörének
szolgálatában. Bár némileg vigasztalhat minket a tudat, hogy a
magyar EBM-mozgalom Európában elismert, az ún. közép-ke-
let-európai régióban pedig a lengyel kollégákkal együtt egyértel-
mûen vezetõ szerepet töltünk be, azonban messzi távlatból néz-
ve egyelõre nincs okunk az elégedettségre. 

Dr. Decsi Tamás
Gyermekklinika

Ezen a pazarul feldíszített hármas oltáron egymás mellett láthatók a térség 
három vezetõ vallásának, a taoizmusnak, a buddhizmusnak 

és a konfuciánus hitnek a szimbolikus alakjai. Az európai látogató talán 
nem csak a díszítés miatt nézheti kissé irigykedve ezt az oltárt…
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(Hajdúszoboszló 2004. november 5-7.)

A MAOTE XII. Országos Vándor-
gyûlésének a gyógyvizeirõl, ter-
málfürdõirõl neves Hajdúszo-

boszló adott otthont az idei évben. A 2004.
november 5. és 7. között tartott szakmai
rendezvény iránt talán emiatt is nagyobb
volt az érdeklõdés a megszokottnál. Másfe-
lõl az Országos Alapellátási Intézet (OALI)
nagyvonalú gesztusának köszönhetõen a
négy orvosegyetem családorvosi intézetei-
bõl 15-15 rezidens költségmentesen vehe-
tett részt a tudományos találkozón, ami
szintén érezhetõ volt. A fiatal szakorvos-je-
löltek jelenléte és aktív szereplése színt ho-
zott a tudományos programba, az általuk
bemutatott esetek, vizsgálatok jelezték,
hogy rezidenseink készek és képesek a tu-
dományos jellegû munkákba is bekapcso-
lódni. Aprezentációk növekvõ száma pedig
arra utal, hogy az egyetemi képzõhelyek
mind nagyobb hangsúlyt fektetnek a fiata-
lok bevonására, a tudományos jellegû mun-
ka fokozatosan beépül a szakorvosképzés-
be, ezen belül a rezidensi programba. Ezt
jelzi talán az idei konferencia elõadásmérle-
ge is; a 45 szabad elõadás közel ¾-e az
egyetemi tanszékek munkája volt, a prezen-
tációk ¼-e pedig a rezidensek, orvostanhall-
gatók szereplésének volt köszönhetõ.

A vándorgyûlés struktúrája a megszo-
kott volt, a plenáris ülés fõ referátumai a
szakmát jelenleg leginkább foglalkoztató
kérdéseket ölelték fel. Dr. Füredi Gyula az
OALI részérõl az egészségügyi reform je-
lenlegi állásáról tartott tájékoztatót. Dr. Ilyés
István professzor összefoglalta a szív-ér-
rendszeri rizikó becslésére szolgáló mód-
szereket, illetve ezek jelentõségét és alkal-
mazásának lehetõségeit az alapellátásban.
Külön említést érdemel dr. Szabó János
gondolatébresztõ elõadása a betegszereprõl,
azon belül a nõi és férfi nem között elõfor-
duló különbségekrõl, amely érdekes és új-
szerû megközelítésekre épült.

A hivatalos, központi szervezésû prog-
ram másik része akkreditált továbbképzés
volt, ami a „Szív- és érrendszeri betegsé-
gek, rizikótényezõk” kérdéskörével foglal-
kozott. 

A témakör ismert szaktekintélyei: dr.
Romics László, dr. DeChatel Rudolf, dr. Ké-
kes Ede, dr. Páll Dénes, dr. Kiss István és dr.

Illyés Miklós tartottak összefoglaló referátu-
mokat, melyek felölelték a terület legfonto-
sabb ismereteit, utalva a jelenleg még nyi-
tott kérdésekre, illetve ezek megválaszolá-
sát célzó tudományos vizsgálatokra. Ki-
emelt érdeklõdés kísérte dr. Illyés Miklós is-
mertetõjét egy új non-invazív módszerrõl,
mely lehetõvé teszi az erek atheroscleroti-
cus elváltozásainak korai diagnózisát. A
Tensio Med által kifejlesztett eszköz, az
arteriográf a pulzushullámok mérése és szá-
mítógépes analízise révén új távlatokat nyit-
hat a szív-és érrendszeri betegségek korai
diagnózisában, a terápiák valós értékének
nyomon követésében. Az eszköz használa-
ta egyszerû, gyors, az alapellátásban is jól
alkalmazhatónak tûnik. Valószínûleg a kö-
zeljövõben egyre több tudományos ered-
mény lát napvilágot az említett új módszer
és eszköz felhasználásával, alkalmazásával.

A szabad elõadások sokféle témakörbõl,
nívós módon mutatták be a háziorvosi mun-
ka sokrétûségét. A napi gyakorlat során ész-
lelt érdekes eseteken túl, a praxisok különbö-
zõ tevékenységeinek audit-szerû elemzései,
az ebbõl levonható tanulságok mellett a nép-
egészségügyi program részeként végzett
szûrõvizsgálatokról, egészségnevelõ és
egészségmegtartó tevékenységekrõl számol-
tak be a háziorvosok. Külön szekció foglal-
kozott a szakma „filozófiai” aspektusaival,
ahol az oktatás, az orvos-beteg kapcsolat ak-
tuális kérdései mellett fontos és üzenetszerû
összefoglalót tartott dr. Margittay Erzsébetaz
elmúlt 10 év szemléletváltozásairól, számba
véve a közelmúlt pozitív és negatív hozadé-
kait egyaránt. A40 éves szakmai múlt, a nyi-
tott és érzékeny személyiség, az általa meg-
élt tények, tapasztalatok hiteles és meggyõzõ
bizonyítéka volt annak, hogy a professziona-
lizmus nem szabad, hogy háttérbe szorítsa a
humánumot, a szakma alázatos és etikus mû-
velését.

A Pécsi Családorvostani Intézet által
bemutatott munkák szintén nagy figyelmet
és pozitív fogadtatást kaptak. A hat elõadás
mindegyike megállta a helyét tartalmi és
elõadói vonatkozásban egyaránt. Dr. Mol-
nár Helga, dr. Hidasi Éva: Emlõrákban
szenvedõ betegek kálváriájának vizsgálata
a családorvosi praxisban; dr. Szõke-Tóth
Edit, dr. Nagy Éva, dr. Rõthy Gruber Péter:
Prosztataszûrés eredményei a 45 év feletti
férfi lakosság körében Szombathely déli vá-

rosrészében; Várnai Réka, dr. Végh Mária:
Merevedési zavarok – intimitás; dr. Rinfel
József, dr. Várbíró István, dr. Nagy Lajos:A
családorvos rezidensképzés 10 éves tapasz-
talatai a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvosi Karán; dr. Stéger Miklós, Vajda Má-
ria: Paradigmaváltás a családorvosi team
mindennapjaiban; dr. Trompos Katalin, dr.
Dormán Hajnalka: Kapcsolati pszichiátria
– egy lehetséges válasz az alapellátásban
címmel hangzottak el elõadások a fórumon.

A vándorgyûlés legmaradandóbb pilla-
natai közé tartozik dr. Szatmári Mariann, a
MAOTE még élõ alapító tagjának köszön-
tése, illetve visszaemlékezése a szervezet
megalakulásáról és kezdeti „hõskoráról”. A
szervezet története jól tükrözi, hogy az elõ-
dök elhatározása és töretlen hite, tenni aka-
rása meghozta gyümölcsét. A mai kor házi-
orvosai, a jelen lévõ fiatalok pedig biztató
jövõképet jelentenek, ami azt igazolja, hogy
a szakma életképes, fejlõdõ. Erre az idei jól
megszervezett, tartalmas tudományos prog-
ram is bizonyítékul szolgált.

Dr. Rinfel József 
egyetemi adjunktus, családorvos

PTE OEC Családorvostani Intézet 
és III. sz. Belgyógyászati Klinika

A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének
(MAOTE) XII. Országos Vándorgyûlése 

A palliatív orvoslás a betegség eredetétõl,
kimenetétõl függetlenül, a tünetek keze-

lésére specializálódott szakma. A palliatív me-
dicina Magyarországon mint önálló szakma
gyerekcipõben jár. Módszereit minden szakte-
rület alkalmazza, de szervezett, csak palliáció-
val foglalkozó osztály nincs. Családorvosi
munkánkban és a hospice-szolgálatban is
nagy szükségünk van a módszerre, emiatt kér-
tük, hogy clevelandi  utazásunk során meglá-
togathassuk a palliatív osztályt.

Az egyetem Palliatív Klinikájának élete is
reggeli megbeszéléssel kezdõdik, mégis kü-
lönbözik a nálunk megszokottól. Nem csak az
orvosok, de az egészségügyi személyzet többi
tagja is jelen van.  Az osztályon fekvõ 26 pá-
ciens mindegyikérõl nyomtatott, írásos anya-
got kapnak a résztvevõk, a betegekkel kapcso-

Palliatív ellátás Ohióban   
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Fiatal kutató gyógyszerészeknek országok
közötti csereegyezmény keretében kiírt pá-
lyázat eredményeként jutottam el a világ
több pontjáról érkezett kollégákkal az ame-
rikai klinikai gyógyszerészet egyik felleg-
várának számító, Memphis városában ta-
lálható University of Tennessee Health
Science Center Gyógyszerésztudományi
Karára.

A tanulmányút rendkívül sok hasznos
információt adott, megismertetett egy me-
rõben új szemléletû klinikai gyógyszerészi
képzéssel.

A memphisi Gyógyszerésztudományi
Kar (College of Pharmacy) célul tûzte ki,
hogy olyan, Doctor of Pharmacy fokozattal
rendelkezõ gyógyszerészeket képez, akik
képesek kiszolgálni a társadalom gyógy-
szerészi gondozás iránti növekvõ igényét.
Akar oktatóinak, továbbá gyakorló klinikai
gyógyszerészeinek legfõbb hitvallása a
gyógyszerészi gondozás professzionális
mûvelése.

Ennek érdekében olyan graduális és
posztgraduális programokat szerveznek,
széles körû egészségügyi szolgáltatásokat
biztosítanak, amelyek révén az utóbbi tíz
évben folyamatosan az Egyesült Államok
tíz legjobb gyógyszerészképzést biztosító
helye közé zárkóztak fel. A sorrendiséget,
mely az Egyesült Államok egészére vonat-

koztatható, a dékánok és a vezetõ profesz-
szorok szavazatai alapján határozzák meg
minden évben.

A Tennessee Egyetem az USA egyik
legpatinásabb egészségügyi felsõoktatási
intézménye, melyet 1898-ban alapítottak.
A gyógyszerészképzést 1911-ben kezdték
meg Memphisben, és az önálló Gyógysze-
résztudományi Kar 1959-ben alakult meg.

A Gyógyszerésztudományi Kar két jól
meghatározható területen foglalja egység-
be sokrétû tevékenységét. Az egyik szak-
irányú területe a Department of Pharmacy
– a klinikai gyógyszerészet és a gyógysze-
részi gondozás oktatását és a gyakorlati ta-
pasztalatokra épülõ tudományos kutatást
végzi. A Department of Pharmaceutical
Sciences, a másik jól meghatározott terület
az elméleti gyógyszerészeti tudományok
mûvelésével foglalkozik.

Az egyetem vezetõi a pályázatot el-
nyert résztvevõknek nagyon színvonalas és
széleskörû, a különbözõ részterületekbe
bepillantást nyújtó, három hetes programot
szerveztek.

Klinikai Gyógyszerészet
Megismertük az egyetemen mûködte-

tett, az egész régió számára elérhetõ
Gyógyszer Információs Központot. Ennek
segítségével a legmodernebb gyógyszer-

információs adatbázisok is elérhetõk, min-
den egyes gyógyszerrõl, nem kívánt hatás-
ról, mellékhatásról naprakész információ-
kat biztosítanak.

Az információs központban gyógysze-
részek és végzõs gyógyszerészhallgatók
dolgoznak. Az általuk nyújtott információk
a régióban dolgozó gyógyszerészek és or-
vosok számára telefonon és e-mailen folya-
matosan elérhetõk. Minden betegrõl kar-
tont vezetnek, és ezen feltüntetik az egész-
ségügyi szakember kérdését, a beteg adata-
it, az információt biztosító adatbázisokat,
továbbá a feltett kérdésre adott részletes vá-
laszt. A leggyakrabban használt Microme-
dex-program mellett még legalább két-három
adatbázis szolgáltatásaira támaszkodnak.

A Memphisben található két nagy
Gyermekgyógyászati Klinika (kórház) kö-
zül elsõként a LeBonheur Gyermekkórház-
ban tettünk látogatást. Bepillantást nyerhet-
tünk a gyakorlatban a gyógyító 
teamek munkájába, amelyben a klinikai
gyógyszerészek alapvetõ szerepet játsza-
nak. A magyar klinikai gyógyszerész sze-
mével nézve irigylésre méltó és imponáló,
hogy milyen nagy tekintéllyel bírnak az or-
vosok és a betegek elõtt amerikai kollégá-
ink. Természetesen õk is több évtizedes
küzdelem után – szakmai felkészültségük
és a napi munka során kialakuló személyes
kapcsolatok révén – érték el mindezt. A ki-
alakult helyzetben kulcsszerepet játszhatott
az a tény is, hogy a memphisi gyógysze-
részkar oktatási profiljában évtizedek óta
kiemelt jelentõségû a betegközpontú
gyógyszerészet mûvelése.

A meglátogatott intézményekben a far-
makokinetikai monitorozás is a gyógysze-
részek kompetenciája. A vizsgálatokat ret-
rospektív, illetve prospektív módon végzik.
Az orvosok, a gyógyszerészek és a nõvérek
minden adathoz a számítógépes rendszer
segítségével jutnak hozzá. Ennek megfele-
lõen a gyógyszerrendelés is számítógép se-
gítségével történik. A rendszerbõl a gyógy-
szerész hozzájut a legfrissebb laboratóriu-
mi eredményekhez, és ennek birtokában, a
kinetikai számításokat elvégezve meghatá-
rozza az adagolási rendet.

A tapasztalat alapján természetesen
azonnal eszembe jutott, hogy ez az irányzat
Magyarországon is rendkívül jó hatékony-
sággal mûködhetne. A gyógyszerészek a
klinikai farmakokinetikában lényegesen tá-

Tanulmányúton a Tennessee Egyetemen

latos legfontosabb információkkal. Érdem-
ben tárgyalják a velük kapcsolatos esemé-
nyeket, teendõket, terveket. Apalliatív osztá-
lyon többségében daganatos betegek feksze-
nek, de más osztályokról is küldenek pácien-
seket, tünetek kezelésére, a fájdalomcsillapí-
tók típusának, adagjának beállítására. Ezért
az ápolási idõ viszonylag rövid, egy héten
belül van. Az osztály élete igen szervezett, a
technikai felszerelés világszínvonalú. Igen
vonzó a gyógyítás, ápolás emberi oldala is.
Avizit során minden beteggel szemben érez-
ni lehetett a személyes törõdést, odafordu-
lást. Igen magas színvonalú a szociális gon-
doskodás. Minden esetben tudtak ajánlani
valamilyen ellátási formát, ahol a család
önállóan nem volt képes megoldani az ottho-
ni ellátást.

A Summa Hospice Szolgálat Akronban
5 éve kezdte meg munkáját, otthonápolási
csoportként. A Pécs Baranyai Hospice Szol-
gálat tavasszal alakult és õsztõl kezdte meg
az érdemi munkát. Az ohioi csoport kezdet-
tõl fogva nagy hatással volt a pécsi hospice-
szolgáltatás megalakulására, szellemiségére.
Közös kutatási programok, cserekapcsolatok
bizonyítják ezt. Látogatásunk alatt találkoz-
hattunk a csoport tagjaival, láthattuk az új,
szervezõdõ fekvõbeteg-részleget is. Nagy
segítség itthoni munkánkban John
Mastrojohn, az akroni egytemi klinika kór-
házában mûködõ Hospice Program igazga-
tója. Aktív dolgozó, Fulbright ösztöndíjas-
ként 9 hónapot tölt el intézetünkben kutatás-
sal, oktatással, és a hospice-szakképzéssel
kapcsolatos szervezõmunkával.

Dr. Trompos Katalin 
Családorvostani Intézet 
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jékozottabbak, mint az orvos, hiszen
graduális képzésük során vizsgázniuk is
kell ebbõl az ismeretanyagból. Kézenfek-
võ, hogy az olyan egészségügyi szakem-
ber, aki jobban ért ehhez a területhez, ese-
tünkben a gyógyszerész, sokkal hatéko-
nyabban tudná ezt a munkát végezni. Arról
nem is beszélve, hogy az amúgy is túlter-
helt orvosok válláról ezáltal súlyos terhet
lehetne levenni. Ez egy klasszikus klinikai
gyógyszerészi szolgáltatás, amely a bete-
geknek jobb életminõséget és költ-
séghatékony terápiát biztosít.

