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Az Általános Orvostudományi Kar
Tanácsának ülése
2011. április 7.

Dr. Miseta Attila dékán hivatalos távolléte miatt a Kari Tanács ülését dr. Ertl Tibor általános dékán-
helyettes vezeti.

1. Professzor emeritus cím adományozása

Felterjesztõ: dr. Miseta Attila dékán (a felterjesztést a hatályos szabályzat szerint a dékán jogosult
megtenni).
Határozat: Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel ter-
jeszti a Szenátus felé a professzor emeritus cím adományozásáról szóló elõterjesztést.

Név Igen Nem Tartózkodás
Dr. Bajnóczky István
egyetemi tanár 60 6 1

2. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Felterjesztõ: dr. Szabados Sándor, a Szívgyógyászati Klinika igazgatója
Határozat: Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel ter-
jeszti a Szenátus felé a címzetes egyetemi docensi elõterjesztést.

Név Igen Nem Tartózkodás
Dr. Illyés Miklós
fõorvos

63 1 3

3. Az ÁOK 2011. évi költségvetési terve

Porvay Péter gazdasági igazgató: Röviden ismerteti az ÁOK 2011. évi költségvetési tervét. A be-
vételek alakulásában fõ meghatározó a költségtérítéses képzés és a hallgatói létszám alakulása, ez
utóbbi folyamatosan nõ. A költségvetés másik fontos eleme a dollár és az euró MNB árfolyama, ami
nagyon ki van téve az árfolyam ingadozásnak. A forint szárnyalása nem tesz jót. A dollár árfolyam-
nál 12-13 Ft-tal alatta vagyunk a tervezettnek, de bevételeinkrõl elmondható, hogy amennyit nyer-
tünk az eurón, annyit veszítettünk a dolláron. Nagyjából pénzünknél vagyunk, de ha ilyen árfolyam-
ok maradnak 2011. õszére is, akkor 60-70 milliós mínuszra számíthatunk. A költségtérítéses képzés
bevételei a csatolt melléklet alapján alakultak.

A költségvetési terv bevételeinek másik fontos eleme a szakorvos képzési normatív támogatás a
minisztériumtól, ami az elmúlt évben jelentõsen megváltozott, valamint a KTF normatíva. 

Fájó pont a központi elvonások, átcsoportosítások témája. Ez kb. 6 Mrd Ft-ot tesz ki a 2011-es év
tervében. 
Határozat: Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfogadta a PTE ÁOK
2011. évi költségvetési tervére tett javaslatot. 
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4. Nem önálló tanszékek létrehozása

Dr. Komoly Sámuel két nem önálló tanszék létesítésére tett javas-
latot: Klinikai Neurofiziológiai és Epileptológiai Tanszék, Klinikai Kí-
sérletes Neuroimmunológiai Tanszék.

Határozat: Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhan-
gúlag elfogadta a Klinikai Neurofiziológiai és Epileptológiai nem
önálló Tanszék létesítésére tett javaslatot. 

Határozat: Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhan-
gúlag elfogadta a Klinikai Kísérletes Neuroimmunológiai nem
önálló Tanszék létesítésére tett javaslatot. 

5. Az Általános Orvostudományi Kar 2011/2012-es tanév idõbe-
osztása

Dr. Csernus Valér:Aszabályzatok szerint a Kari Tanácsnak kell el-
fogadni a következõ tanév idõbeosztását. Jelen tanévhez képest lénye-
gi változás nincs.

Dr. Horváth Judit: A német oktatói értekezleten felmerült, hogy
csökkentsék a vizsgaidõszakot hét hétrõl hat hétre, ez különösen janu-
árban lenne fontos, hogy legyen 1 hét szünet.

Dr. Csernus Valér: Messzemenõleg egyetért, de széles körû egyez-
tetést kíván, mivel komoly feszültséget váltana ki ennek hirtelen beve-
zetése. Egyeztetéseket fog kezdeményezni a Német Hallgatói Önkor-
mányzattal, továbbá az angol és magyar HÖK-öt meg kell gyõznie.
Próbaszavazást javasol. 

Dr. Horváth Judit: A táblázat szerint a költségtérítési díj kedvez-
mény igények leadási határideje péntek, a befizetés határideje hétfõ.
Véleménye szerint kevés az idõ a határozat megírására, a befizetési
határidõ teljesíthetetlen. Demoralizáló hatású, ha engedünk a határ-
idõkbõl.

Dr. Csernus Valér: A hallgatók feltehetõleg használják azt a kité-
telt, mely szerint egy kérvény beadása mentesít a határidõk betartása
alól.

Porvay Péter: A határozatot nem tudják hétfõig megkapni, de úgy
kezelik a helyzetet, hogy a péntekig leadott kérvény mellé a kérvény-
ben kért csökkentés alapján hétfõig kell befizetni a vélt összeget. Szo-
ciális kérdésekben külön határidõket tartalmaz a táblázat.

Dr. Gregus Zoltán: Az ötödéves gyógyszerészhallgatók tanévkez-
désével kapcsolatban érdeklõdik, ez változott az elõzõ évekhez képest,
mivel 2 héttel korábban kezdõdik.