Ezt követõen a St. Jude Gyermekkór-
házban tettünk látogatást. Az intézmény az
USA egyik legtekintélyesebb és egyben
egyetlen olyan pediátriai oktató-, gyógyító-
és kutatóközpontja, ahol az egészségbizto-
sítással nem rendelkezõ családoknak sem
kell fizetniük. A kórház a világ minden be-
teg gyermeke számára nyitott, fizeti a szál-
lítási költségeket, fedezi továbbá az egyik
szülõ ellátás alatti költségeit is. A legsúlyo-
sabb hematológiai, immunológiai és gene-
tikai kórképek kezelése és az ezekhez kap-
csolódó klinikai kutatás a fõ profiljuk.

A metodista egyház tulajdonában lévõ
egyetemi kórház az egyik legnagyobb a vá-
rosban. A fõgyógyszerész elõadásában ki-
emelte, hogy filozófiájuk középpontja a
gyógyszerészi gondozás, amely magában
foglalja a ‘primum non nocere’ elvét és a
betegnevelés kiemelt szerepét is. A gyógy-
szerészek egyúttal a gazdasági erõforrások
felett rendelkezõ menedzserek is, akik a
farmaökonómia mint tudományág leg-
újabb eredményeit is folyamatosan nyo-
mon követik. A kórház központi gyógy-
szertárában állítják elõ a steril gyógyszer-
készítményeket és koordinálják a unit-
dose-rendszert, a gyógyszert naponta jut-
tatják el a különbözõ osztályokra. Minden
betegnek van úgynevezett bar-code-ja,
amit egyrészt a unit-dose csomagoláson,
másrészt a beteg karszalagján feltüntetnek,
így a rendszer bevezetése óta a gyógysze-
relési hibák száma szignifikánsan csök-
kent. A számítógépes rendszer azonnal jel-
zi, ha a folyamat bármelyik részén valami-
lyen gyógyszerelési hiba történik.

A gyógyszerészek a legkülönfélébb te-
rületeken dolgoznak a kórházban, mint pél-
dául az intenzív osztályon, az onkológián, a
sebészeten és a transzplantációs központ-
ban. Õk a klinikai gyógyszerészeti specia-
listák, akik a rezidensi éveik alatt egy adott
orvostudományi szakágra és a gyógyszeres
terápiára szakosodtak. A gyógyító team
oszlopos tagjai, akik az orvosokkal együtt

részt vesznek a viziteken és részben java-
solják, részben meghatározzák a terápiát.

Az úgynevezett PCAP (Patient Care
Area Pharmacist) gyógyszerészek több
osztály között ingáznak és a gyógyszerren-
deléseket valamint az adagolási rendet fel-
ügyelik. Terápiás változtatásokat eszközöl-
hetnek, például adott feltételek mellett az
intravénás gyógyszerbevitelt megváltoztat-
hatják per os bevitelre. Ez a klinikai vizsgá-
latok tanúsága szerint jelentõsen csökkenti
a kórházban tartózkodás idõtartamát és ja-
vítja a terápia eredményességét. 

Ezek után a Veterans Affairs egyetemi
kórházba látogattunk el, ahol meghallgat-
tunk egy elõadást a háborús veteránok szá-
mára kiépített egészségügyi rendszerrõl.
Ez a legnagyobb integrált egészségügyi
rendszer az Egyesült Államokban. Számos
újító ötlet származik ezekbõl a kórházak-
ból, például a barcode rendszerû adminiszt-
ráció és a komputerizált betegfelvételi
rendszer. Jelenleg a NASA-val dolgoznak
együtt egy valóban 21. századi, robotok ál-
tal irányított „patient safety reporting”
rendszeren.

A Veterans Affairs-ben a gyógyszeré-
szek munkája igen sokoldalú és érdekes,
például bizonyos körülmények között jo-
gosultak receptírásra, valamint a terápia
megváltoztatására is.

További figyelemre méltó tapasztalat
volt, hogy az érdekelteket a gyógyszerészek
az otthoni infúziós kezeléssel kapcsolatos
ismeretekre felkészítik. Ez olyan terület,
ahol látványosan nyomon követhetõ a be-
tegnevelésre fordított energia megtérülése.

A költséghatékonyságra törekvés jel-
legzetesen amerikai mentalitás. Ha vala-
mely módszerrõl kiderül, hogy lerövidíti a
hospitalizációt és a betegek életminõségé-
ben pozitív változást hoz, azonnal hozzá-
látnak a megvalósításához.

Az Egyesült Államokban senki nem
kötelezhetõ arra, hogy védõoltást kapjon,
vagy adasson a gyermekének. Ez a túlzott
liberalizmus egyértelmûen felvet bizonyos
problémákat. Kialakul egy olyan helyzet,
amelyben közegészségügyi szempontból
rengeteg embernek lenne szüksége vakci-
nákra, de nem kapják meg azokat. Gondol-
junk csak a Mexikó felõl százezrével érke-
zõ bevándorlókra. A súlyos népegészség-
ügyi gondot felismerve a gyógyszerészek
bekapcsolódtak az immunizálásba. Mivel
minden második sarkon található egy
gyógyszertár, és az emberek elõbb keresik
fel a gyógyszerészt, mint az orvost, így
jobb a hozzáférhetõség ezzel kapcsolatban

az aktív immunizáláshoz. Azokban az álla-
mokban, ahol megengedték a gyógyszeré-
szeknek a vakcinák beadását, jelentõsen
megemelkedett a védõoltások száma. A ta-
pasztalat tehát az, hogy a gyógyszerészek
nem az orvosok, nõvérek elõl veszik el a
„piacot”, hanem éppenhogy égetõ szükség-
letet tudnak megfelelõ képzettségük révén
kielégíteni.

Az egyetemi képzés része, hogy min-
den hallgatónak el kell sajátítania az immu-
nizálás elméletét és gyakorlatát. Cél továb-
bá, hogy a gyógyszerész meggyõzze az
embereket arról, hogy mekkora veszély le-
selkedik rájuk, ha az immunizálás hiányá-
ban járványos betegségek lépnek fel.

A közforgalmú gyógyszerészet, ma-
gyar szemmel nézve, számos furcsaságot
tartalmaz. Hatalmas patikaláncok léteznek,
amelyek közül a legnagyobbak egyikébe, a
Walgreens-be látogattunk el. Itt a tára csak
kis területét foglalja el a gyógyszertárnak, a
legnagyobb rész olyan, mint egy szuper-
market. A polcokon a vény nélkül kapható
készítményektõl – ezek között számos, je-
lenleg nálunk vényköteles gyógyszer is
szerepel – az üdítõkön át a bõröndökig
minden beszerezhetõ. Közismert, hogy az
USA-ban évente közel százezer ember hal
meg valamilyen gyógyszer-mellékhatás
következtében. Felmerülhet a gyanú, hogy
a tapasztaltak és az elõbbi tények között
összefüggés állapítható meg.

Létezik továbbá az úgynevezett Drive-
Thru Pharmacy is, amely leginkább egy
Mc Drive-ra emlékeztetett. Itt a „pácien-
sek” kocsival beállnak a sorba, leadják a
vényt az egyik ablakon, és vagy azonnal
megkapják a gyógyszert, vagy késõbb
visszajönnek érte. Ennek kialakulása min-
den bizonnyal összefügghet az amerikai
életstílussal, de a mozgásukban korlátozott,
fáradt emberek igényével is. A Walgreens
gyógyszertárak jelentõs része este tíz óráig
tart nyitva, és addig folyamatosan gyógy-
szerész is jelen van. 

Feltûnõ volt még a magisztrális gyógy-
szerkészítmények számának csekély volta,
amely arányaiban a magyarországinak tö-
redéke. A mi felfogásunk szerint ez koránt-
sem elõremutató, de tény, hogy Ameriká-
ban kevésbé költséghatékony a gyógyszer-
tárban elkészíteni a gyógyszert, mint meg-
rendelni a gyártótól.

Oktatás
A graduális és posztgraduális gyógy-

szerészképzésrõl is több érdekes elõadást
hallgattunk. A közelmúltban jelentõs válto-
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zások történtek a képzésben. Az idei évfo-
lyam volt az elsõ, amelynek végzõs hallga-
tói egységesen megkapták a Doctor of
Pharmacy fokozatot.

Az elsõ három év az alapozó tantárgya-
ké, ez az úgynevezett „pre-pharmacy” cur-
riculum. Itt sajátítják el a kémiai alapokat,
az anatómiát, élettant, biokémiát. Ezután
következik a tulajdonképpeni gyógysze-
részképzés, amely négy évig tart. Ebbõl az
utolsó a klinikai rotációk éve, amikor a
hallgatók már ténylegesen gyógyszerészi
munkát végeznek, klinikáról klinikára, osz-
tályról osztályra haladnak. Egy osztályon
egy hónapot töltenek el, ahol aktívan részt
vesznek a terápiában és a gyógyszerszint-
monitorozásban. A memphisi gyógysze-
részoktatás egyik érdekes színfoltja az úgy-
nevezett PharmD/PhD „dual-program”,
azaz kettõs képzés, amely a legkiválóbb
hallgatók számára biztosít tudományos fo-
kozatot. Erre a képzési formára évente csak
négy hallgatót jelölnek, akik az elsõ évtõl
ebben a közös programban vesznek részt,
emelt óraszámban.

Igen praktikusnak véleményezhetõ,
hogy a gyógyszerészi kémiát és a farmako-
lógiát koordinált kurzusokban oktatják. A
hallgatók egyszerre ismerhetik meg az
adott gyógyszercsoport kémiai sajátságait
és az élõ szervezetre gyakorolt hatását.

A képzés során nagy hangsúlyt fektet-
nek arra, hogy a gyógyszerész képes le-
gyen felismerni és megoldani a medica-
tion-related problémákat. A számonkérés
során elsõsorban arra kíváncsiak, hogy mi-
lyen a hallgatók problémamegoldó képes-
sége.

Az egyetem elvégzése után valameny-
nyi hallgató beléphet a rezidensoktatás
rendszerébe, amelynek elsõsorban a klini-
kai gyógyszerészeti specialisták képzésé-
ben van jelentõsége. Létezik pl. kardiológi-
ából, onkológiából, enterális és parenterális
táplálásból, sebészetbõl „clinical pharma-
cist specialist”.

A rezidensképzés másik ága az ún.
„fellowship” program, amely az elõzõvel
ellentétben nem gyakorlati, hanem tudo-
mányos kutatás jellegû. Aki ezt elvégzi, az
megfelelõ rutinnal a háta mögött akár klini-
kai gyógyszervizsgálatokat is vezethet, ami
sajnos Magyarországon még teljesen el-
képzelhetetlen a gyógyszerészek számára.
Két olyan gyógyszerésszel is volt szeren-
csém beszélgetni, akik „prinicpal investi-
gator”-ként klinikai gyógyszervizsgálato-
kat irányítottak.

A gyógyszerészképzés jövõképe
A Gyógyszerésztudományi Kar dékán-

ja, Dr. Dick Gourley professzor egy rendkí-
vül érdekes és jövõbe mutató elõadást tar-
tott az interprofesszionális oktatásról,
amely a tervek szerint az interdiszciplináris
jellegû oktatást fogja felváltani. Ezen
szemléletmód szerint két vagy több hivatás
szorosan együttmûködik a tanulási folya-
mat során azzal a céllal, hogy elõmozdítsák
úgynevezett interprofesszionális interakci-
ók kialakulását, azaz a hivatások közötti
kapcsolatok megszilárdítását és együttmû-
ködését. Ez a folyama-
tos egymásra hatás és
egymásrautaltság ki-
domborítja mindegyik
hivatás gyakorlati olda-
lát és végsõ soron job-
bítja a betegek egészsé-
gét és életminõségét. A
lényeg, hogy a különbö-
zõ hivatást mûvelõ
egyének kölcsönösen
megértsék és elismerjék
egymás munkáját az
egészségügyi team min-
dennapi tevékenysége
során.

Az interprofesz-
szionálils oktatási rend-
szer kiépítéséhez számos akadályt kell még
leküzdeni, többek között különbözõ filozó-
fiai, szociális, szervezési, pénzügyi és föld-
rajzi jellegû kihívásokat. Elsõ gyakorlati lé-
pésként a dékánok és a rektor megállapod-
tak, hogy valamennyi érintett kar minden
évfolyamán kijelölnek hetente két órát,
amelyet kizárólag interprofesszionális kur-
zusok céljára használnak fel. Ezeken az el-
méleti és gyakorlati kurzusokon a College
of Allied Health, Biomedical Engineering,
Dentistry, Medicine, Nursing és Pharmacy
hallgatói vesznek részt teamekre bontva,
már elsõéves koruktól. A távlati cél az,
hogy felkészítsék az egészségügyi hivatást
választó hallgatókat, hogy IP-teamekben
együttmûködve megfeleljenek a gyorsan
és folyamatosan változó egészségügy kihí-
vásainak és felelõsek legyenek a biztonsá-
gosabb és hatékonyabb beteggondozásért.

A University of Tennessee elméleti in-
tézeteiben is számottevõ kutatómunka fo-
lyik. Egy fakultatív program keretében
megtekinthettem a Dr. David Smith pro-
fesszor által irányított Idegtudományi Inté-
zetben folyó tudományos munkát, amely
széles körû alapkutatást és klinikai neuro-

lógiai kísérleteket egyaránt végez. Ebbe
tartozik többek között a neurológiai és neu-
rodegeneratív kórképek, az íz-érzékelés, a
látás vizsgálata, a neuroonkológia, neuro-
genetika és a különbözõ szignálfolyamatok
kutatása. Engem személyesen ezek közül
az íz-érzékelés érdekelt a legjobban, hiszen
ez érinti jelenlegi kutatómunkámat.

A Dékáni Hivatal munkatársai a prog-
ramban részt vevõ hallgatókkal együtt
rendkívül színes és változatos programokat
szerveztek számunkra. Elvittek bennünket
a Beale street-re, a blues zene hivatalos ott-

honába, ahol fantasztikus élõzenét hallgat-
hattunk. Eljutottunk a Graceland-be, Elvis
Presley birtokára, amely jelenleg múzeum.
Nagy élményt jelentett továbbá a látogatás
a legendás Sun-stúdióba, ahol a rock’n’roll
megszületett, és amely ma szintén múze-
um, egyben a stílus rajongóinak zarándok-
helye. 

Végezetül szeretném megköszönni az
utazást lehetõvé tevõ pályázat meghirdetõ-
jének, a Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége vezetõségének, hogy segítsé-
gükkel rendkívül széles körû szakmai is-
meretek, jól hasznosítható tapasztalatok
birtokába juthattam. Ugyancsak köszönöm
munkahelyi vezetõimnek, hogy tartós tá-
vollétemet engedélyezték. Egyéni élmé-
nyeim mellett, amelyek kétségtelenül gaz-
dagabbá tettek, a szakmai tapasztalatokat, a
megszerzett tudást igyekszem átadni kör-
nyezetemnek, remélem új ismereteimet na-
pi munkám során is kamatoztatni tudom
majd.

Takács Gábor
egyetemi tanársegéd

Élettani Intézet
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A filozófia tudomány atyja, milétoszi Thálész születése után
200 évvel nagy esemény történt Athén egyik legelõkelõbb
arisztokrata családjában. A Szólon-családból származó

Periktioné egészséges, több kilós fiúgyermeknek adott életet. Az apa,
Arisztón a nagyapa, Arisztoklész nevét adta az újszülöttnek. Miután ez
427-ben történt, akkor, amikor Periklész (443-429) csodálatos Athénje
teljes pompájában ragyogott, a kis vasgyúró láthatta a babakocsiból a
Pheidiász-tervezte Akropoliszt, az anyuka a botorkáló kis atlétának
megmutatta a korabeli világ hét csodájának egyikét, a Pheidiász alkot-
ta 7 méteres Zeusz-szobrot, s az öreg Müron Diszkoszvetõjét látva a kis
Arisztoklész elhatározta: mindent megtesz, hogy Pisza városa határá-
ban õ is gyõztes atléta legyen egyszer – babérkoszorúval. De a szülõk
mindenekelõtt tanulásra fogták. Titokban azonban sportolt. A szülõk –
látva erejét, tehetségét – rendkívül nagy figyelmet fordítottak a magas,
pompás testalkatú fiú testi nevelésére is. Elsõ nagy sikerét is az embe-
ri tevékenység e nemes területén érte el: már fiatalon gyõztes atléta lett,
a birkózásban a „széles vállú” („Platón” lett a ragadványneve). Nem hi-
ába tanult azonban (több filozófus mellett is), miközben szinte minden-
nel foglalkozott (fõleg verseket, drámákat írt). Egészen addig, amíg
nem találkozott Szókratésszel, aki mellett egyenesen 8 évig maradt,
egészen addig, míg mestere ki nem itta az asztalán habzó méregolda-
tot. Szókratész halála rendkívül megrázta, de ettõl kezdve csak a filo-
zófiának szentelte magát, mindennel, mindenkivel szemben rendkívül
kritikus magatartást tanúsított. Kritikus megjegyzéseivel sok nagy em-
bert megsértett, talán a legnagyobbat is: a tõle 33 évvel idõsebb orvost,
Hippokratészt, akinek mûveit kemény kritikával illette (lehet, hogy ezt
akarja korrigálni – az egyik késõbbi, talán legnagyobb Platón-tanít-
vány, az összehasonlító anatómiát is megteremtõ filozófus – Arisztote-
lész azzal, hogy már életében az orvost a „Nagy” melléknévvel díszí-
tette). APlatón néven ismert fiatalember rendkívül sokrétû tudományos
tevékenységet fejt ki: sorra írja hosszú-hosszú évszázadok gondolko-
dását meghatározó-befolyásoló mûveit. 

40 éves korában nagy elhatározásra jut: 387-ben létrehozza az athé-
ni ifjak, fiatal tudósjelöltek számára azt az intézményt, amely a maga
nemében páratlanul hosszú életet él: egy attikai hõsrõl, Akadémoszról
elnevezett iskolát, talán nem is sejtve, hogy következõ (hasonló nevû
és funkciójú) európai utódja (Accademia dei Lincei) milyen sokára
(2000 év múlva!) fogja követni. Azon négy évtized alatt, amíg Platón
állt az intézmény élén, sok nagynevû hallgatója, tanítványa volt, nem
egy nagyobb mesterénél. Csak beiratkozott, tandíjat fizetõ gazdag ta-
nítványai voltak, vagyis csak olyanok, akiknek szülei rendelkeztek
olyan jövedelemmel, hogy az elitképzés díját meg tudták fizetni. Ezért
olyan tudást kaptak a fennállás több mint 9 évszázada alatt, ami százak-
nak hosszú-hosszú századokra ismertté tette nevét.

Mit tanított itt Platón? Mi vonzotta a gazdag fiatalok százait az ek-
kor már világlátott (külföldi tanulmányútjait természetes módon
Egyiptomban kezdte, majd a líbiai görög gyarmaton, Kürénében, to-
vábbá Magna Graeciában, itt – többek közt – Szürakuszaiban és
Paestumban1 folytatta) Platón köré? „Az emberi nemnek vagy egyál-
talán nem volt kezdete és nem lesz soha vége sem, hanem volt és lesz
mindörökké; vagy pedig, ha volt kezdete, beláthatatlan messzeségben
van az az idõ, midõn keletkezett”. Vagy: „Aki a törvényekkel meg-
egyezõen abban a meggyõzõdésben van, hogy vannak istenek, az soha

szándékosan sem istentelen tettet nem követ el, sem törvényt és hagyo-
mányt sértõ beszédet nem ereszt ki a száján…”  (nincs lehetõségem a
hosszú idézetekre, de egyértelmûen összekapcsolja az ateista magatar-
tást az erkölcstelenséggel). A nõket a férfiakkal egyenrangú emberek-
nek tartja, s mint filozófusok, õk is lehetnek állami vezetõk (de azért a
nõk az Akadémiát Platón idejében férfi ruhában látogathatták). Mind-
ez, és sok-sok más, hasonlóan mély bölcsesség és politikai állásfogla-
lás sejtetni engedi: miért volt a magas tandíj ellenére is népszerû az
Akadémia. 

Talán legnagyobb tanítványa Arisztotelész volt. Az Akadémia élé-
re Platón mégsem õt, hanem Szpeuszipposzt jelölte (a mester halála
után Arisztotelész az Akadémia egyik volt király hallgatója, Hermeiász
országába utazott, ahonnan a makedón fõvárosba hívták, s ott négy
éven át volt a kis (Nagy) Sándor nevelõje, aki – a késõbbiekben – had-
járatai zsákmányából rengeteg könyvet, térképet adott mesterének,
amelyekbõl az Athénben alapított iskolájában, a Lükeionban hatalmas
könyvtárat hozott létre). Arisztotelész korai (62 éves volt 322-ben) ha-
lála után Alexandriába tette át székhelyét a Lükeion is; az elsõ vezetõ,
Theophrasztosz (370-287) – a botanikai tudományok megteremtõje –
még Athénban tartotta, azonban Sztratón (340-267), a második vezetõ
– aki Ptolemeiosz Philadelphosz nevelõje volt – áttette a Lükeion szék-
helyét Egyiptom fõvárosába, s az õ révén az athéni iskola természettu-
dományos eredményei közvetlen beépültek a Ptolemaiosz Szótér által
308-ban Démétriosz kezdeményezésére létrehozott Múszeion tudomá-
nyos rendszerébe (a heliocentrikus világkép egyik megteremtõje, a szá-
moszi Arisztarkhosz (310-230) éppen Sztratón tanítványa volt).

Az Akadémia hallgatói között volt Arisztotelész és Hermeiász (a
király), Xenokratész és Hérakleidész, továbbá Polemón és Zénón, Epi-
kurosz és Arkeszilaosz, Karneadész és Cicero, Antiokhosz és
Plótinosz, Horatius és Plutarkhosz2 sok-sok más neves személy mel-
lett. Az Akadémiának olyan vezetõi voltak, mint Hérakleidész, majd 25
évig Xenokratész 339 és 314 közt, vagy az Egyiptomban 204-ben szü-
letett Plótinosz (+269), a neoplatonizmus megalapítója (e két utóbbi
vezetõ között is csaknem 600 év telt el!). De a mindenféle transzcen-
denciával szakító szkepticizmust (ami 2000 év múlva még egy Kant
számára is példaértékû!) az Akadémián belül meghonosító vezetõ,
Arkeszilaosz (311-240), vagy a kétely-filozófia legjelentõsebb alakja, a
líbiai Kürénébõl származó görög Karneadész (214-129) néhány évig
ugyancsak vezetõje volt az Akadémiának. Tanítványa, a karthágói
Kleithomakhosz (187-110), valamint az õ tanítványa, a larisszai Philón
(õ volt az, aki a 19 éves Cicerót megnyerte az Akadémia számára), to-
vábbá az õ tanítványa, az aszkalóni Antiokhosz – mint az Akadémia
vezetõje – szakított a szkepticizmussal (az õ elõadásait még hallgatta
Cicero a 79/78-as tanévben, éppen akkor, amikor egy korabeli dictator,
Sulla – 138-78 – meghalt, aki néhány évvel korábban, 87-ben – elfog-
lalva Athént – „rávetette magát a szent ligetekre, letarolta az Akadémi-
át, amely a város környékének fákban leggazdagabb ligete volt, és a
Lükeiont is” – írja Plutarkhosz). Meg kell említeni Plótinosz mesterét,
az alexandriai keresztény szülõktõl származó Ammónioszt (175-242),
akinek a neoplatonizmus megalapítója mellett olyan tanítványai voltak,
mint a patrisztika híres alakja, az alexandriai Órigenész (185-254; a
Muszeion helyén 217-ben alakult keresztény Didaszkaleion elsõ igaz-
gatója) és a szerencsétlen sorsú athéni származású rhétor-filozófus,

32

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

1475 éve zárták be az Akadémiát
Eredetileg 25 év múlva, 2029-ben akartam közzétenni az elsõ európai akadémia bezárásának 1500. évfordulóján ezt a kis megemlékezést, de Barthó és Rõth
professzorok nem tudtak arról biztosítani, hogy még akkor is õk lesznek a megjelenést támogató fõszerkesztõk, sõt azzal ijesztgettek: elõfordulhat, hogy ked-
velt Orvoskari Hírmondónk akkor már nem is létezik. 



Longinosz (210-273; aki 250 és 267 között volt az Akadémia vezetõ-
je, amikor a szépséges Zenóbia, palmürai királynõ meghívta udvari fi-
lozófusának, s amikor Aurelianus császár elfoglalta Palmürát, függet-
lenségi nézeteket hangoztató eszméi miatt kivégeztette Longinoszt).
Amikor Ammóniosz mester meghalt 242-ben, Plótinosz elhagyta Ale-
xandriát s Rómába ment, ahol sok kiváló személyiség mellett olyan ta-
nítványai is voltak, mint a 258-tól 268-ig uralkodó Gallienus császár.
Tanításai közül több is tovább él (például a szentháromság dog-
mában)3 Végül meg kell említeni a szíriai Damaszkuszban 458-ban
született és Alexandriában tanult görög filozófus, Damaszkiosz
(+550) nevét, aki az Akadémia utolsó vezetõje volt 40 éves korától
egészen az Akadémia Jusztinianosz császár által 529-ben történt bezá-
rásáig (az a Jusztinianosz, aki kora talán legmûveltebb embere volt,
aki kodifikáltatta a római jogot, aki megépíttette a Hagia Szophiát,
mint keresztény uralkodó nem tudta elnézni a pogány akadémiát
Athénban; bezáratta, tudósait számûzte; sõt néhány év múlva, 534-ben
törvénykönyve kimondta: az eretnekek büntetése a máglyahalál). Sze-
rencsére voltak ellenfelei és voltak olyan területek, ahova „keze” nem
ért el, így a számûzött tudósok megmenekültek és változatlanul oktat-
hattak. Így járt az Akadémia utolsó vezetõje, Damaszkiosz is (csak-
nem ezer év múlva Raffaelo festménye, „Az athéni iskola” állít halha-
tatlan emléket a platóni Akadémiának).

Damaszkiosz a  szaszanida perzsa királyi udvarba menekült, s ott,
Kószrau Anosírván (521-579) védelme alatt megteremtette a platoniz-
mus új központját a gondisápuri filozófiai-orvosi akadémia megalapí-
tásával 530-ban. Vele együtt sok „akadémista” is érkezett, s különösen
az orvosi és a filozófiai tudományok lendültek fel. Az egy évszázad
múlva bekövetkezõ arab hódítás sérülés nélkül vette át a gondisápuri
akadémiát, ami – egyéb más, arabok által elfoglalt tudományos köz-
pontokkal együtt – az arab tudományosság egyik nagy centruma lett
olyannyira, hogy alapítása után 300 évvel al-Mamun kalifa  (813-833)
létrehozza Gondisápur segítségével és mintájára Bagdadban a Bajt al-
Hikmát 832-ben, ami egy hatalmas fordító iskola volt (különösen az
orvostudományi mûvek arabra történõ átültetésére). Miután az így le-
fordított tudományos mûvek kiemelkedõen nagy hányada görög nyel-
vû volt, mondhatjuk: az Akadémia szelleme tovább élt hosszú-hosszú
évszázadokon át arab földön (egészen a tatárok 1258-as támadásáig,
de e barbár hordák el nem érte területeken tovább is). 

Nem csak a Perzsa Birodalom fogadta be az akadémikusokat, ha-
nem a keresztény Ázsia, Afrika és Európa nagyon sok térségébe is el-
jutottak Antiokheiától Jeruzsálemig, Alexandriától Karthágóig, Ró-
mától a brit-szigetekig, megtermékenyítve, gazdagítva a keresztény
tudományosságot (az mindenesetre érdekes, hogy a II. Theodosius
császár (408-450) által 425-ben létrehozott egyetem korabeli – tehát

az Akadémia feloszlatása kori – pogány tudósai az 530-as években
szabadon oktathattak Konstantinápolyban, hiszen a grammatika kivá-
ló tudósával, Priscianusszal együtt több, a birodalom más pontjáról ér-
kezõ pogány tudós maradhatott ugyanúgy, ahogyan a fõváros utáni
legjelentõsebb kulturális centrumban, a Bizánci Császárság legfõbb
éléskamrájának fõvárosában, Alexandriában is).

Ha jelentõsnek mondhatjuk a platóni Akadémia 916 éves mûkö-
dését (továbbá: ha ugyancsak nem lebecsülendõnek a mintegy évszá-
zadig Athénban funkcionált arisztotelészi Lükeiont), mindez (együtt
is) szinte nem is fogható az alexandriai Muszeion több mint fél ezer
éves (Kr. e. 308-Kr. u. 217) csodálatos tudományos tündökléséhez. A
tudománytörténetben örök idõkre nevüket bevésõ tudósok és mûvé-
szek szinte felsorolhatatlan hosszú sora alkotott itt az orgonaépítõ
Ktészibiosztól (290-210), a „Ludolf-féle” számot 3,14-ban meghatá-
rozó szürakuszai Arkhimédésztõl (287-212), továbbá a heliocentrikus
világképet kidolgozó Arisztarkhosz, Hipparkhosz (160-125) és
Eratoszthenész (275-195) matematikus-fizikus-csillagászoktól a ma-
tematikus Eukleidészen (323-283), továbbá a görög irodalomtörténet
alapjait lerakó Kallimakhoszon (310-240) és a gépész és matematikus
Héronon (90-10) át az olyan történészekig, mint Polübiosz (200-120),
Diodórosz (80-20) és Plutarkhosz (45-125), az olyan mûvészekig,
mint a Laokoon szoborcsoport vagy a pergamoni Zeusz-templom ol-
tárát díszítõ dombormû, a görög Napisten szobrának (a rhodoszi ko-
losszusnak) és a 180 méter magas Phárosz-szigeti világítótoronynak
az alkotói, vagy a Muszeion olyan vezetõjéig, mint éppen az elsõ, az
epheszoszi Zénodotosz (333-260), az elsõ görög költõk szövegeinek
gondozója, az elsõ filológus, vagy az olyan vezetõ, mint a már emlí-
tett, líbiai Kürénébõl való Kallimakhosz, továbbá tanítványa, az ale-
xandriai Apollóniosz (293-200), vagy a másik nagy filológus, a szá-
motrakéi Arisztarkhosz (216-144; a ma olvasható homéroszi eposzok
szövegeinek minden sora az õ gondozásában maradt ránk), aki a több
mint fél millió kéziratos kötetet4 számláló alexandriai könyvtár5 egyik
legjelentõsebb vezetõje volt (és így tovább, sorolhatatlanul). 

Egyébként Muszeion nevû oktatási-tudományos-mûvészeti köz-
pont még volt Antiokheiában, Pergamonban és Szürakuszaiban (ezek
a városok alig több mint fele annyi lakossal rendelkeztek, mint az eb-
ben a korban 900 ezer lakosú Alexandria).

Így élt tovább a pogány athéni Akadémia szelleme fennállásának
több mint 9 évszázada6 alatt párhuzamosan több más korabeli intéz-
ményben is, majd – az 1975 évvel ezelõtti bezárása után – a három
kontinensen is: közvetlenül tudósainak egymást váltó generációinak
sorában még hosszú-hosszú évszázadokig, mûveikben pedig közvet-
ve napjainkig. És még tovább.