Dr. Csernus Valér: A korábbi gyakorlattól eltérõen, de a többi
gyógyszerészkar tanrendjével összhangban a végzõs gyógyszerész-
hallgatók 12 hetes szorgalmi idõszakát 14 hétre egészítették ki, így az
szeptember 12-én kezdõdik.

Dr. Ertl Tibor: Javasolja, hogy az idõpont módosításokkal kapcso-
latban tanulmányozza Tanulmányi Bizottság, a Kurrikulum Bizottság
és a HÖK, és közösen terjesszenek be javaslatot, ha változást szeret-
nének. 

Határozat : Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhan-
gúlag elfogadta a PTE ÁOK 2011/2012-es tanév idõbeosztására
tett javaslatot. 

6. Kari pályázatokról tájékoztatás

Dr. Németh Péter: Három csoportba oszthatók a kari pályázataink. Az
elsõ csoport a megvalósulás alatt álló pályázatok, ez szép mennyiség. 

Amásodik az elbírálás alatt álló pályázatok csoportja, ahol komoly

a megcélzott összeg és egy-két pályázat ebbõl már a második körben tart.
A harmadik csoport a TÁMOP és a KEOP pályázatok. ATÁMOP

most zajlik, a másik három orvosképzõ egyetemmel közösen dolgo-
zunk rajta, hogy a klinikumban még egyszer kerüljenek be azok az új
elméleti trendek, melyek új diagnosztikai és új terápiás elveket fognak
magukkal hozni. Örömmel csatlakozott ehhez Szeged, Debrecen és a
SOTE, és mi is szeretnénk az õ pályázataikhoz kapcsolódni. Koller
Ákos dékánhelyettes bekérte már az ötleteket, melyek alapján a Pályá-
zati Iroda állítja össze a szakmai és egyéb részét a pályázatoknak. Min-
den érintett értesülni fog az általa javasolt dolgok állásáról. 

A KEOP pályázat a mûszaki és adminisztrációs menedzsmentet
érinti. Az Orvoskar épülete nagyon elavult energetikai szempontból,
korszerûsítése napirenden van. Sajnos a tavaly beadott pályázatunkat
elutasították, mivel a kincstári biztos miatt kiesett az egyetem a pályá-
zók körébõl. Most a következõ kiírást várjuk, mert változni fog tavaly-
hoz képest.

Az egyetemi pályázati irodával szoros az együttmûködés.

7. Bejelentések.

Dr. Ertl Tibor: Az EFEN napok sikerrel zajlanak, kitûnõ rendez-
vényeket szervez a HÖK. Kéri, hogy a hétvégi Medikus bálon minél
nagyobb számban vegyenek részt a Kar oktatói. A Tanácsülés után az
EFEN sátorban kezdõdõ koncertekre a Pécs Music Society tisztelettel
meghívja a kar dolgozóit.

Beszámoló a IV.
Dél-dunántúli Regionális

Felnõtt Diabetológiai
Megbeszélésrõl

Immár negyedik alkalommal rendeztük meg Villányban,
2011. május 6-7. között a megbeszélésünket. Ennek forma-
bontó lebonyolítása a következõ volt. A régió három me-

gyéjébõl, Tolna, Baranya és Somogy megyébõl, minden szakel-
látóhely képviselõje tíz percben összefoglalta a véleményét az
elõre megküldött témákban, amit három perces vita követett. Az
üléselnökök a megbeszélés végén összefoglalták a lényegesebb
mondanivalókat. A péntek délutáni szekció után dr. Sudár Zsolt,
dr. Fülöp Gábor és dr. Ádám Ildikó elõadásában a célérték fon-
tosságáról, az inzulinterápia hatékonyságáról és a betegközpon-
tú ellátásról hallhattunk beszámolókat. 

Az idei megbeszélések témái a következõk voltak: Az MDT új
szakmai irányelvei, a terápia biztonságossága, inzulinpumpa-
kezelés, diabetológus-háziorvos kapcsolata, ICT/humán-analóg
váltás.

A résztvevõk ellenszavazat nélküli javasolták a hazai diabetes
regiszter felállítását. 

Dr. Wittmann István 
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Felhívás
Kedves Érettségire Készülõ Diákok!

Ezúton értesítünk arról, hogy a PTE ÁOK Tehetségért Mozga-
lom szervezete a 2010/2011-es tanévben nyáron is szervez érettsé-
gire felkészítõ konzultációs táborokat középiskolás tanulók számá-
ra. Felkészítõ táborainkat a mai magyar felvételi rendszerhez igazít-
juk. A táborban az emelt szintû érettségire készülõknek több, nehe-
zebb és izgalmasabb feladatokat is ismertetünk.

A nyári elõkészítõ tábor idõpontja: 2011. augusztus 22-27.
A Tábor helyszíne: PTE ÁOK Elméleti tömb oktatótermei (7624
Pécs, Szigeti út 12.)

A tábort hagyományosan a Kar egy neves professzorának elõ-
adásával nyitjuk meg. A tábor folyamán biológia, kémia és fizika
szemináriumokat tartunk, s az egyetem kutatóintézeteibe is szerve-
zünk látogatásokat.

Anyári táborban is nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidõs prog-
ramokra! Minden este közösségi programokon vehettek részt, ahol
felsõbb éves hallgatóinkkal is találkozhattok, beszélgethettek, meg-
ismerhetitek Pécs városát.

A nyári táborban 60 fõ részvételét tudjuk biztosítani. A tábor-
ban való részvétel ingyenes, mivel a Pécsi Tudományegyetem Ál-

talános Orvostudományi Karán mûködõ Tehetségért Mozgalom
eredményesen pályázott az Oktatásért Közalapítvány által kiírt „a
felsõoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló
tehetséggondozó táborok támogatása” címû (NTP-OKA-XIII) pá-
lyázatra. A tábor idõtartama alatt a résztvevõk számára az étkezés
és a szállás költségeit is a szervezõk biztosítják.

Atáborban való részvétel elbírálása a jelentkezési lapok beérke-
zésének sorrendje, illetve a középiskolai jegyek alapján történik.

A táborban való részvételhez kérjük a mellékelt adatlapot, vagy
honlapunkon (http://felvi.aok.pte.hu) az on-line jelentkezési lapot
kérjük kitölteni.

A jelentkezés határideje 2011. július 31.

A jelentkezéssel kapcsolatos bármeny kérdésre szívesen válaszo-
lunk a tm@aok.pte.hu címen, vagy a 72/501-500/18516, 06-70-
541-6513 telefonszámokon.

Postacímünk, melyre a kitöltött jelentkezési lapokat kérjük el-
küldeni:

Pécsi Tudományegyetem
Rektori Hivatal
Marketing Osztály
Tehetségért Mozgalom, nyári elõkészítõ tábor
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Duga Zsófia

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Tehetségért Mozgalom – Érettségire felkészítõ nyári tábor
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Tehetségért Mozgalom – nyári felkészítõ tábor

Jelentkezési lap
Név:

Lakcím:

Telefon:

E-mail cím: 

Iskola neve, címe:

Befejezett évfolyamod: 10. 11. 12. 13.

Osztályfõnököd neve:

Választott tantárgypár: biológia – fizika biológia – kémia

Igényelek: szállást étkezést (vegetáriánus)

Kérjük a jelentkezés során feltüntetni az alábbi érdemjegyeket – az utolsó két lezárt tanév eredményeinek
megfelelõen.

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Biológia

Fizika

Kémia

Egy választott idegen nyelv

Motivációs levél – kérjük, írjál magadról néhány mondatot, miért szeretnél gyógyítással foglalkozni, és
milyen segítséget vársz a felkészítõ tanfolyamtól!
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Aneszteziológia és intenzív terápia 3 1 2 2 1 1 2 1 2 15 5

ARC-ÁLLCSONT SZÁJSEBÉSZ 2 1 1 4 1
Belgyógyászat 5 1 3 2 2 1 1 3 3 21 10
Bõrgyógyászat 2 1 1 1 5 2
Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 1 1 3 2 1 3 11 5
Fizikális medicina 1 1 2 4 1
Foglalkozásorvostan 1 1 1
Fül-orr-gégegyógyászat 2 1 1 2 6 2
Gasztroenterológia 1 1 1 3 1
Geriátria 0 1
Gyermeksebészet 0 1
Gyermek- és ifjúságpszichiátria 1 1 1
HÁZIORVOSTAN 19 19 15
Idegsebészet 1 1 2 1
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN 1 1 1
Infektológia 1 2 2 1 6 1
Kardiológia 1 1 1 1 4 1
MEGELÕZÕ ORVOSTAN 2 2 1
Neurológia 2 1 2 1 2 8 3
Nukleáris medicina 1 1 1 1 4 1
Ortopédia-traumatológia 2 1 2 2 1 1 1 4 14 4
Orvosi laboratóriumi diagnosztika 1 1 1 1 1 2 7 2
Orvosi mikrobiológia 1 1 1
Oxyológia- és sürgõsségi orvostan 5 2 2 2 2 2 5 2 22 5
Patológia 2 1 1 2 6 2
Pszichiátria 2 2 2 3 1 2 12 3
Radiológia 1 2 1 2 2 3 11 4
Reumatológia 1 2 1 4 2
Sebészet 1 1 2 2 1 1 2 1 11 4
Sugárterápia 1 2 2 5 1
Szemészet 1 1 1 1 2 6 2
Szívsebészet 1 1 1
Szülészet-nõgyógyászat 2 1 2 1 1 2 9 3
Transzfuziológia 2 2 1
Tüdõgyógyászat 2 2 1 2 7 1
Urológia 1 1 2 4 1
Összesen 32 10 24 19 35 19 9 29 9 4 1 5 41 2 239 92
dõlt betûk: hiányszakma
NAGYBETÛK: központi gyakornok

SZAKKÉPZÉS PÉCSI RÉGIÓ

ÁLTALÁNOS ORVOS

APTE régiójába tartozó szakképzési álláspályázati lehetõségek a 2011. évre
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Higiénikus orvosi oklevéllel
megszerezhetõ szakképesítések