Benke József
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1 Itt járta elõtt 200 évvel már állt a ma is látható csodálatos – Bazilikának nevezett – görög templom.
2 Plutarkhosz szinte vallásos tisztelettel ápolta Platón emlékét, úgyannyira, hogy több mint félezer évvel a filozófus halála után városában, Khaironeiában fiók-
akadémiát hozott létre. Hogy egy Plutarkhosz-kaliberû író, filozófus mekkorát tévedhet, azt Nero császárhoz való viszonya mutatja: noha a római tûzvész és a
provinciák Nero-ellenes lázadása után vagyunk, miután a császár görögországi tartózkodása során (66-67-ben) kihirdette egész Achaia szabadságát és adómen-
tességét, ezért az író Nerót a legnagyobb philhellén császárnak (pontosabban: Felszabadító Zeusz Neron-nak) nevezte.
3 Ismeretem szerint az elsõ, a kereszténység által átvett, pogány környezetben született dogma a „szeplõtelen fogantatás” dogmája, amely a nagy
piramisépítõ fáraók (Kheopsz, Kephrén, Mükerinosz) korából származik. Csaknem hasonló korú a „Mózes” születésének-elrejtésének, továbbá a
„Jó Pásztor” keletkezésének története (az elõbbi Sarrukinu király – 2360-2310 – születésével kapcsolatos történet, az utóbbi Gudea lagasi király
22. századból való históriája).
4 A córdobai muszlim egyetem könyvtára a 900-as években 400 ezer kötetet számlált, a pannonhalmi kolostor könyvtára 1100 táján nyolcvanat,
Mátyás királyé, amely a pápáké mellett a legnagyobb volt Európában, 2500-at.
5 A Kr. e. 297-ben megépült könyvtár újjáéledt 2300 év múlva. A Bibliotheca Alexandrina alapkövét Mubarak elnök 1988 nyarán tette le, s a norvég
Snohetta cég terve alapján a munkálatok 1993-ban kezdõdtek s 2001-re felépült 88 milliárd Ft-os költséggel a világon egyedülálló könyvtár (össze-
sen majd 5 millió kötettel), amelynek olvasóterme a világon a legnagyobb (70 ezer m2; akkora, mint a 4 utca által határolt, 12 kat. holdnyi  orvoskari
tömb, ami akár néhány személyes kutatótermekre is pillanatok alatt átalakítható).
6 A platóni athéni Akadémia 916 évig állt fenn. A Jusztinianusz császárnak oly kedves Hagia Szophia, mint keresztény templom, nem élte túl: a
Tralleszi Anthémiosz tervezte és építette csoda 537-re készült el s 1453-ig, a török hódításig szolgált keresztény székesegyházként.
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Valér Csernus–Béla Mess

THE AVIAN PINEAL GLAND
AModel of the Biological Clock

Although cyclicism of some biological events was evident for thou-
sands of years, the importance of the fourth dimension, the time in
life processes have been underestimated by biologists for many
years. It was only in the past few decades that we realized that life
is basically a coordinated interplay between cyclic biochemical
processes in widely different forms and period of time. This recog-
nition greatly altered our understanding on how living organisms
function.
This book discusses one specific aspect of biological cycles: the
mechanism of the circadian melatonin secretion from the chicken
pineal gland. This topic was selected for two reasons. Pineal gland
plays a key role in controlling circadian and seasonal rhythmic
processes in virtually all vertebrate species. Also, the avian pineal
gland is an excellent model for studying the mechanism of the cir-
cadian processes in general, since this organ is relatively simple in
structure and it possesses all the known features of a fully function-
ing circadian „biological clock”.

�

Valér Csernus–Béla Mess (Eds.)

RHYTHMIC BIOLOGICAL PROCESSES
The role of the biological clocks
Dialóg Campus

Rhythmic biological functions. The role of the biological clock
in the living world
In the past few decades, it has been revealed about a rapidly increas-
ing number of biological functions that they are characterized by
repeatable, predictable changes: rhythmicity. This achievement fun-
damentally altered our understanding on the biological control
mechanism and affected our view on almost every field of both
basic research and the applied biology, including medicine. Even a
new branch of science is being evolved targeting rhythmic func-
tions in the living creatures: chronobiology.

The series of papers, presented here, is devoted to promote this
principle. The papers are prepared by the invited lecturers of the
symposium „Rhythmic biological functions. The role of the biolog-
ical clock in the living world”, held on April 26, 2002 under organ-
ization of the Biological Section of the Local Committee of the
Hungarian Academy of Sciences, in Pécs. The one day simposium
attempted to collect the leading Hungarian experts, interested in this
subject, from various fields of biology including plant physiology,
biophysics, zoology, cell biology, bio-statistics, as well as veterinary
and human medicine. The topics of the papers vary not only on the
target species but also on the forms of the rhythmic functions rang-
ing from physical and biochemical processes to reproduction and
sleep, and also cover a vide range of period times from milliseconds
to years.

The organizers of the Symposium thank to te Editorial House,
Dialog Campus for publishing the English versions of the papers
thus providing .... international publicity for this local event.

Béla Mess
Valér Csernus



Kooperációs Kutatási Központok II.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) nevé-

ben a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iro-

da (KPI) pályázatot hirdet Kooperációs Kutatási Központok

II. címmel.

A pályázat beadási határideje: 2005. január 31.

Bõvebb információ a www.kutatas.hu internetcímen olvasható.

ICGEB-támogatás, rendezvények, tanfolyamok
A Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ pá-lyázati felhívása és tanfolyamai
A pályázat részletes kiírása megtalálható a

http://www.icgeb.org internetcímen.A benyœjtand� pÆlyÆzatokat legkØsıbb 2005. Æprilis 30-igkell eljuttatni Wieland Artur szakmai tanÆcsad� rØszØre(NKTH, 1052 Budapest, Szervita tØr 8.)

Humán erõforrások és Mobilitás – 
Marie Curie pályázatok (összefoglaló)

Az Európai Unió ösztöndíjpályázatainak rövid összefoglalója a Kutatásfej-
lesztési és Technológiai 6. Keretprogramon belül.
Általános jellemzõk: A mobilitási akciók jellemzõje marad az 5. keretprog-
ramból már ismert ún. „bottom-up” megközelítés: a program keretében bár-
milyen tudományterület, kutatási téma támogatást kaphat (nem csupán a te-
matikus prioritások témái!), amennyiben összhangban áll az EU közösségi
céljaival. Az 5. keretprogramtól eltérõen a 6. keretprogramban csak a „Hu-
mán erõforrások és mobilitás” szakprogramban lehet mobilitási akciókban
való részvételre pályázni, nincsenek mobilitási pályázati kiírások a tematikus
prioritásokon belül. 
A program résztvevõi: EU-tagállamban, társult tagjelölt országban, társult or-
szágban vagy – bizonyos esetekben – 3. országban mûködõ, kutatásban, ku-
tatók képzésében aktív jogi személyek – egyetemek, kutatóintézetek, nemzet-
közi kutatóintézetek, vállalatok stb. Az EU-Bizottság ezen intézményekkel
köt szerzõdést a Marie Curie akciók megvalósítására, az esetek többségében
kutatók fogadására.

Marie Curie akciótípusok és beadási határidõk
Akciók fogadóintézmények számára

Kutatóképzési hálózatok (RTN): 2005. szeptember 8.
Tudástranszfer ösztöndíjak (TOK): 2005. május 18., 2006. február 15.
Konferenciák és kurzusok (SCF): 2005. május 18., 2006. május 17.

Akciók egyéni kutatók számára
Európán belüli egyéni (EIF): 2005. február 16., 2006. február 15.
Kimenõ nemzetközi (OIF): 2005. január 19., 2006. január 18.
Bejövõ nemzetközi (IIF): 2005. január 19., 2006. január 18.

A kiválóság támogatása és elismerése
Kiválósági támogatás (EXT): 2005. február 16., 2006. február 15.
Kiválósági díj (EXA): 2005. február 16., 2006. február 15.
Tanszékek (EXC): 2005. február 16., 2006. február 15.

Visszatérési, reintegrációs támogatások
Európai reintegrációs támogatás (ERG): folyamatos beadás
Nemzetközi reintegrációs támogatás (IRG): folyamatos beadás

A pályázatokról bõvebb információ található a
http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm, valamint a
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/home_en.html
internetcímen.

Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj
Az ösztöndíjra pályázhatnak a kiemelkedõ ered-
ménnyel PhD vagy a jogszabály szerint azzal egyen-
értékû tudományos fokozatot szerzett oktatók és ku-
tatók, akik 2005. december 31-éig nem töltik be a 45.
életévüket.
Az ösztöndíjasoknak egy évig, illetve a külföldrõl ha-
zatérõknek egy/két évig valamelyik magyarországi
felsõoktatási intézményben kell kutatómunkát végez-
niük. Az egyéves ösztöndíj – a kuratórium által meg-
határozott szigorú feltételekkel – további egy évvel
meghosszabbítható. Az ösztöndíj folyósítása idején
egyéb rendszeres jövedelemszerzõ tevékenység nem
folytatható. A kuratóriumnak maximum 8 ösztöndíj
odaítélésére van lehetõsége.
Beküldési határidõ: 2005. január 28.
A pályázati anyag beszerezhetõ: 
� a pályázó intézményének tudományos ügye-

kért felelõs szervezeti egységénél; 
� a Kurátor Alap- és Alapítványkezelõ Kft-nél –

1052 Budapest, Váci u. 16/a.; 
� az OM Ügyfélszolgálati Irodán – 1055 Buda-

pest, Szalay u. 10-14. 

A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül
is elérhetõ a következõ címen: www.om.hu
A pályázat benyújtásához szükséges két kiemelkedõ
tudományos személyiség (magyar és/vagy külföldi)
ajánlása, amelyet az ajánlók közvetlenül az Alapít-
vány címére küldenek meg.
Apályázatok elfogadásáról a Kuratórium – a pályáza-
tok szakmai bírálata alapján kiválasztott jelöltek sze-
mélyes meghallgatása után – 2005. május 28-ig dönt.
A pályázatok elbírálásánál elõnyben részesülnek a
külföldi kutatómunkából hazatérõ fiatalok.
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a PTE ÁOK tisztelt oktatóinak, kutatóinak figyelmét arra, hogy a

kar dékáni vezetése útjára indítja elektronikus hírleveleit. Kérjük, hogy le-

gyenek szívesek rendszeresen ellenõrizni e-mail levelezésüket és amennyi-

ben nem kaptak hírlevelet, azt jelezzék az erika.sostai@aok.pte.hu címre,

vagy írásban a Dékáni Hivatalhoz.

PÁLYÁZATOK
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Berde Botond ösztöndíj
Az egyetemünk díszdoktora, Berde Bo-
tond bázeli professzor által 1997-ben
alapított, fiatal kutatók támogatási alap-
jának 2005. évi ösztöndíjára pályázatot
hirdetünk az alábbi feltételekkel:

� Az ösztöndíj rövid (néhány hetes),
továbbképzõ jellegû, metodikai ta-
nulmányutat tesz lehetõvé az aláb-
bi nyugat-európai országok vala-
melyikében: Ausztria, Belgium,
Dánia, Egyesült Királyság, Fran-
ciaország, Hollandia, Írország, Lu-
xemburg, Németország, Norvé-gia,
Olaszország, Svájc, Svédország.

� Apályázó a pályázat benyújtásakor
még nem töltötte be a 37. életévét.

� Az ösztöndíj elnyerésének feltétele
a sikeres, nemzetközi összehasonlí-
tást kiálló és a jövõre nézve ígéretes
tudományos munkásság, amelyrõl
beszámolók már nem-zetközi fo-
lyóiratokban is megjelentek.

� Apályázó írásban vázolja a munka-
tervét (kísérleti terv, metodika elsa-
játítása stb.).

� A sikeres pályázó hazatérte után te-
vékenységérõl írásban számol be.

Kongresszuson vagy szimpóziumon va-
ló részvételre nem lehet pályázni.
Az ösztöndíj összege 5000 svájci frank,
évente egy ösztöndíj adható ki.

A pályázatok benyújthatók a PTE ÁOK
Dékáni Hivatalába 2005. február 28-ig.

A pályázatnak a következõket kell
tartalmaznia:

� pályázati kérelem, megjelölve a fo-
gadóintézmény címét és a fogadó
fél nevét;

� fogadókészséget igazoló levél;
� a pályázó szakmai életrajza;
� munkaterv;
� a szükséges nyelvtudás igazolása.

A pályázatokat a Berde Botond profesz-
szor egyetértésével kijelölt kuratórium
bírálja el, a sikeres pályázó 2005. április
15. után kezdheti meg tanulmányútját.

Méhes Károly professor emeritus
a kuratórium elnöke

hírek     �� hírek     ��
10/2004. számú rektori utasítás a hirdetmények elhelyezésének rendjérõl
Az utasítás hatálya
1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)
területére – beleértve a bérelt területeket is –, valamint az Egyetem területén elhelyezésre kerülõ
valamennyi hirdetményre.

Általános szabályok
2. § Az Egyetem területén a hirdetményeket ingyenesen vagy térítési díj ellenében lehet elhe-

lyezni.
Az ingyenesen elhelyezhetõ hirdetményekre vonatkozó szabályok
3. § Az Egyetem területén ingyenesen csak az alábbi hirdetmények helyezhetõk el:

a) az Egyetemen folyó oktatással, tudományos kutatással és az ahhoz kapcsolódó admi-
nisztrációval kapcsolatos hirdetmények,
b) az Egyetemen mûködõ hallgatói önkormányzatok tevékenységével és rendezvényeivel
kapcsolatos hirdetmények,
c) a kulturális, sport- és egyéb szabadidõs tevékenységgel kapcsolatos hirdetmények,
d) a hallgatók és tanulók életkörülményeinek biztosítását, javítását, valamint a tanulmányi

kötelezettségeiknek teljesítését közvetlenül szolgáló hirdetmények,
e) az egyetemi élettel összefüggõ egyéb egyetemi hirdetmények.

4. § (1) Ahirdetmények elhelyezésének a jelen szakasz (2) bekezdésében meghatározott szemé-
lyek engedélye alapján van helye. A hirdetményeket elhelyezésük elõtt el kell látni az elhe-
lyezést engedélyezõ bélyegzõlenyomatával.
2) Az engedélyezésre jogosultak köre:
� a rektori hivatalvezetõ a Szántó K. J. u. 1/b. épületei,
� a dékáni hivatalvezetõ a kar épületei,
� kollégiumigazgató vagy az üzemeltetõ a kollégium épületei,
� a gazdasági fõigazgató a Szántó K. J. u. 1/b. és a Gazdasági Fõigazgatóság egyéb

épületei,
� a klinikaigazgató a klinika épületei,
� a gyakorló iskola igazgatója a gyakorló iskola épületei,
� a PTE Könyvtár fõigazgatója, iIlletve a kari könyvtárak vezetõi a könyvtárak épületei, 
h) a fentiektõl eltérõ telephellyel rendelkezõ önálló szervezetek vezetõi az irányításuk alá
tartozó önálló szervezet épületei tekintetében.

A térítési díj ellenében elhelyezhetõ hirdetményekre vonatkozó szabályok
5. § Az Egyetem területén a 3-4. § alá nem tartozó, üzleti jellegû, reklámcélú hirdetés, plakát,

vagy ilyen jellegû más adathordozó csak térítési díj ellenében helyezhetõ el.
6. § (1) A hirdetmények elhelyezése ellenében fizetendõ ajánlott hirdetési díjak:

a) A/5 méretû papírlap: 50 Ft (darab/hét),
b) A/4 méretû papírlap: 100 Ft (darab/hét),
c) A/3 méretû papírlap: 150 Ft (darab/hét),
d) A/1 méretig: 250 Ft (darab/hét).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, ajánlott térítési díjak összegétõl a szervezeti egységek
vezetõi, illetve a 4 §-ban jelölt vezetõk eltérhetnek.

7. § Az adathordozó elhelyezésérõl, a térítési díj mértékérõl az érintett szervezeti egység vezetõ-
je, vagy az általa kijelölt személy, illetve a 4. §-ban megjelölt vezetõ dönt. A hirdetés kihe-
lyezésére vonatkozóan jelen utasítás 1. számú melléklet képezõ hirdetési szerzõdést kell
kötni. A szerzõdés megkötését az érintett szervezeti egység vezetõje, illetve a 4. §-ban meg-
jelölt vezetõ engedélyezi.

8. § (1) Amennyiben az üzleti jellegû, vagy reklámcélú hirdetés valamely kar területén kerül
elhelyezésre, az ebbõl származó bevétel az érintett szervezeti egységet illeti.
(2) Az üzleti jellegû, vagy reklámcélú hirdetés elhelyezésébõl származó bevétel minden
más esetben a rektori keretet illeti. A szórólapok osztására a 6/2002. sz. promócióról szóló
rektori utasítás vonatkozik.
(3) A hirdetmények elhelyezésének a 6. §-ban meghatározottak szerint megállapított
ellenértékét az adott szervezeti egységnél, a szervezeti egység vezetõje által kijelölt sze-
mélynél kell nyugta ellenében megfizetni.



Közös szabályok
9. § (1) Hirdetmények csak az erre a célra rendszeresített hirdetõtáblákon (hird-

etõszekrényekben) helyezhetõk el, falra, ajtóra, ablakra hirdetményt
erõsíteni tilos.

(2) Az érintett szervezeti egység vezetõje, illetve a 4. §-ban megjelölt vezetõ
jogosult eldönteni, hogy az adott hirdetmény a térítésmentes, vagy díjköte-
les kategóriába tartozik.

10. § Tilos elhelyezni az Egyetem területén:
a) a politikai tartalmú hirdetményeket, kivéve az országgyûlési és az ön-
kormányzati választásokkal kapcsolatosan kiadott, külön rektori körlevél
által meghatározott eseteket,
b) olyan külsõ szolgáltató szervezet, vállalkozás vagy magánszemély hir-
detményét, amely az Egyetem, vagy annak valamely szervezeti egysége
által is biztosított szolgáltatást, képzést propagál, vagy más módon sérti az
Egyetem gazdasági érdekeit,
c) a jogszabályba, vagy egyetemi szabályzatba ütközõ hirdetményeket,
d) a közerkölcsöt sértõ kifejezést vagy ábrát tartalmazó hirdetéseket,
e) azt a hirdetményt, amely sértheti az intézmény dolgozóinak, hallgatói-
nak, betegeinek nyugalmát.