Költségtérítéses Összesen

Megelõzõ orvostan, munkahygiene,
sugáregészségtan

6 6

Fogorvosi szakok
EGYETEMI

UTÁNPÓTLÁS
Költségtérítéses Összesen

Dento-alveoláris sebészet 4 4

Fogszabályozás 2 2

Gyermekfogászat 1 3 4

Konzerváló fogászat 
és fogpótlástan

2 5 7

Parodontológia 1 3 4

Összesen: 4 17 21

Szakgyógyszerész EGYETEMI 

UTÁNPÓTLÁS Költségtérítéses Összesen

Gyógyszertechnológia 1 5 6

Gyógyszerellenõrzés 5 5

Gyógyszerhatástan 20 20

Gyógyszerkémia 2 2

Farmakognózia és fitoterápia 5 5

Klinikai laboratóriumi
diagnosztika

2 2

Gyógyszerellátási
gyógyszerészet

35 35

Radiogyógyszerészet 1 1

Kórházi gyógyszerészet 10 10

Klinikai gyógyszerészet 1 10 11

Toxikológia 3 3

Gyógyszerészi mikrobiológia 1 1

Minõségbiztosítás 2 2

Összesen: 2 101 103

A Magyar Orvosképzési és
Egészségügyi Oktatói Társaság ülése Pécsett

A Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatói Társaság a PTE ÁOK dékánjának meghívására 2011. május 6-án ülést tartott a PTE
ÁOK Dékáni Tanácstermében.
Az ülésen megjelent mind a négy Orvostudományi Kar dékánja, illetve helyettese, valamint a Karok graduális és posztgraduális képzé-
sért felelõs vezetõje. Az ülés elején a résztvevõket üdvözölte dr. Bódis József a PTE rektora, valamint dr. Miseta Attila a PTE ÁOK dé-
kánja.

Az elsõ napirendi pontnak megfelelõen tárgyalásra került a graduális képzés minõségbiztosításnak egyik fontos aspektusa. Ennek a
napirendi pontnak a keretében mind a négy kar részletesen bemutatta az általuk bevezetett, illetve bevezetésre kerülõ hallgatói feed-back
rendszer módszereit és eredményeit. A beszámolókat számos hozzászólás követte.
A második napirendi pontban disszkuszió folyt az orvosok Magyarországról történõ elvándorlásának problematikájáról, majd dr. Bodosi
Mihály – aki a Társaság elnöke – részletesen ismertette a szakorvosképzés problémáit, valamint a Fõhatóság részérõl tervezett, szakor-
vosképzéshez kapcsolódó jogszabályokat.
Az ülés végén a résztvevõk átvették a PTE ÁOK ajándéktárgyait.
Az ülés után, a PTE ÁOK Dékánjának meghívására az ülés résztvevõi pincelátogatással egybekötött ebéden vettek részt
Villánykövesden.

Dr. Biró Gábor
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K
ét évvel ezelõtt a budapesti Német Nagykövetség kez-
deményezésére elsõ alkalommal rendeztek Magyar-
Német Felsõoktatási Napokat Budapesten. A kezdemé-

nyezés keretében magyar és német felsõoktatási intézmények
rendszeresen lehetõséget kapnak a részletesebb bemutatkozásra és
az egymás közti tapasztalatcserére, mindemellett pedig olyan szer-
vezetekkel kerülhetnek kapcsolatba, melyek a hallgatói mobilitást
egyéb segítõ kezdeményezésekkel tudják támogatni.

AMagyar-Német Felsõoktatási Napokat az elsõ, magyarorszá-
gi nyitórendezvény után idén májusban Karlsruhe-ban, a
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) társszervezésében rendez-
ték meg, melyen a pécsi Orvoskart dr. Horváth Judit, a
Kreditátviteli Bizottság elnöke és a német nyelvû képzés egyik
meghatározó egyetemi oktatója, valamint Frédéric Zuhorn, a Né-
met Program Bizottság fõtitkára és jómagam képviseltük.

A rendezvényen, mely a KIT mellett a Német Akadémiai Cse-
reszolgálat (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD)
támogatásával jött létre, a megnyitót megelõzõen és a felsõoktatá-
si napok alatt folyamatosan minden részt vevõ felsõoktatási intéz-
mény bemutathatta saját képzési palettáját. A rendezvényen a Pé-
csi Tudományegyetemet karunk képviselte, mind-
azonáltal igyekeztünk az érdeklõdõknek az ÁOK
mellett a PTE egyéb képzéseirõl is tájékoztatást
adni.

A kétnapos rendezvény elsõ napján az elõadá-
sok kaptak jelentõsebb hangsúlyt, ahol is KIT el-
nöke, Karlsruhe polgármestere és a Német Akadé-
miai Csereszolgálat fõtitkára, dr. Rüland mellett
Dorothee Janetzke-Wenzel budapesti német nagy-
követ tartott hosszabb lélegzetû elõadást a ma-
gyar-német kulturális és felsõoktatási kapcsola-
tokról, melynek keretében a Magyarországon zaj-
ló német nyelvû orvosképzés fontossága külön
hangsúlyt kapott.

A rendezvény második napján a magyarorszá-
gi, német nyelvû képzésekkel rendelkezõ felsõok-
tatási intézmények kaptak lehetõséget a bemutat-
kozásra. A nem fõvárosi intézmények közül egye-
dül karunk vállalkozott prezentációra (melyet két,
a felsõoktatási napokra készített poszterrel egészí-
tettünk ki – ld. kép), melyben – a SOTE bemutat-
kozását követõen – igyekeztünk pécsi orvoskép-
zés, valamint a városunkra jellemzõ rendkívül ak-
tív egyetemi élet és interkulturalitás egyedülálló-
ságát hangsúlyozni – melynek sikerét, a német
nagykövet és a magyar nagykövet-helyettes gratu-
lációja, valamint a prezentáció utáni megkeresé-
sek száma mutatta leginkább.

S hogy mi is a haszna a Magyar-Német Felsõ-
oktatási Napokon való részvételnek? Egyrészt az,

hogy az idén tavasszal indult ÁOK Német Alumni Club meghívást
kapott Berlinbe, a Magyar Nagykövetség júniusi konferenciájára,
illetve a berlini Collegium Hungaricumba, ahol az elképzelések-
nek megfelelõen egy videóprezentáció keretében népszerûsíthet-
jük majd a magyarországi orvosképzést. Másrészt, hogy Janetzke-
Wenzel német nagykövet a rendezvényen maga emelt szót az or-
vosképzésben részt vevõ német egyetemisták eddig még hiányzó
hitellehetõségeivel kapcsolatban, kérve a Német Akadémiai Cse-
reszolgálatot, hogy javasolja a külföldi és ezen belül is a magyar-
országi orvosképzés német hallgatói számára is elérhetõ hitellehe-
tõségek megteremtését, annak érdekében, hogy magyarországi ta-
nulmányaikat két évnél hosszabb ideig is finanszírozni tudják. A
rendezvényen a DAAD rendívül sok, magyar hallgatóknak és ok-
tatóknak szóló ösztöndíjas lehetõségrõl, illetve kutatócsoportok-
nak szóló PPP kutatási és mobilitási támogatásról számolt be, így
ez úton is mindenkinek szíves figyelmébe ajánljuk a Csereszolgá-
lat és budapesti kirendeltségét honlapját: www.daad.de ill. , moti-
vációként idézve a DAAD mottóját – studieren weltweit – go
out!

Faubl Nóra

Magyar-Német Felsõoktatási Napok 2011
Karlsruhe, 2011. május 11-13.
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2011. május 6-án a Pécsi Akadémiai Bizottság Székházá-
ban ünnepi ülésre került sor. A PTE KK Gyermekgyógy-
ászati Klinika és a Magyar Gyermekorvosok Társasága kö-
szöntötte dr. Molnár Dénes intézetvezetõ egyetemi tanárt
60. születésnapja alkalmából. Az ülés szervezõje, dr.
Hollódy Katalin nyitotta meg az ünnepi ülést, a megjelent
kb. 120 vendég elõtt. Elmondta, hogy a születésnapi meg-
hívón látható, virágba borult fa az intézetvezetõ  klinikai
szobájának ablaka elõtt virágzik, a tavaszt jelképezi, és ez-
zel a közös, nagy „csokorral” gratulálnak az intézet munka-
társai Molnár Dénes professzornak. Dr. Bódis József rektor
személyes hangvételû köszöntõjébõl kiderült, hogy medi-
kus korukban az Élettani Intézet falai között közösen végez-
tek tudományos diákköri munkát. Dr. Miseta Attila hivata-
los elfoglaltsága miatt Decsi Tamás dékánhelyettes olvasta
fel a dékán üdvözlõ szavait, amit saját jókívánságaival
egészített ki. Dr. Kollár Lajos fõigazgató a Klinikai Köz-
pont nevében gratulált.  Elmondta, hogy õ is a Gyermekkli-
nikán kezdte egészségügyi pályafutását, ezért a klinika szá-
mára is sok emléket jelent. AMagyar Gyermekorvosok Tár-
sasága elnöke, dr. Szabó László Miskolcról érkezett, hogy a
Társaság nevében átadja az ünnepeltnek Bókay János pro-
fesszor reprint kiadású könyvét. A meghívott társegyetemek
gyermekklinikáinak intézetvezetõi is megtisztelték jelenlé-
tükkel az ünnepi rendezvényt. Dr. Balla György akadémi-
kus, a Debreceni Tudományegyetem Gyermekgyógyászati
Klinikájának vezetõje a meleg baráti szavak mellett tûzzo-
mánc képpel gratulált. A Szegedi Tudományegyetem gyer-
mekgyógyász vezetõje, dr. Túri Sándor egyetemi tanár, a
„vidék” összetartását is hangsúlyozta beszédében. 