11. § (1) A hirdetmények kihelyezése és eltávolítása az engedélyezésre jogosul-
tak, megbízottaik, vagy az épületgondnokok feladatkörébe tartozik.
(2) El kell távolítani:

a) az engedély nélkül vagy tilalom ellenére elhelyezett hirdetményeket,
b) azokat a hirdetményeket, amelyek meghatározott idõpontban zajló
programokat hirdetnek és a program idõpontja lejárt, amennyiben
azokat a kifüggesztõje nem távolította el.

Hatályba léptetõ rendelkezés
12. § Jelen rektori utasítás 2004. szeptember 29. napján lép hatályba.

Dr. Lénárd László
rektor
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Az egyetem számos intézményében jelenleg is használatos – folyékony,
90 g/l töménységû, 60 literes ballonos kiszerelésû – Na-hipoklorit fertõtlenítõ
hatásával kapcsolatosan – az alkalmazás körülményeitõl függõen – komoly
problémák merültek fel.

Tekintettel arra, hogy egyfázisú (tisztító és fertõtlenítõ hatású) felületfer-
tõtlenítõ szerek sokféle változata áll rendelkezésre takarítási célra a mai elvá-
rásoknak megfelelõ hatékonysággal, ezen termék Központi Raktárban történõ
készletezésének megszüntetésérõl rendelkeztem.

Helyette – felhasználási körülményektõl és az igénylõ elvárásaitól függõ-
en – az Egyetemi Gyógyszertár által kínált felületfertõtlenítõ szerek használa-
tát, valamint a Honvéd utcai Raktárból beszerezhetõ klórtartalmú tabletta al-
kalmazását javaslom.

Az Egyetemi Gyógyszertárban rendelkezésre álló egyfázisú (tisztító és
fertõtlenítõ hatású) felületfertõtlenítõ szerek:
� Incidin extra – Ára: 641 Ft/100 liter munkaoldat (1 282 Ft/liter tömény

oldat)
� IBiguanid fl� che – Ára: 535 Ft/100 liter munkaoldat (1 069 Ft/liter tö-

mény oldat)
� ISolarmed – Ára 943 Ft/liter munkaoldat (943 Ft/liter tömény oldat)

A Honvéd utcai Raktárból beszerezhetõ klórtartalmú tabletta:
� Medicarine – Ára 5,36 Ft/tabletta. Felületfertõtlenítéskor 10 l munkaoldat

elkészítéséhez 2 tabletta szükséges (107,2 Ft/100 liter munkaoldat).
Kérem, hogy a takarítási, tisztítási és felületfertõtlenítési folyamatok szak-

szerû kialakítása érdekében kérdéseikkel keressék a Kórházhygiénés Szolgá-
lat munkatársait (tel.: 1263, 6195, 6196).

Ferenci József
gazdasági fõigazgató

13. havi illetmény helyett egyhavi külön juttatás
Munkatársaink közül sokan érdeklõdtek, hogy a 13. havi illet-
mény kifizetésére december hónapban lehet-e számítani?
2004. február 1-jétõl megszûnt a közalkalmazotti tizenharma-
dik havi illetmény díjazási jogcím.

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségveté-
sének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi CV. törvény
29-30. §-a rendelkezik minderrõl. A törvénymódosítás szerint
a köztisztviselõ és a közalkalmazott minden naptári évben –
külön juttatásként – egyhavi illetményére jogosult, amennyi-
ben január 1-jén közalkalmazotti (közszolgálati) jogviszony-
ban áll. A juttatás kifizetésérõl január 16-án kell rendelkezni.
A juttatás összege a januári havi illetmény mértékével egyezik
meg (illetményen egyhavi alapilletményt kell érteni).

A vélhetõen pénzügyi megfontolásokon alapuló jogsza-
bály-módosítás megváltoztatta a közalkalmazotti tizenharma-
dik havi illetmény és a köztisztviselõi külön juttatás jogosult-
sági feltételeit, a jogintézmény karakterét. Bár a Kjt. és a Ktv.
eltérõ néven és eltérõ kondíciókkal szabályozta e díjazási for-
ma tartalmát, megállapítható, hogy mindkét törvény a tárgy-
évi munkavégzést honorálta a plusz egyhavi fizetéssel. Anap-
tári évben fennállt jogviszony idõtartamának arányában álla-
pította meg a jogosultság mértékét, közalkalmazottak eseté-
ben a Kjt. szigorúbban rendelkezett, ugyanis a tizenharmadik
havi illetmény kifizetéséhez az adott esztendõben legalább hat
hónapi jogviszonnyal kellett rendelkezni. Mindezzel össze-
vetve az új szabályt, a jogosultság egyedüli feltétele a jogvi-
szony január 1-jei fennállása, így például akinek a tárgyév
második napján megszûnik a foglalkoztatása, jogosult lesz
egyhavi illetményére, akit viszont január 2-án neveznek ki,
vagy elõzõ év december 31-én (vagy elõtte) megszûnt a jog-
viszonya, külön juttatásra egyáltalán nem lesz jogosult. A tör-
vénymódosítás egyetlen jogosultsági feltétele – a 2004. janu-
ár 31-éig hatályos rendelkezésekben megállapított idõará-
nyosság teljes figyelmen kívül hagyásával – indokolatlanul
hátrányos helyzetbe hozza a jogviszonyukat év közben létesí-
tõket azokkal szemben, akik január 1-jén alkalmazásban áll-
tak. A tárgyévi munkavégzést idõarányosan honoráló díjazási
jogcím helyébe lépõ egyhavi külön juttatás szabálya egyedül-
álló, hiszen nem található olyan más munkajogi szabály,
amely a juttatás, díjazás kifizetését csak és kizárólagosan attól
teszi függõvé, hogy egy meghatározott naptári napon a jogvi-
szony fennáll-e. 

Nem tudni továbbá pontosan, mi a feltehetõ jogalkotói
szándék „a juttatás kifizetésérõl január 16-án kell rendelkezni”
törvényi fordulattal. 

Ezen a napon kell fizetni (pl. intézkedni a banki átutalás-
ról) , vagy netalántán a kifizetés késõbbi idõpontját szükséges
csak e napon meghatározni?

Véleményem szerint leghamarabb (tekintettel a január ha-
vi soros kötelezõ illetménymódosításra) a 2005. január hónap-
ra járó illetménnyel együtt tudjuk számfejteni. Természetesen
a kifizetés idõpontját az egyetem vezetése határozza meg.

A törvényhely szövege megtalálható az 1992. évi XXXI-
II. tv. (K.j.t.) 68. §-ában.

A kérdésre a válasz: a módosítás értelmében ezután csak
január hóban vagy azt követõen fizethetõ ki az egyhavi alap-
illetmény, mivel a jogosultság és a tárgyhavi (januári) illet-
mény januárban bírálható el.

Tóth Lászlóné
osztályvezetõ

Felhasznált szakirodalom: Munkaügyi Értesítõ
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Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

� Dr. Pár Alajos és dr. Pár Gabriella novem-
ber 19-20-án Debrecenben részt vett a Ma-
gyar Gasztroenterológiai Társaság Immunoló-
giai Munkacsoportja által rendezett I. Debre-
ceni Gastro-Immun Konferencián. Elõadása-
ik: Pár A.: A HCV infekció immunpathogen-
esise. Referátum; Pár G., Szekeres J., Berki T.
Miseta A., Hegedüs G., Pár A., Hunyady B.:
Az elégtelen cellularis immunválasz okainak
vizsgálata krónikus C hepatitisben.
� Dr. Pár Alajos november 26-27-én Viseg-
rádon részt vett a „Gondolkodjunk együtt az
autoimmun betegségekrõl” c. szakmai to-
vábbképzõ konferencián, és felkért referátu-
mot tartott „Autoimmun májbetegségek” cím-
mel.
� A Magyar Belgyógyász Társaság XL.
Nagygyûlését 2004.  november 10-13-ig ren-
dezték meg. A klinika munkatársai részérõl az
alábbi elõadások és poszterek kerültek bemu-
tatásra. Papp E., Bene J., Havasi V., Komlósi
K., Gasztonyi B., Czopf L., Habon T., Mózsik
Gy., Melegh B., Tóth K.: Három genetikai mu-
táció vizsgálata magyarországi akut
ischaemiás coronaria-szindrómán átesett bete-
gekben (elõadás); Márton Zs., Fehér G.,
Koltai K., Alexy T., Horváth B., Késmárky G.,
Szapáry L., Juricskay I., Tóth K.:
Haemorheologiai paraméterek, gyulladásos
markerek és az életkor közötti összefüggés
(poszter); Gráf L., Pár A., Prohászka Z., Füst
G., Fekete B., Kalabay L.: Akut fázis reaktán-
sok szérumkoncentrációja interferon-alfával
és ribavirinnel kezelt krónikus C vírushepati-
tises betegek tartós követése során (poszter);
Szomor Á., Vidra T., Molnár L., Kereskai L.,
Losonczy H.: Extranodális érintettséggel járó
burkitt-lymphomás eseteink (poszter); Kosz-
tolányi Sz., Nagy Á., Halmosi R., Kereskai L.,
Molnár L., Dávid M., Szomor Á., Losonczy
H.: Non-Hodgkin-lymphoma fatális miokar-
diális infiltrációja (poszter); Mezõsi E., Wang
S., Baker Jr. J.: Az IFN-gamma érzékenyíti a
humán pajzsmirigy-carcinoma sejtvonalakat a
trail által indukált apoptózisra (poszter); Baj-
nok L., Juhász A., Seres I., Varga Z., Csongrá-
di É., Mezõsi E., Paragh G.: A szérum
adiponektin szintje a paraoxonáz aktivitás
önálló meghatározó tényezõje (poszter); Pár
A., Battyányi I., Rostás T., Horváth L., Kál-
mán E., Kalmár Nagy K., Hegedüs G.,
Gasztonyi B., Pár G., Mózsik Gy., Hunyady
B.: Hepatocelluláris carcinomás esetek retros-

pektív analízise (elõadás); Pár A., Figler M.,
Battyányi I., Kereskai L., Zámbó K., Hegedüs
G., Zólyomi A., Szilvási I., Mózsik Gy.,
Hunyady B.: Klinikai megfigyeléseink carci-
noid tumorokban (poszter); Pár G., Berki T.,
Miseta A., Pár A., Hegedüs G., Mózsik Gy.,
Hunyady B.: A plazma TGF-béta-, hialuron-
sav- és prokollagén-III peptid szintje mint
fibrosismarkerek krónikus C hepatitisben
(poszter); Mózsik Gy., Dömötör A., Peidl Zs.,
Vincze Á., Hunyady B., Szolcsányi J.,
Kereskay L., Gasztonyi B., Papp E., Szekeres
Gy.: A vanilloid receptorok (VR1), a sub-
stance-P (SP) és a calcitonin generegulated
peptide (GGRP) részvétele a különbözõ gas-
trointestinalis betegségekben (poszter);
Gasztonyi B., Juhász M., Bene J., Komlósi K.,
Horváth K., Havasi V., Zágoni T., Figler M.,
Tulassay Zs., Hunyady B., Mózsik Gy.,
Melegh B.: Karnitinészter-profil meghatáro-
zása gluténszenzitív enteropahtiás betegekben
(poszter); Hunyady B., Pakodi F., Döbrönte
Z.: Crohn-betegség infliximab-kezelésének
biztonsági szempontjai (poszter). Dr. Tóth
Kálmán, dr. Losonczy Hajna, dr. Hunyady Bé-
la üléselnöki feladatot, dr. Mezõsi Emese és dr.
Hunyady Béla poszterbírálói feladatot látott el
a nagygyûlésen.

ABiokémiai és 
Orvosi Kémiai Intézetbõl

� Dr. Deli József egyetemi tanár és dr. Mol-
nár Péter egyetemi docens részt vett az
„Elválasztástudományi Vándorgyûlés 2004”
címû rendezvényen, melyet 2004. szeptember
22-tõl 24-ig Hévízen rendeztek. A konferenci-
án a karotinoid munkacsoport a következõ
posztereket mutatta be: Molnár P., Oláh P.,
Tóth Gy., Deli J., Pfander Hanspeter: A
Physalis alkekengi karotinoidjainak elválasz-
tása; Molnár P., Oláh P., Albert Klaus,
Grynbaum Marc David, Deli J.: Fûszernövé-
nyek karotinoid-összetételének vizsgálata.
Ugyanezen a rendezvényen dr. Lóránd Tamás
egyetemi docens az alábbi poszter társszerzõ-
jeként szerepelt: Hallgass B., Dobos Zs.
Schwáb R., Szabó E., Erõs D., Hollósy F., Idei
M., Kéri Gy., Lóránd T.: Lipofilitás-hatás ösz-
szefüggésének vizsgálata 2-arilidén-tetra-
lonok és szerkezeti rokonaik körében.
� Dr. Deli József egyetemi tanár és dr. Mol-
nár Péter egyetemi docens társszerzõként
szerepelt a Korfun (Görögország) 2004. októ-
ber 25-30-ig megrendezett „New Anticancer

Agents. 7th International Conference of
Anticancer Research” címû rendezvényen el-
hangzott elõadásban, illetve bemutatott posz-
terben. Az elhangzott elõadás: R.
Didiziapetris, M. Tanaka, J. Deli, P. Molnár,
N. Gyémánt, P. Jurgutis: Critical compilation
of P-GP inhibition data and development of
predictive algorithms; a bemutatott poszter: J.
Molnár, N. Gyémánt, M. Tanaka, I. Mucsi, K.
Ugocsai, J. Hohmann, M.-J. Umbelino
Ferreira, P. Molnár, R. Didiziapetris: Rever-
sal of multidrug resistance: modification of
rhodamine accumulation by selected
flavonoids and carotenoids and related com-
pounds.
� Dr. Lóránd Tamás egyetemi docens részt
vett a XII th FECHEM Conference on HE-
TEROCYCLES IN BIO-ORGANIC CHEM-
ISTRY konferencián az olaszországi Siená-
ban június 20. és 24. között, ahol a következõ
posztereket mutatta be: B. Hallgass, Zs. Do-
bos, F. Hollósy, M. Idei, Gy. Kéri and T. Ló-
ránd: Characterization of hydrophobicity and
cytotoxic activity of 2-arylidene-1-tetralones
and their heteroanalogues; T. Lóránd, J.
Garai, V. Molnár, D. Erõs, L. Õrfi: Arylidene-
cycloalkanones with tautomerase inhibitor
potency. 
� Dr. Lóránd Tamás egyetemi docens társ-
szerzõként szerepelt a lengyelországi
Krakowban tartott XXVIIth European
Congress on Molecular Spectroscopy konfe-
rencián szeptember 5-10-ig. A következõ
poszter társszerzõje volt: G. Keresztury, S.
Holly, K. István, T. Sundius and T. Lóránd:
Analysis of the vibrational spectra of some
new E- and Z-4-arylidene-3-isochromanones
– part 2.isomers and conformers of the 2’-
pyrrolyl and 2’-nitrophenyl derivatives.

ABõr-, Nemikórtani
és Onkodermatológiai Klinikáról

� A Magyar Plasztikai, Helyreállító és Eszté-
tikai Sebész Társaság IX. Kongresszusán
2004. szeptember 30-án Nyíregy-házán meg-
tartott összejövetelén dr. Kádár Zsolt:
Kombinalt bõrlebenyek alkalmazása arctu-
morok esetén címmel tartott elõadást.
� A Fiatal Sebészek Angol Nyelvû Kazuisz-
tikai Fórumán 2004. november 5-én Gyõrben
tartott elõadást dr. Kádár Zsolt, Reconstruc-
tion of the medial canthal area after skin can-
cer excision címmel.

INTÉZETI,    KLINIKAI HÍREK
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Az Élettani Intézetbõl

� Takács Gábor gyógyszerész, az intézet ta-
nársegédje a Magángyógyszerészek Országos
Szövetségének (MOSZ) pályázata révén 2 he-
tes cseregyakorlaton vett részt az Amerikai
Egyesült Államokban, Memphisben. Útjáról
hosszabb beszámoló olvasható az ehavi szám-
ban.