Az elsõ elõadást dr. Szekeres Júlia tartotta, aki a pécsi
Nagy Lajos Gimnázium angol tagozatos osztályában és
az egyetemen is Molnár Dénes osztálytársa-csoporttársa
volt.  A 35-40 éve készült közös fotók bemutatásával és
kommentálásával nagyszerû hangulatú prezentációt
hallhattunk. „Kronológiai” sorrendben a diákkörös évekrõl dr.
Vermes István számolt be. Elmondta, hogy Molnár Dénes a
legkedvesebb diákköröse volt az Élettani Intézetben. Dr. Kovács
Éva 10 tíz éve dolgozik a Gyermekklinikán, mint tudományos
fõmunkatárs. Elõadásában a Molnár Dénes által irányított európai
projektekrõl számolt be, egy képzeletbeli bõröndre felragasztva a
kutatás sok-sok állomását. Dr. Erhardt Éva a Gyermekklinikán
diákkörösként kezdte pályafutását Molnár Dénes munkacso-
portjában. Beszámolt az European Childhood Obesity Group
megalakulásáról és annak jelenlegi munkájáról, melyben Molnár
professzor jelentõs vezetõ szerepet játszik. Az elõadást kedves
bejelentkezés szakította félbe. A világháló segítségével az európai
munkacsoport tavaly leköszönt elnöke, a táplálkozástudomány
nemzetközileg is elismert szaktekintélye, Margherita Caroli
személyesen köszöntötte fel Molnár Dénest. A prezentációk sorát
dr. Stankovics József zárta, aki bemutatta a Gyermekklinika

Intenzív Osztályának megújulását és fejlõdését a kezdeti egy
BIRD respirátortól a mai modern gépparkig, amelynek
kialakításában Molnár professzornak elévülhetetlen érdemei
voltak.

Az elõadások után a Gyermekklinika munkatársai nevében
Kajtár Pál szólt néhány  szót, és saját festményével köszöntötte
az ünnepeltet. Dr. Békési Bernadett kolléganõnk „Gyermekklini-
ka. Életképek” címmel fotóalbumot állított össze a klinika min-
dennapi életébõl.

Az elõadások és gratulációk után pezsgõs koccintásra invitáltuk a
megjelent pályatársakat, kollégákat. Dr. Kovács L. Gábor rek-
torhelyettes rövid köszöntõje után fehér asztal melletti kötetlen
beszélgetés zárta a napot. 

A Gyermekgyógyászati Klinika közössége

Dr. Molnár Dénes professzor úr 60 éves



A z adományozás olyan segítség-
nyújtás, melynek alapeleme az
önkéntesség, a jó szándék, az

emberiesség. Vágy, mely sokak egész éle-
tét formálja.  Jótett, mely boldoggá tesz,
melytõl fejlõdik a szociális készség, a tár-
sadalmi szolidaritás.

Manapság nagyon sokan, túl sokan szo-
rulnak segítségre. Szívszorító érzés, hogy
közvetlen környezetünkben mennyi min-
denkin és mi mindenen kellene segíteni. Az
interneten naponta bõvül a „Sürgõs kérések
listája”, s a távoli katasztrófák híre, sokkoló
képei perceken belül érnek el minket. 

Megnyugtató, hogy Orvoskarunkon az
adományozásnak már hagyománya van.
Évrõl évre segítünk a rászorulók egy-egy
csoportján. A korábbi években ösztönzõ
volt a más kultúrákban nevelkedett külföl-
di hallgatók szociális érzékenysége, akik
között sokan szinte természetes kötelessé-
güknek érzik a támogatás szervezését, az
adományok gyûjtését. Az angol és német
program diákjai több olyan eseményt szer-
veznek minden tanévben, melynek alap-
gondolata mások megsegítése. Agyûjtések
kezdeményezését már hazai hallgatóink is
örömmel teszik, a rendezvényeken egyre
több adomány gyûlik össze, egyre több he-
lyen tudunk segíteni.

Ateljesség igénye nélkül hadd soroljak
fel néhány olyan közelmúltbeli rendez-
vényt, melyen magyar és külföldi hallgató-
ink igyekeztek segíteni, közös összefogás-
sal gyûjtöttek adományokat:

Megújult hallgatói újságunk bemutat-
kozásakor, a Confabula Premier Night al-
kalmával a belépõjegyekbõl és az eladott
italonként 50 Ft összegyûjtésébõl közel
200 ezer forintot juttattak hallgatóink
Devecserre, melybõl vérnyomásmérõt, in-
haláló-, illetve vércukormérõ készüléket
vásároltak a vörös iszap sújtotta terület be-
tegei részére.

AzAdventi koncerten adakozók és az
angol és német programosok karácsonyi
teadélutánján, a Christmas Party-n ismét
gyûjtés indult a devecserieknek, így a téli
napok megsegítésére újabb 180 ezer forin-
tot küldtünk tüzelõ vásárláshoz.

ACocktails for a Cause, mely már el-
nevezésével is  – Koktélok egy jó ügyért –
utal a jótékonyságra, évek óta a Pécsi
Gyermekgyógyászati Klinika  számára
gyûjti az adományokat. A tavalyi közel
900 ezer forintból kórtermeket újítottak
fel, idén 240 ezer forinttal tudjuk támogat-
ni a további munkálatokat.

A Nemzetközi Esten kezdõdött és az
Egészségügyi Felsõoktatási Napokon,
majd a dolgos hétköznapokon is folytató-
dott a gyûjtés a japán földrengés áldozatai
számára. A Japán Vöröskereszt számára
elküldött adományhoz 100 ezer forinttal
járult hozzá az Angol-Német Hallgatói
Önkormányzat ( EGSC), így a teljes támo-
gatás elérte a 450 ezer forintot.

Külföldi hallgatóink grandiózus ren-
dezvénye, a Nemzetközi Est sikere nyo-
mán megvalósult egy hatalmas álom is,
Ophtalmoscope-ot vásároltak 2,5 millió
forint értékben. Támogatásukkal a pécsi
Szemészeti és Szülészeti, valamint a Gyer-
mekgyógyászati Klinika vizsgálataihoz
régóta vágyott mûszert használhatnak or-
vosaink.

A Nemzetközi Est ruhatárában befolyt
bevételt 450 ezer forintra kiegészítve az
“Aid that Helps” – korábbi és jelenlegi

hallgatóink által alapított – segélyszerve-
zet számára juttattuk el adományunkat af-
rikai árva és beteg gyermekek ellátására. 

Pécs, Devecser, Japán és Uganda, va-
gyis Európa, Ázsia, Afrika! Mertünk na-
gyot álmodni, átöleltük a világot, mert
szükségük van ránk. De hisz így lesz ez
késõbb is, minden gondolatunk a rászoru-
lókat segíti, hiszen orvosokat, gyógyszeré-
szeket képzünk, akik nyitott szívvel fog-
nak segíteni egész életükön át.

Szükségben kapni nagy áldás. Adni,
segíteni pedig sokszor torokszorítóan fel-
emelõ. 

Köszönet mindenkinek, akik adomá-
nyoztak, mindazoknak, akik önzetlensé-
gükkel az élet minõségét segítették, vagy
magához az élet esélyéhez juttatták hozzá
a rászorulókat!

Földényi Gabriella
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R észecskesugár-terápia alatt protonnal és könnyû ionnal
történõ sugárkezelés értendõ. Kiemelkedõ jelentõsége ab-
ban rejlik, hogy a tumor környezetében található egészsé-

ges szöveteket jelentõs mértékben megkíméli. Éppen ezért kínálhat
optimális megoldást olyan sugárérzékeny szervekben található tu-
morok kezelésében, mint pl. az agy, gerincvelõ, szem, máj, tüdõ és a
gyomor-bélrendszer. A módszer gyermekek körében is elõnyös,
mivel növekedésben lévõ szervezetük különösen sugárérzékeny.
Az egészséges szövetek hatékonyabb megkímélésének következ-
tében nagyobb dózisú sugarak alkalmazására nyílik lehetõség.

Az osztrák-magyar határ közelében, Bécsújhelyen található a
MedAustron ionsugárterápiás és rákkutató központ, mely egyrészt
daganatos betegek kezelését szolgálja majd, másrészt kutatóköz-
pontként helyet ad klinikai és nem-klinikai kutatásoknak is.
A MedAustron központi eleme egy 26 méter átmérõjû szinkroton
(ciklikus gyorsító), amely protonokat és szénionokat gyorsít nagy
sebességre, majd – erõs mágneses tér segítségével, vákuumcsövek-
ben vezetve – a besugárzó helyiségekbe irányítja azokat

Regionális együttmûködés
Annak érdekében, hogy a csúcstechnológiájú beruházás pozitív re-
gionális hatásai minél hatékonyabban érvényesülhessenek, a
RegIonCo projekt keretében az Ausztria és Magyarország közötti
együttmûködés intenzívebbé tételére és elmélyítésére kerül sor.

Ez az alábbi tudományos területeken fog megvalósulni:
� Tudományos-kutatási együttmûködések feltérképezése, in-

formáció nyújtása a potenciális felhasználók számára.
� Transznacionális kép- és besugárzási adatmenedzsment

rendszer kialakítása a hozzá tartozó infrastruktúrával, lehe-
tõvé téve az egyes magyarországi és ausztriai terápiás cent-
rumok elektronikus összekapcsolását.

� A betegszállítás logisztikai feltételeinek megteremtése a ha-
tár mindkét oldalán.

� A régióban mûködõ vállalkozások és a nyilvánosság tájé-
koztatása.

A határon átnyúló együttmûködés elmélyítésének érdekében a
RegIonCo projekt egyik fõ célkitûzése egy jól megalapozott és mû-
ködõ hálózat kialakítása, amely hosszú távon is mûködõképes ma-
rad. Mind Ausztria, mind Magyarország részérõl öt-öt partnerinté-
zet vesz részt a közös projektben, amely a következõ munkacsoma-
gok szerint került felosztásra:

1. Projektmenedzsment.
2. Új eszközök és módszerek kidolgozása

a) Abesugárzás-tervezés alapjai héliumionok segítségével.
b) Molekuláris képalkotás.

3. Határon átnyúló tudástranszfer
a) Transznacionális képadat menedzsment az ionterápia és

az IT hálózat számára.
b) AMedAustron Research közös használata.