AFül-Orr-Gégészeti és 
Fej-Nyak Sebészeti Klinikáról

� Dr. Göbel Gyula és dr. Ablonczy Réka rezi-
densek részt vettek Csehországban a Hradec
Kralove-i Egyetem Fül-, orr-, gége Klinikája
által szervezett endoszkópos orrmelléküreg-
sebészeti kurzuson.
� Dr. Pytel József egyetemi tanár november 8-
12-ig Magdeburgban, majd november 15-19-ig
Bochumban meghívott elõadóként részt vett a
fenti egyetemek Fül-, orr-, gége Klinikái által
szervezett középfül-sebészeti kurzusokon. Elõ-
adását „Tympanoplasticak eredményeinek hosz-
szú távú nyomon követése” címmel tartotta.
� Dr. Gerlinger Imre docens meghívott elõ-
adóként részt vett a Román Fül-, orr-, gége
Társaság Endoszkópos Szekciójának Kolozs-
várott, november 8-12-ig megrendezett kurzu-
sán és az azt követõ nemzetközi szimpóziu-
mon. Élõ mûtéti bemutató és kadáver disszek-
ciós gyakorlatok mellett két elõadással szere-
pelt „Craniofacial approach in the manage-
ment of nasal tumors affecting the scull base”
és „Application of lasers in endonasal sur-
gery” címmel.
� Dr. Gerlinger Imre docens elõadást tartott a
november 20-án Pécsett megrendezett „Száj-
üregi daganatok prevenciója” címû konferen-
cián Fej-, nyaksebészeti daganatok prevenció-
ja a fül-, orr-, gégész szemszögébõl címmel.
� Dr Gerlinger Imre docens november 23-án
elõadást tartott a Pécsi Rotary Klubban Amit
az allergiáról tudni kell címmel.
� December 3-5-ig „Mikroszkópos gégese-
bészet” címmel a klinika munkatársai kredit-
pontos országos kurzust tartottak. Az elõadá-
sokat Pytel József professzor, Gerlinger Imre
docens, Saárossy Katalain adjunktus, Bocskai
Timea, Ráth Gábor, Szanyi István, Móricz Pé-
ter és Járai Tamás tanársegédek tartották.

AGyermekklinikáról

� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár The
prevalence of the metabolic syndrome and
type 2 diabetes mellitus in children and ado-
lescents címmel tartott felkért referátumot, va-

lamint szekcióelnöki feladatot látott el a
Zaragózában, 2004. szeptember 23-25-ig
megrendezett 14. European Childhood
Obesity Group konferencián és nemzetközi
szimpóziumon. Ugyanitt dr. Csernus Katalin
rezidens orvos Non-alcoholic fatty liver
desease in childhood obesity and role of
uncoupling protein-2 címmel tartott elõadást
(társszerzõk: dr. Erhardt Éva egyetemi tanár-
segéd, dr. Molnár Dénes egyetemi tanár).
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár Early
nutrition and late development of obesity and
related disorders címmel tartott plenáris elõ-
adást és látott el szekcióelnöki feladatot az
Athénban, 2004. október 14. és 16. között
megrendezett Eurpean Perinatal Medicine
XIX. Kongresszuson.
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár
Metabolic syndrome in childhood címmel tar-
tott referátumot a Milánóban, 2004. november
11-13-ig megrendezett Milano-pediatria 2004
nemzetközi konferencián.
� A klinika munkatársai egy felkért referá-
tum, valamint 12 elõadás tartásával szerepel-
tek a Magyar Gyermekorvosok 2004. Évi
Nagygyûlésén Debrecenben, 2004. október 7-
9-én. Referátum: Soltész Gy.: Modern képal-
kotó és funkcionális vizsgálatok a gyermeken-
dokrinológiában. Elõadások: Decsi T., Arató
A., Balogh M., Dolinay T., Kanjo A. H., Szabó
É., Várkonyi Á.: A csecsemõtápszer probi-
otikummal történõ kiegészítésének hatása
egészséges csecsemõk növekedésére és szék-
letflórájára az élet elsõ három hónapjában;
Decsi T., Campoy C., Koletzko B.: Várandós
anyák étrendjének kiegészítése N-3 zsírsavak-
kal: A NUHEAL nemzetközi vizsgálat; Szabó
É., Campoy C., Koletzko B., Marosvölgyi T.,
Kovács A., Jiménez M., Demmelmair H.,
Decsi T.: Transz izomér zsírsavak és az esz-
szenciális zsírsavak metabolizmusa várandós
anyákban; Jakobik V., Campoy C., Koletzko
B., Marosvölgyi T., Dolz V., Demmelmair H.,
Veszprémi B., Decsi T.: Eszenciális zsírsavel-
látottság középidõs terhességben: nemzetközi
összehasonlítás; Nagy E., Csernus K., Erhardt
É., Molnár D.: Elhízáshoz társuló zsírmáj
gyermekkorban; Decsi T.: A hosszú szénlán-
cú, többszörösen telítetlen zsírsavak az idõre
született csecsemõk fejlõdésében betöltött sze-
repének értékelése a bizonyítékokon alapuló
orvoslás eszközeivel; Lányi É., Szász M.,
Adamovich K.: Extended spektrumú beta-lak-
tamáz (ESBL) termelõ Klebsiella izolátumok
jelentõsége; Ottóffy G., Cholnoky E., Pintér A.,
Kajtár P.: Nephroblastomatosis – Wilms tu-
mor komplex; Stankovics J., Molnár D.:
Thrombophilia szerepének vizsgálata B-cso-

portú streptococcus meningitist követõ súlyos
normotensios hydrocephalus és hydranen-
cephalia eseteiben; Lányi É., Csernus K.,
Erhardt É., Molnár D.: Keringõ aktív ghrelin-
szint változsása orális glukózterhelés során
kövér gyermekekben; Török K., Magyar K.,
Wittmann I., Molnár D.: Az oxidatív stressz,
mint az ateroszklerózishoz vezetõ út elhízott
gyermekekben; Csernus K., Lányi É., Erhardt
É., Molnár D.: A gyermekkori elhízás és
metabolikus szindróma hatása a glomeruláris
és tubuláris fehérjeürítésre.

AGyógyszerészeti Intézet és 
Egyetemi Gyógyszertárból

� November 26-án Budapesten a Magyar Tu-
dományos Akadémia Gyógyszerésztudományi
Komplex Bizottsága tudományos ülést tartott,
amelyen dr. Botz Lajos fõgyógyszerész „Opti-
mális gyógyszerválasztás és -használat” cím-
mel tartott elõadást.
� December 3-4-én Hévízen került megrende-
zésre a Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
ság 80 éves fennállása alkalmából az ünnepi
emlékülés és a tisztújító küldöttközgyûlés.
A Társaság elnökévé prof. dr. Nyiredy Szabol-
csot, a Magyar Tudományos Akadémia levele-
zõ tagját választották. (A PTE ÁOK legutóbbi
kari tanácsi ülésén Nyiredy professzor címzetes
egyetemi tanáraink közé lépett.) Dr. Botz Lajos
fõgyógyszerészt az MGYT fõtitkárává válasz-
tották.

AHumán Anatómiai Intézetbõl

� Dr. Reglõdi Dóra részt vett novemberben
Kínában a Shanghai International Conference
on Physiological Biophysics konferencián a
következõ elõadással: Reglõdi D., Tamás A.,
Lubics A., Szalontay L., Lengvári I.: The
behavioral and morphological effects of pre-
treatment with pituitary adenylate cyclase acti-
vating polypeptide in a rat model of Parkinson
disease.
� Dr. Tamás Andrea és dr. Reglõdi Dóra elõ-
adást tartottak a november 18-án Budapesten
megrendezett Viselkedésbiológiai Napon.
Elõadásaik: Reglõdi D., Tamás A., Lubics A.,
Kiss P., Szalai M., Szalontay L., Lengvári I.:
Toxicus és hypoxiás károsodás hatása a neu-
robehaviorális fejlõdésre patkányban; Tamás
A., Reglõdi D., Lubics A., Szalontay L.,
Lengvári I.: Quinolinsav okozta idegrendszeri
léziót követõ magatartási és morfológiai válto-
zások vizsgálata és a PACAP védõ hatása
Huntington-kór modellben.
� Dr. Józsa Rita részt vett november 16-án
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Brno-ban a Chronobiology in Medicine szim-
póziumon, ahol összefoglaló elõadást tartott az
egyes peptidek cirkadián ritmusának vizsgála-
tával kapcsolatos kollaborációs munkában
végzett eredményeirõl: Józsa R., Kaszaki J.,
Cornélissen G., Oláh A., Nagy Gy., Csernus V.,
Zeman M., Weihong P., Halberg F.:
Extracircadian variation of endothelin-1 in
murine plasma and pituitary and human blood;
Oláh A., Józsa R., Cornélissen G., Zeman M.,
Nagy Gy., Kaszaki J., Csernus V., Weihong P.,
Halberg F.: Validation of exclusive daytime
murine sampling on antiphasic lighting regi-
mens by circadian rhythmic core temperature
behavior; Csernus V., Józsa R., Cornélissen
G., Zeman M., Oláh A., Nagy Gy., Kaszaki J.,
Weihong P., Halberg F.: Circadian and cir-
caseptan changes in circulating corticosterone
in rats; Nagy Gy., Józsa R., Cornélissen G.,
Oláh A., Zeman M., Kaszaki J., Csernus V.,
Weihong P., Halberg F.: Circadian and cir-
caseptan changes in circulating prolactin in
rats.

ALaboratóriumi Medicina Intézetbõl

� Dr. Miseta Attila a GVOP 3.2.1.-es pályáza-
tán 46,5 M Ft-ot nyert az intézet molekuláris bi-
ológiai mûszerparkjának a fejlesztésére.

Az Ortopédiai Klinikáról

� A Magyar Ortopéd Társaság 47. Kongresz-
szusa 2004. június 9-12-ig Szegeden került
megrendezésre. Klinikánk részérõl az alábbi
elõadások hangzottak el: Szabó I., Edwards T.
B., Boileau P., Walch G.: Hemiarthroplastica
és total endoprothesis eredményeinek összeha-
sonlítása primaer glenohumeralis arthrosis
esetében; Szabó I., Bárdos T., Bücs G., Bálint
L.: Kezdeti tapasztalatunk egy új vállízületi
reversed protézissel; Bárdos T., Bücs G., Bálint
L., Szabó I.: Kétoldali vállízületi inverz proté-
zis beültetése (esetbemutatás); Bellyei Á.,
Than P.: Térdízületi TEP aktuális kérdései
(felkért referátum); Kránicz J.: Konzervatív el-
járások az ortopédiában (felkért referátum).
� 2004. június 9-12-ig Prágában került sor a
5th Central European Orthopaedic Congress
rendezvényre, ahol munkatársaink az alábbi
elõadásokkal szerepeltek. Czipri M., Szabó I.,
Halmai V., Costenoble V., Docquier J.: The
Scarf osteotomy for the correction of hallux
valgus deformity: Review of 62 cases; Dömös
P., Than P., Bellyei Á.: Experimental model of
patella resection arthroplasty; Than P., Hor-
váth G., Bellyei Á.: Revision total hip replace-
ment with press fit cementless acetabular
components; Horváth G., Than P., Bellyei Á.:

Total hip arthroplasty in case of tight condition
of the joint; Kustos T., Vermes Cs., Bálint L.,
Szabó I., Bellyei Á.: Long-term comparative
analysis of percutaneous and open heel-cord
lengthening in patients with cerebral palsy;
Domán I., Halmai V., Illés T.: Surgical results
of 502 scoliosis cases.
� Az Orvosi Rehabilitáció és a Fizikális Me-
dicina Magyarországi Társasága XXIII. Ván-
dorgyûlését 2004. szeptember 17-18-án, Szi-
getváron rendezték meg. Elõadásaink: Szabó
I., Kubanda A., Walch G., Liotard J. P.: A váll-
ízületi protetika lehetõségei és rehabilitációjá-
nak alapelvei; Szabó I., Bárdos T., Bücs G.,
Bálint L.: Kétoldali vállízületi inverz protézis
beültetése – esetbemutatás.
� A2004. szeptember 6-10-ig Pekingben ren-
dezett Bone and Joint Decade Word Network
Meeting-en dr. Illés Tamás vett részt.
� A2004. szeptember 26-29-ig megrendezett
SICOT/SIROT 3rd Annual International
Conference (Havanna, Kuba) rendezvényen
klinikánk munkatársai az alábbi elõadásokkal
és poszterekkel képviseltették magukat. Szabó
I., Edwards T. B., Boulahia A., Nové-Jo-
sserand L., Neyton L., Walch G.: Arthroscopic
tenotomy of the long head of the biceps in the
treatment of rotator cuff tears. Clinical and
radiographic results of 307 cases; Szabó I.,
Sikka R. S., Voran M., Edwards T. B., Walch
G.: Desmoid tumor of the subscapularis pre-
senting as isolated loss of shoulder external
rotation: a report of two cases (poszter);
Domán I., Halmai V., Illés T.: Statistical analy-
sis of 461 scoliosis cases with the SRS instru-
ment of outcome assessment (poszter); Kustos
T., Vermes Cs., Bálint L., Szabó I, Bellyei Á.:
Long-term comparative analysis of percuta-
neous and open heel-cord lengthening in
patients with cerebral palsy (poszter).
� A Fiatal Ortopéd Orvosok Országos Fóru-
mán Kaposváron, 2004. október 8-9-én az
alábbi elõadásokkal szerepeltek munkatársa-
ink. Bárdos T., Bücs G., Bálint L., Szabó I.:
Kétoldali vállízületi inverz protézis beültetése
– esetbemutatás; Czipri M., Szabó I., Halmai
V., Docquier J.: A scarf osteotomia középtávú
eredményei a hallux valgus kezelésben; Czipri
M., Lovász Gy., Bellyei Á., Glant T.: A link
protein szerepe a hyalin porc extracelluláris 
mátrixában és az osteogenesisben (az elõadás
a szekció legjobb elõadása díját nyerte, vala-
mint 2005-ös EFORT visiting fellowship-et);
Dömös P., Than P., Bellyei Á.: A patella spon-
gializáció hosszú távú klinikai eredményei;
Horváth G., Than P., Bellyei Á.: Csípõprotézis-
beültetés szûk térviszonyok mellett; Vermes
Cs., Lovász Gy., Bellyei Á., Glant T.: Az aszep-
tikus implantátum-lazulás lehetséges farmako-

lógiai intervenciója, különös tekintettel az osz-
teoblasztra.
� A Magyar Reumatológusok Egyesülete
Vándorgyûlésén Budapesten (2004. október 7-
10.) klinikánk részérõl Szabó I., Bárdos T.,
Bûcs G, Bálint L.: Új lehetõség súlyosan dest-
ruált vállízület eseteiben: reversed prothesis;
Szabó I., Edwards T. B., Boulahia A., Nové-
Josserand L., Neyton L., Walch G.: Rotátor-
köpeny-szakadás esetében végzett arthrosco-
pos biceps tenotomia klinikai és radiológiai
eredménye: 307 eset vizsgálata címmel hang-
zottak el elõadások.
� A 2004. szeptember 6-9-ig megrendezett
Scoliosis Research Society 39th Annual
Meeting-en (Buenos Aires, Argentina) klini-
kánk munkatársai az alábbi poszterrel szere-
peltek. Halmai V., Domán I., de Jonge T.,
Morava É., Illés T.: Characteristics of neuro-
fibromatosis-1 spinal deformities: osteodensit-
ometric, laborchemical, genetical aspects. Dr.
Illés Tamást a Scoliosis Research Society tár-
saság az International Committee tagjai közé
választotta.
� Dr. Vermes Csaba 2004. szeptember 15-én
védte meg Az oszteoblaszt szerepe a peripro-
tetikus oszteolízis és a nagyízületi implantá-
tumok aszepeptikus lazulásának kialakulásá-
ban címû PhD-értekezését, 100%-os ered-
ménnyel.
� Dr. Szabó István 2004. szeptember 21-én
100 %-os eredménnyel védte meg A gleno-
humeralis ízület degenerativ elváltozásai és a
cavitas glenoidalis protetizálásának problema-
tikája címû PhD-értekezését.

ARadiológiai Klinikáról

� Dr. Battyáni István, klinikánk igazgatója
2004. október 13-án a Sebészeti Klinika refe-
rálóján az RF ablatio alkalmazásáról gócos
májbetegségekben, október 16-án a PAB szék-
házban a Gastroenterológiai Társaság Panc-
reas Sectiója által rendezett Pancreas Napon a
Pancreas daganatok képalkotó diagnosztikája
címmel tartott elõadást.
� Aklinikánk által rendszeresen szervezett te-
rületi radiológus továbbképzést október 30-án
neuroradiológia témában tartottuk, melyen kli-
nikánkról dr. Weninger Csaba adjunktus tartott
továbbképzõ elõadást.
� A november 6-án, Budapesten, a Radioló-
gus Asszisztensek Nemzetközi Napján a loká-
lis thrombolysisrõl tartott felkért elõadást
Battyáni István egyetemi tanár.
� November 2-5-ig Szegeden, neuroradioló-
giai témában rendezett, a radiológus szakkép-
zésben részt vevõk részére „Kötelezõ Radioló-
giai Alaptanfolyamon” klinikánkról dr. Bodro-

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ



41

2004 DECEMBER

gi Gabriella, dr. Falkus Bernadett, dr. Herbert
Zsuzsa, dr. Tóth Mónika vett részt.
� November 11-13-ig az Elsõ Prágai Inter-
venciós Workshopon klinikánkat dr. Harmat
Zoltán, dr. Rostás Tamás és dr. Radics Éva
képviselte.
� November 13-án a Magyar Radiológus
Társaság Észak-Nyugat-Dunántúli Szekciója
által szervezett tudományos ülésen dr.
Battyáni István a „Thrombolysis technikája
az intervenciós radiológiában” címmel tartott
elõadást Veszprémben.
� November 24-én Sopronban az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal és az OSSKI által szer-
vezett „Korszerû Sugárvédelmi Ismeretek”
címû, radiológusvezetõknek meghirdetett és
szervezett továbbképzõ tanfolyamon dr.
Battyáni István a „Graduális és posztgraduális
oktatás szerepe és jelentõsége a munkahelyi
kockázat csökkentésében” címmel tartott fel-
kért továbbképzõ elõadást.
� Az évente rendszeresen az USA-ban, Chi-
cagóban tartott RSNA-n (Észak-Amerikai
Radiológus Kongresszus) klinikánkról dr.
Battyáni István, dr. Dérczy Katalin és dr. Har-
mat Zoltán vett részt.

ASebészeti Oktató és Kutató Intézetbõl

� Dr. Rõth Erzsébet intézetvezetõ egyetemi
tanár Jancsó G., Lantos J., Cserepes B.,
Jaberansari M. T. társszerzõkkel felkért elõ-
adást tartott a SZAB Orvostudományi Szak-
bizottsága Tudományos Ülésén (Szeged,
2004. október 1.) „A bradikinin és az
angiotenzin konvertáz enzim-gátlók szerepe a
késõi miokardiális adaptációban”, valamint a
PTE ÁOK Tudományos szakosztályában
(Pécs, 2004. október 18.) „Oxidativ stressz –
endogén adaptáció: szabadgyökök, ellenség-
bõl barát?” címmel.
� Dr. Ferencz Andrea tanársegéd Toldi J, Fe-
hér Zs, Rõth E. társszerzõkkel „Detection
oxidative injury with or without small bowel
ischemic preconditioning prior to autotrans-
plantation” címmel elõadást tartott a 2004.
október 8-10-ig, a svédországi Malmöben
rendezett 5th European Transplant Fellow
Workshop konferencián.
� Dr. Gasz Balázs PhD-hallgató Lénárd L.,
Lantos J., Szabados S., Alotti N., Papp L.,
Rõth E. társszerzõkkel „Extracorporalis kerin-
géssel, illetve off-pump technikával végzett
koronária-bypass mûtét során kialakuló oxi-
datív stressz monitorozása” címmel posztert
mutatott be a Magyar Szívsebészeti Táraság
2004. november 4-6-ig Pécsett rendezett XI.
Kongresszusán.
� Az Institute for Heart Research, Slovak
Academy of Sciences (korábban: Kísérletes

Sebészeti Intézet) munkatársai dr. Ziegelhöf-
fer Attila 70. születésnapja alkalmából tudo-
mányos ülést rendeztek 2004. november 16-
án Pozsonyban, ahol az alábbi elõadások
hangzottak el intézetünkbõl: Lantos J., Gasz
B., Mühl D., Füredi R., Rõth E.: Monitoring
of oxidative stress in the thrombolytic treat-
ment of pulmonary embolism; Jancsó G.,
Gasz B., Lantos J., Cserepes B., Rõth E.: The
effect of acetylsalicylic acid  on the activation
of Nuclear Factor-?B in the preconditioned
myocardium.
� 2004. november 8-9-én 14 orvoskolléga
vett részt a „Sebészeti varróanyagok” poszt-
graduális tanfolyamon intézetünkben, melyet
november 30. és december 1. között 11 mû-
tõsnõ számára ismételten megtartottunk.
� 2002. november 22-24-ig 13 orvoskolléga
vett részt alapszintû mikrosebészeti tovább-
képzõ tanfolyamon intézetünkben, melyet a
Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikával
együtt szerveztünk.

ATraumatológiai Központ 
Balesetsebészeti és 

Kézsebészeti Klinikáról

� 2004. október 15-16-án Szombathelyen
rendezték meg a 23. Steier-Szlovén és 20.
Határmenti Traumatológus Konferenciát. A tu-
dományos ülés fõ témái voltak: szövet átülteté-
sek a traumatológiában és helyreállító sebé-
szetben, illetve a velõûrszegezések és szövõd-
ményei. Intézetünk az alábbi elõadásokkal sze-

repelt: Nyárády József, Tóth Ferenc, Fodor
Barnabás, Járai Gergely: Restoration of the
grip function with 2nd toe transfer; Farkas Gá-
bor: Early tissue reconstruction.
� A Magyar Kézsebész Társaság vezetõsége
2004. október 25-én tartott alakuló ülésén dr.
Nyárády József egyetemi tanárt választotta a
társaság elnökének.
� APTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató In-
tézetével közös szervezésben 2004. november
22-24-ig Mikrosebészeti Alapszintû Tanfolya-
mot tartottunk, melyen 13 hallgató vett részt.
Elméleti elõadások mellett operációs mikro-
szkóp alatt mikrosebészeti típusmûtétek elvég-
zésére volt alkalmuk.
� A Magyar Mûtõsasszisztensi Társulás XII.
Kongresszusa 2004. november 11-13-ig zajlott
Siófokon. Klinikánkat három munkatársunk
képviselte: Bõhm Jánosné, Hozbor Andrea,
Karcza Irén. Egy elõadással szerepeltünk
Bõhm Jánosné: Minõségbiztosítás a Trauma
Centrum mûtõjében címmel.
� 2004. november 26-27-én Eponán került
megrendezésre a debreceni Traumatológiai és
Kézsebészeti Tanszék rendezésében a VIII.
Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Vándorgyû-
lés. A kongresszusnak négy fõ témájavolt: Or-
topédiai elváltozások a lábon; A diabeteszes és
szeptikus láb; A láb traumás elváltozásai; Reu-
más láb. Klinikánkat Wiegand Norbert, Tóth
Ferenc és Fodor Barnabás képviselte, elõadá-
suk címe: Inveterált Achilles-ín szakadás ellá-
tása centrális visszahajtott lebennyel.

J Immunol. 2003;171(11): 5956-63

Molecular cloning and immunologic characterization 
of a novel cDNA coding for progesterone-induced blocking factor

Polgár B., Kispál G., Lachmann M., Paar C., Nagy E., Csere P., Miko E., Szereday L.,
Varga P., Szekeres-Barthó J., Paar G.
Department of Medical Microbiology and Immunology, Pécs University Medical School,
Pécs, Hungary

Abstract: Previous studies from our laboratory showed that the immunomodulatory effects
of progesterone are mediated by a 34-kDa protein, named the progesterone-induced
blocking factor (PIBF). Lymphocytes of women with threatened abortion fail to produce
this factor. Via inducing a Th2 biased cytokine production and blocking of NK activity,
PIBF prevents induced pregnancy loss in mice, suggesting that substitution therapy with
PIBF could be useful as an alternative treatment of certain forms of recurrent spontaneous
abortions. Our study was aimed at mapping the sequence and structure of PIBF coding
cDNA and characterizing the encoded protein product. Screening of a human liver cDNA
library revealed a 2765-bp clone with a 2271-bp open reading frame. The PIBF1 cDNA

BAT-DÍJAS Tudományos Közlemények



42

encodes a protein of 757 amino acid residues with an 89-kDa predicted molecular mass, which shows no significant amino acid sequence
homology with any known protein. PIBF produced via recombinant technique is recognized by the Ab specific for the secreted lymphocyte
PIBF Ab, and possesses the biological activities of the secreted lymphocyte PIBF. The full-length PIBF is associated with the nucleus,
whereas secretion of shorter forms, such a 34-kDa protein is induced by activation of the cell. The 48-kDa N-terminal part of PIBF is
biologically active, and the part of the molecule, responsible for modulating NK activity is encoded by exons 2-4. These data provide an
initial step for exploiting the possible diagnostic and therapeutic potential of this immunomodulatory molecule.

�   �   �

European Journal of Pharmacology, 478: 73-80 (2003)

Effect of experimental diabetes on cholinergic, purinergic and peptidergic motor responses 
of the isolated rat bladder to electrical field stimulation or capsaicin

Rita Benk�, Zs�fia LÆzÆr, R�bert P�rszÆsz, George T. Somogyi and LorÆnd Barth�
(Abstractot lásd Orvoskari Hírmondó, 2003. október, 38. o.)

�   �   �

Perfusion 2003; 16: 287-289

Stent-graft implantation for thoracic aortic aneurysm with involvement of the origin of left subclavian and carotid arteries

L. Kollár, G. Menyhei, E. Grexa, A. Gussmann
(Abstractot lásd Orvoskari Hírmondó, 2004. május-június, 38. o.)
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Lénárd László, a PTE rektora megnyitó beszéde az „EURÓPA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE A KLIMO KÖNYVTÁRBAN” címû kiállítás alkalmából
(2004. szeptember 18.).

Tisztelt Püspök Úr, tisztelt Alpolgármester Asszony, tisztelt Könyvtárigazgató Asszony, Hölgyeim és Uraim!

Nem a Püspök úr nagy horderejû gesztusát akarom viszonozni, amikor azzal kezdem mondanivalómat, hogy Pécsett és Baranyában az oktatás-, sõt az
egészségügy területén is minden azzal kezdõdött, hogy I. (Szent) István királyunk egy kiemelkedõ képességû papot, Bonipertust nevezte ki pécsi püspök-
nek 1009-ben, s hogy a szomszédos Pécsváradra monte-cassinói bencés szerzeteseket telepített. Miért mondom ezt? Közismert, hogy Pannonhalmán, vagy
ahogy akkor nevezték, a Szent Márton-hegyi apátságban a kor színvonalán álló, magasabb mûveltséget adó könyvek (igen jelentõs számban pogány szer-
zõk mûvei is) mind megvoltak. Amikor Pannonhalma után néhány évvel késõbb Pécsett is megalakult a káptalani iskola, a tudás alapját képezõ latin nyelv
grammatikáját, Donatus remekmûvét nem a Márton-hegyi apátságból hozatta meg a pécsi püspök. Egyik papnövendékét ugyanis 1020 elõtt a franciaor-
szági Chartresba küldte, hogy az ottani püspöktõl, Fulbertustól elkérje az 530-ban elhunyt karthágói születésû tudós, késõbb konstantinápolyi professzor,
Priscianus 18 kötetes nyelvtanát. Ez 500 évvel a szerzõ halála után történt, s itt, ezek között a csodálatos könyvek között láttam egy Priscianust, amit újabb
500 év múlva, 1528-ban adtak ki, és a könyvtár tulajdona, hála Pécs 70. püspökének, a jobbágyszármazású Klimo Györgynek, akinek könyvtárában és
könyvei között vagyunk. Klimo Györgynek Mária Terézia adott nemességet, amely okirat ugyancsak itt látható a hátam mögötti tárlóban. A tudós gram-
matikusok után ne feledkezzünk meg a tudós orvos-szerzetesekrõl sem, hiszen ha ismereteim nem csalnak meg, az elsõ magyar orvosok (vagy ha pontos
akarok lenni, az elsõ magyarországi orvosok, amint ezt dr. Szõnyi Ottó egykori püspöki levéltáros, joglíceumi professzor írásaiból tudjuk) montecassinói
bencés szerzetesek voltak, akik az I. István által Szûz Mária és Szent Benedek tiszteletére alapított pécsváradi kolostor elsõ lakói. A szerzetesek, akiknek
szabályzatában az Ora et labora! mellett a cura infirmorum is benne van, tehát az itteni szerzetesek mellett betegápolók (ministri infirmorum) és fürdõszol-
gák (stubarii) is voltak. De a pécsváradi kolostornak vízvezetékrendszere(!) is volt. Ami, tisztelt Püspök Úr és kedves Hallgatóim, nemcsak azért nem meg-
lepõ, mert e tudós papok, pap-orvosok tudták, hogy a „tisztaság fél egészség”, hanem azért sem volt újdonság, mert honfoglaló õseink (akkor, amikor Nyu-
gat-Európában voltak hercegnõk, akik azzal büszkélkedtek öreg korukban, hogy soha víz nem érte testüket) még kalandozó hadjárataikba is magukkal vit-
ték a csergát (amirõl az akkori világ elsõ számú hatalmának, a korabeli világ kulturális fõvárosának elsõ embere, a tudós Konsztantinosz Porphürogennitosz
bizánci császár azt írta, hogy azt a bizánci hadseregben is rendszeresíteni kellene!).

Ezen bevezetõ szavak után áttérek tulajdonképpeni mondanivalómra, arra, hogy Püspök úr elõdei egy ezredéven át mivel és hogyan járultak hozzá
szûkebb pátriánkban az oktatás, a tudományok és a mûvelõdés terjesztéséhez. Elsõsorban olyan személyiségekre irányítottam a figyelmet, akik a közép-
kori pécsi egyetem alapítása elõtt (1009 és 1367 között), illetve a török alóli felszabadulás után – és az elsõ folyamatosan (máig) mûködõ egyetem meg-
teremtése elõtt (vagyis 1689 és 1923 közötti negyed évezredben) – tevékenykedtek.

Alapító levelében I. István király 1009-ben azt írja: „elrendeltük a pécsi püspökség megalapítását Isten és minden szentje dicsõségére, Bonipertust tet-
tük meg oda püspöknek…” A francia származású Bonipert 980 táján születhetett, s az ezres évek elején került az országba. Valószínûleg Chartresból szár-
mazott, hiszen – mint a bevezetõben említettem – innen kért 1020 elõtt egy Priscianus féle nyelvtankönyvet iskolája számára. Tudománytörténeti érdekes-
ség, hogy tõle származik az elsõ magyarországi magánlevél (ami sajnos nem maradt fenn, csak a reá adott választ ismerjük). Aki ugyancsak sokat tett
vidékünkön a tudományokért és az oktatásért, az Maurus, a második pécsi püspök.

Mór 1000 táján született Nyitra környékén. Szent Márton monostorában tanult, s itt találkozott István királlyal és Imre herceggel (s ehhez a találko-
záshoz kapcsolódik Székely Bertalannak a pécsi székesegyház Szent Mór kápolnájában megfestett Hét csók címû képe). István király 1026-ban nevezte
ki a Szent Márton-hegyi bencés kolostor apátjává, majd 1036-ban pécsi püspökké. Mór püspök szentelte fel az elsõ pécsi székesegyházat (ezt is Székely
Bertalan örökítette meg a kápolna falán), s itt írta meg 1064-ben latin nyelven Zoerard (András) és Benedek remeték életérõl az elsõ magyarországi szép-
irodalmi mûvet (amit a megírás 800. évfordulóján! Szabó Károly akadémikus fordított magyarra). 

Még néhány, Árpádok alatti püspökünkkel kapcsolatos tényt szeretnék kiemelni. Mindenekelõtt azt, hogy (valószínûleg) III. Makár püspök alatt a XII.
század végén, III. Béla idején már kórháza (ispotálya) van a városnak. Egy 1181-es oklevél szerint Gilbertus magister hospitalis Quinqueecclesiensis et
canonici Quinqueecclesiensis. Burgundi Bertalan püspök (1219-1252) idejében Szent Bertalan néven kórháza van a városnak, sõt Bertalan püspök hit-
tudományi „fõiskolát” hoz létre papok képzésére. Egy évszázad múlva, Korógyi László püspök korában (1312-1345) Szent Erzsébet nevét viselõ ispo-
tály és templom van a mai Líceum templom helyén, környékén. Két oklevél (1320-ból és 1333-ból) még a kórház igazgatójának a nevét is megõrizte
(magistris Petro rectore domus hospitalis de Quinqueecclesiis), aki Péter apotekarius, illetve kanonok (Korógyi püspök egyik elõdje, Széchi Pál püspök
(1287-1305), egykori bolognai egyetemista teremti meg az Oltáriszentszentség úrnapi kultuszát Pécsett).

Pécs egyik meghatározó püspöke Neszmélyi Miklós, aki 1300 körül születhetett Sziléziában. Károly Róbert király udvari papja. 1332 és 1342 között
Lajos herceg egyik nevelõje, tanítója (a magyaron kívül megtanította Lajost franciára, németre, latinra; de tanítványának a szláv nyelvek tanulásához nem
volt kedve, ami lengyel királyként igen nagy hátrány volt számára). Miklós 1344-ben és 1345-ben királyi kápolnaispán és titkos kancellár, 1345-ben vá-
lasztott kalocsai érsek. 1346-ban a király pécsi püspöknek nevezte ki. 

Nagy Lajos nevelõjét, Miklós püspököt egy ugyancsak nagy tekintélyû egyházi vezetõ követi, Koppenbachi Vilmos. Családja az Anjouk alatt hata-
lomra jutott külföldi családok egyike. Ha Miklós püspök volt Nagy Lajos egyetemet akaró nézeteinek megalapozója, akkor Vilmos püspök volt e néze-
tek gyakorlati kivitelezõje. Vilmos lehetett az, aki Bartolommeo Piacentinit meghívhatta 1360 közepén a majdan alapítandó pécsi egyetemre, mert
Giovanni da Ravenna azt írja: Petrarca egy pécsi püspökkel azt üzente Lajos királynak, hogy „mondd meg a királynak, hogy végtelenül sok agara számát
némileg csökkentse és e pénzen valamivel élénkebb szellemû, mûveltebb és ékesszólóbb levelezõrõl gondoskodjék”. Komoly kritika volt ez a Lajos által
nagyra becsült költõ részérõl, és nincs kétség: mind a királyt, mind az 1360-ban kinevezett pécsi püspököt szinte kényszeríthette az egyetem megalapítá-
sára (igaz, a nagy itáliai költõnek nem éppen hízelgõ véleménye volt rólunk, orvosokról, amikor azt írta: „Az orvosok tekintélyét csak az emberek ostoba-
sága tartja fenn”). Vilmos püspököt joggal tarthatjuk az egyetem létesítése szempontjából kiemelkedõen fontos személyiségnek. A Magyar Királyság elsõ
egyeteme, a pécsi egyetem alapító bulláját V. Orbán pápa 1367 szeptemberében írta alá. A nagy mûveltségû Vilmos püspök volt az egyetem elsõ kancel-
lárja, akinek a király 1500 márkát adott évente az egyetem fenntartására (ami akkor 18500 hold elsõ osztályú szántó árával volt egyenlõ). 

A Szentemágócs nembeli Alsáni család egyike volt az Anjou-kor 30 leggazdagabb fõnemesi családjának. Bálint 1320 körül születhetett. Kánonjogi
doktorátust szerzett. 1352-tõl pécsi, 1353-tól esztergomi és veszprémi kanonok. 1373-ban és 1374-ben alkancellár. 1374-tõl pécsi püspök és az egyetem
kancellárja. 1384-ben a pápa bíborossá nevezte ki. Mint Zsigmond király és császár híve, 1407-ben Sienában járt az öreg püspök az ugyancsak öreg, 82
éves XII. Gergely pápánál, hogy a pápát Zsigmond támogatásáról és hûségérõl biztosítsa (egyébként XII. Gergely az egyik leghosszabb életet élõ pápa
volt: 92 évet élt, s azon kevés pápák egyike, akik lemondtak a pápai trónról, éppen korábbi támogatója, a Zsigmond király által összehívott és elnökölt
konstanzi zsinaton). Alsáni püspöksége alatt szün(hetet)t meg a Studium Generale Quinqueecclesiense (ami az áldatlan belviszályok korában egyáltalán
nem meglepõ). Alsáni püspök sírköve fennmaradt a székesegyházban.

Kesenczei (Csezmiczei) János Csacsinczi nevû Verõcze megyei helységben született 1432. augusztus 29-én, elszegényedett nemesi családban. Any-
ja Vitéz Borbála, János nagyváradi püspök testvére. A püspök a 15 éves Jánost 1447-ben Ferrarába küldte, ahol 11 évet töltött a híres Guarini-háznál. Itt
ismerkedett meg Galeotto Marzio-val és sok más itáliai tudóssal. Itt írta elsõ verseit. 1458-ban tért vissza, 1459-ben szentelték pappá. Mátyás király még
ez évben pécsi püspökké nevezte ki. 1465-ben a király 300 fõs fényes küldöttséget meneszt II. Pál pápához János püspök vezetésével. Ezt követõen még
kétszer tárgyal a pápával, míg a pozsonyi egyetemalapításhoz az engedélyt megkapja 1467. július 20-án. János püspök kiváló ismeretekkel rendelkezett
a latin és a görög irodalomban. Már saját korában európai hírû költõ volt. Költõi neve – Janus Pannonius.

Brodarics István 1470-ben született. Paduában tanult, II. Lajos király mellett több követi megbízást is teljesített Lengyelországban és Rómában. 1526-
ban II. Lajos kancellárja, s mint ilyen, részt vett a mohácsi csatában. Így, mint szemtanú írhatta meg a csata történetét: De conflictu Hungarorum cum Turcis
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ad Mohacz (a latin nyelvû munka Krakkóban jelent meg 1527-ben, ill. Baselban 1568-ban; magyar fordítását Szentpétery Imre készítette el 1903-ban). Azt
írja szemtanúként Brodarics kancellár: „Nagy Lajos pécsi fõiskolájának utolsó 500 tanulója is ott esett el a mohácsi mezõn hazája védelmében”. Brodarics
István késõbb Szapolyai János diplomatája. 1532-tõl 1537-ig pécsi püspök.

Berényi Zsigmond Karancsberényi elõnévvel õsi magyar család sarja. Nemességük 1266-ból származik. Berényi György királyi tanácsos 1656-ban
bárói rangot kapott. 1720-ben a család másik ága, Berényi György császári és királyi tanácsos révén grófi címet szerzett. Berényi György fiai közül Zsig-
mond papi pályára lépett. Késõbb, 1740-ben pécsi püspök lett, valamint Baranya és Tolna vármegyék fõispánja. Könyvtára képezte az alapját utóda,
Klimo György püspök híres könyvtárának (Berényi könyvtárának alapját – egyes kutatók szerint – pedig Hampo Zsigmond püspök 1480-ban! nyilvá-
nossá tett könyvtára képezte). Gróf Berényi Zsigmond püspök alapította meg 1745-ben a máig mûködõ pécsi papnevelõ intézetet: a teológiai fõiskolát.
Ezzel létrejött az az intézmény, amely az 1367-es egyetemalapításnál hiányzott: a hittudományi (kar). Elmondhatjuk tehát, hogy 1745-tõl folyamatosan lé-
tezik felsõfokú oktatási intézmény városunkban.

Klimo György jobbágyszülõk gyermekeként született a Nyitra megyei Lopassón 1710. április 4-én. Pozsonyban, Budán, Nagyszombatban tanult. Itt
szentelték misés pappá 1733-ban. 1740-ben pozsonyi, 1741. február 1-jén esztergomi kanonok és nyitrai fõesperes. 1751. július 31-én pécsi megyéspüs-
pök. 15 ezer kötettel gyarapította a püspöki könyvtárat, és nyilvánossá tette. Egyetemet kért Mária Teréziától, s õ teremtette meg az anyagi alapját az
oktatásnak a papírgyártás és a nyomda létrehozásával. Koller Józsefet küldte Rómába a magyar egyház története dokumentumai lemásolására, és az egy-
házmegye történetének – Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum – megírására. Klimo közel 70 falusi templomot építtetett. Országgyûlési képviselõ, Ba-
ranya és Tolna vármegyék fõispánja (Mária Teréziától, mint említettem, nemességet kapott, az oklevél az elõzõ helyiség tárlójában látható). Csodálatos ki-
állítású bibliája egyetemi könyvtárunk egyik dísze, s éppen itt az elõttem lévõ tárlóban.

Ógyallai Király József és ásvai Jókay Katalin fia, József Rév-Komáromban született 1737. április 4-én. 1807-ben pécsi püspök. Az esztergomi bazi-
lika építésére 4000 ft-ot adott, a fõoltárképre 17 ezer ft-ot. Balatonfüreden halt meg 1825. július 17-én. Megparancsolta, hogy püspöksége területén ma-
gyarul nem tudó iskolamestereket ne alkalmazzanak. Anyja Jókai Mór nagyapjának testvére, vagyis Király anyai nagyszülei és Jókai apai dédszülei ugyan-
azok a személyek. Egyetemtörténeti gyûjteményünk (múzeumunk) a róla elnevezett utcában van.

Báró négyesi Szepesy Sámuel és vattai Battha Antonia fia, Ignác 1780. augusztus 13-án született Egerben. Iskoláit szülõvárosában végezte, 1795-ben
lépett be az egri papneveldébe, majd Pesten filozófiai, Bécsben teológiai doktorátust szerzett. 1803. május 29-én szentelték pappá. 1828-ban pécsi püspök.
Beutazta egyházmegyéjét, és magyar, német és horvát nyelven tanította a népet. Tanítóképzõ intézetet állított fel és megalapította az Episcopale Lyceum
Quinque-Ecclesiae nevû fõiskolát. 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja lett. A líceum mellett nyomdát rendezett be. A város állít-
tatta fel Szepesy püspök iránti tisztelete jeléül a Kiss György szobrászmûvész készítette szobrát 1893-ban a székesegyház elõtt (halála 55. évfordulóján).

Scitovszky János 1785. november 1-jén született Abaúj-Torna vármegye Béla nevû községében. A gimnáziumot és a teológiát Rozsnyón végezte.
1808-ban bölcseleti, 1813-ban teológiai doktorátust szerzett. 1809-ben szentelték pappá. 1838. november 19-én pedig pécsi megyéspüspök. 1849. július
21-én hercegprímás és esztergomi érsek lesz. 1850-ben a nagyszombati papneveldét áthelyezte Esztergomba. 1853. március 7-én elnyeri a bíborosi mél-
tóságot. 1853. március 16-án az MTA igazgató tanácsának tagja. Jelentõs összegeket áldozott egyházi, emberbaráti, tudományos, irodalmi és iskolai célok-
ra. A pécsi egyházmegye csaknem minden nagyobb helységében új tanintézetet állított fel. 1856-ban õ szentelte fel az esztergomi bazilikát, amelynek
csodálatos kincstárában (múzeumában) sok relikviáját õrzik. 

Girk Márton halászmester és Pintér Anna fia, György 1793. április 22-én született Baján. Itt végezte iskoláit, s a kiváló Katona István kanonok és tör-
ténetíró pártfogásával Kalocsán járta a gimnázium következõ osztályait, majd Gyõrben bölcsészetet tanult. 1809-ben lépett a kalocsai papnevelõ intézet-
be, 1811-ben került a pesti szemináriumba, s az egyetemen 1815. augusztus 21-én teológiai doktorrá avatták. Október 29-én misés pappá szentelték. 1852.
szeptember 4-én pécsi püspök. Püspöksége alatt, 1855-ben az Episcopale Lyceum Quinque-Ecclesiae joglíceummá alakult. A király 1863-ban valóságos
belsõ titkos tanácsossá és a vaskoronarend lovagjává, IX. Pius pápa püspök trónállóvá és római gróffá nevezte ki. Írásai magyarul, latinul, németül és hor-
vátul jelentek meg. Sok kötete megtalálható a Klimo könyvtárban. Késõbb, az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre menekülésének idején a jogliceum ta-
nárai az egyetem jogi karára nyertek professzori kinevezést. Ebben az értelemben a jogliceum egyetemünk jogi kara elõdjének tekinthetõ.

Gróf Zichy Gyula 1871. november 7-én született a Fejér vármegyei Nagyláng községben. Három évvel idõsebb bátyja, János miniszter és akadémikus
volt. Teológiai tanulmányait Innsbruckban és Rómában végezte. 1895-ben szentelték pappá. 1897-tõl pápai kamarás. 1901-ben – a XIX. század legjelentõ-
sebb pápája, a társadalmi igazságosságot hirdetõ, a Rerum Novarum kezdetû enciklikát kiadó – XIII. Leó pápa szolgálattevõ kamarása lett. 1905-tõl 1926-
ig pécsi püspök. Zichy püspök jelentõs segítséget adott a Pécsre települt Erzsébet tudományegyetemnek. Így hozzájárult több, mint fél tucat joglíceumi
professzornak az egyetem jogi karára történõ áthelyezéséhez, és a Klimo Könyvtár rendelkezésre bocsátásával lehetõvé tette az Erzsébet Tudományegye-
tem akkori akkreditációját. A Pozsonyból menekült egyetemnek ugyanis Pécsett mindent újra kellett kezdenie. Az egyetem 65 ezres könyvtárát Pozsonyban
kellett hagynia. Zichy Gyula elõdje, Klimo György püspök szándékát is figyelembe véve, örökös használatba átadta az egyetemnek a püspöki könyvtár épü-
letét, a 35 ezer kötetnyi könyvvel, és a Székeskáptalan is átadta hétezer könyvbõl álló saját gyûjteményét. Zichy Gyula 1923-tól kalocsai érsek és a pécsi püs-
pökség apostoli kormányzója. Tagja volt a fõrendiháznak és a Magyar Tudományos Akadémiának. Több alapítványt létesített. Magánvagyonát is feláldoz-
va Pécsett megalapította a Pius Gimnáziumot, Püspöknádasdon fiúnevelõ intézetet hozott létre. A Dunántúl nevû katolikus nyomda és napilap mellett
iskolákat, zárdákat és plébániákat alapított. Kalocsán kibõvítette a kórházat. A volt Pius Gimnázium ma – átalakítva és kibõvítve – egyetemünk Termé-
szettudományi és Bölcsészettudományi Karának ad otthont (az épület fõbejáratánál Zichy püspök fehér márvány mellszobra található).

Pécs városa és a régió, az Erzsébet Tudományegyetem és annak jogutódja, a mai Pécsi Tudományegyetem tehát rendkívül sokat köszönhet a pécsi püs-
pököknek, akik az oktatás és a kultúra ügyét mindig fontosnak tartották. Nemcsak szép szavakkal harcoltak a pécsi felsõoktatás megteremtéséért, fenntar-
tásáért és az egyetem ismételt újraalapításáért, hanem tettekkel és anyagi áldozatokkal is bizonyították szándékukat. Külön köszönet illeti Mayer Mihály
megyéspüspök urat, aki elõdeihez hasonlóan támogatja egyetemünket. Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása idején fel sem merült a Klimo Könyvtár
ügye, Mayer püspök úr szándékából az továbbra is – örökös használati joggal – szolgálja az egyetem, a város polgárai, az oktatás, a tudomány, a kultúra
és az egyháztörténeti kutatások ügyét. A mai szép eseményen, az „Európa kulturális öröksége a Klimo Könyvtárban” címû kiállítás megnyitóján külön sze-
retném megköszönni Mayer Mihály püspök úrnak azt, hogy nemcsak a könyvtár használati joga lehet mindannyiunké, hanem azt is, hogy ez a különleges
és rendkívüli értéket képviselõ kódex-kiállítás is megvalósulhatott.

KÉPEK JEGYZÉKE
Elsõ sor 1. A PTE Egyetemi Könyvtára, 2. A Klimo ún. Aranyszobája, 3. Báró Szepesy Ignác püspöki kinevezésének oklevele (Ferenc király, 1827), 4. A 13. sz. legna-

gyobb természettudósának, montpellieri orvosprofesszornak, Petrus Hispanusnak, a késõbbi XXI. János pápának (akinek halálát a viterbói pápai palota dolgozó-
szobájának – itt írta alá 90 év múlva V. Orbán pápa a pécsi egyetem alapító bulláját – leomló mennyezete okozta) egyik könyve a püspöki könyvtár rendkívül ér-
tékes darabja, 5. Priscianus nyelvtankönyve,1528

Második sor 1. Gróf Berényi Zsigmond pécsi püspök, 2. A Berényi püspök alapította teológiai fõiskola épülete (papnövelde), 3. Klimo György pécsi püspök, 4. Klimo ima-
könyve, 5. Oklevél, amelyben Mária Terézia nemesi rangot ad Klimo püspöknek, 6. Klimo nemesi oklevelének pecsétje

Harmadik sor 1. Vesalius (1514-1564) nagy mûve: De Humani Corporis Fabrica Libri Septem elsõ kiadása, 2. Vesalius mûvének egy lapja, 3. Az egykori, Szepesy püspök által
alapított Episcopale Lyceum Quinque-Ecclesiae épülete, 4. Báró Szepesy Ignác püspök, 5. Székely Bertalan „Hét csók” c. festménye a Székesegyház Szent Mór
kápolnájában, 6. Ugyanott: Székely Bertalan: „Szent Mór püspök felszenteli a pécsi székesegyházat” c. festménye

Negyedik sor 1. Janus Pannonius pécsi püspök könyve, 2. A Klimo Könyvtár egyik könyvében a könyvtár pecsétje 1774-bõl (lila), 3. Augustinus De Civitate Dei c. könyve a
Klimóban, 4. Koller könyvének elsõ kiadása, 5. A Klimo püspök emlékmûve a Klimo Könyvtárba vezetõ lépcsõházban, 6. Hess András: Chronica Hungarorum,
az elsõ magyar nyomtatott könyv (1473, Budán) kézírásos másolata (1481-bõl) a Klimóban
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