4. Határon átnyúló páciensmenedzsment
a) Epidemiológiai felmérés Magyarországon az ionterápiá-

ra potenciálisan alkalmas betegpopuláció nagyságának
felmérése.

b) Betegmenedzsment-logisztika
5. Regionális fejlesztés.
6. Kommunikáció és disszemináció.

Kutatóközpont
AMedAustron-Research nem-klinikai kutatóegysége teljes kö-

rû infrastruktúrával és széleskörû „support”szolgáltatással áll majd
a kutatók rendelkezésére a következõ fõbb kutatási területeken:
� Orvosi sugárfizika

Új ionterápiás módszer a daganatterápiában



� Sugárbiológia
� Kísérleti fizika (beleértve az ipari kutatásokat is)

Orvosi sugárfizika

Az orvosi sugárfizika az elmúlt években az olyan hagyományos
területek mellett, mint a dózismérés, dózisszámítás, sugárvéde-
lem, besugárzás tervezés (beleértve az optimalizálást is), a fejlett
orvosi képalkotó diagnosztikával egészült ki.
Az onkoradiológiában egyre gyakoribbá válik az olyan modern
képalkotó rendszerek mindennapos használata, mint a CT, rönt-
gen, PET, MR és ultrahang, mind a terápiás eljárások elõkészítõ,
mind pedig utánkövetési fázisaiban.
Központi kérdést jelent ezen a területen a képadatok teljes körû in-
tegrációja, valamint a képadatok elemzése illetve a besugárzás ter-
vezéshez és a beteg pozícionálásához való felhasználása.

Sugárbiológia

Az intenzitásmodulált ionsugár-terápia elõnyeinek teljes körû ér-
vényesülése érdekében a sugárbiológiai hatások vizsgálata az
ionsugárterápia esetében alapvetõ követelmény. Az új terápiás

módszer elõnyeinek lehetõ legjobb kiaknázásához feltétlenül
szükséges prediktív elemzéseket végezni és biológiai kísérleti mo-
delleket felállítani. Asugárbiológiai kutatások eredményei alapján
lehetséges az optimális kezelési protokollok kialakítása.

Kísérleti fizika

A MedAustron részecskegyorsító olyan speciális területek kutatási
projektjeinek is teret biztosít, mint a detektorfejlesztés, az anyagku-
tatás, a magfizika, a sugárvédelem és a dozimetria. Ezek vizsgálatá-
ra a nagy mag- és részecskefizikai kutatóintézetekben általában
nincs lehetõség. Mindezek mellett alapvetõ fontosságú cél a fiatal
kutatók legkorszerûbb módszerek és technológiák segítségével tör-
ténõ képzése és gyakorlati ismereteinek bõvítése is. A leendõ köz-
pont lehetõséget nyújt majd nemzetközi együttmûködések kiépíté-
sére, valamint a határokon átnyúló tudástranszfer támogatására.

Dr. Zámbó Katalin
Sarkadi Margit
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B ár a gyakorló gyógyszerészek a
gyógyszerkutatás és fejlesztés és a
gyógyszerellátás számos színterén

tevékenykednek, a társadalmi köztudatban a
gyógyszerészet fogalma a lakossági ellátó,
officinai gyógyszerészi tevékenységgel azo-
nosított. Tény, hogy a gyógyszerész diplomá-
val rendelkezõk több, mint két harmada való-
ban a közforgalmú gyógyszertárakban dolgo-
zik, és napjainkban a meghatározó feladat a
rendkívül széles választékban rendelkezésre
álló gyári készítmények – „specialitások” –
expedíciója a rászoruló betegek részére. Az
expedíció minõsége a gyógyszerészet legin-
kább meghatározó indikátora.

Nagyon fontos, hogy a gyógyszerész a
magas szintû szakmai és gyakorlati tudás
mellett megfelelõ kommunikációs ismeretek-
kel is rendelkezzen. A III. évezered gyógy-
szerészének nem pusztán a gyógyszer szakér-
tõjének kell lenni, hanem megfelelõ empátiá-
val a beteg felé fordulva az õ egészségmegõr-
zését, illetve, amennyiben már gyógyszere-
lésre szorul, annak optimalizálását kell elõ-
mozdítani.  

Ezen hivatásbeli kötelezettség mielõbbi
tudatosítása, jelentõségének elõrevetítése ér-
dekében a Magyar Gyógyszerészhallgatók
Egyesülete (HUPSA) kezdeményezésére a

HUPSA és a Magyar Gyógyszerésztudomá-
nyi Társaság Ifjúsági Bizottsága (MGYT IB)
2010 õszén célul tûzte ki „Az Év Gyógysze-
részhallgatója” Gyógyszerészi Gondozási
Verseny megszervezését. A verseny lényege,
hogy a hallgatóknak, tárasztal mögött, valós
patikai szituációban kell egy hozzájuk fordu-
ló, beteget – játszó színészt – szakmai taná-
csokkal és gyógyszerrel ellátniuk. A verseny
elsõdleges célja a gyógyszerészhallgatók
szaktudásának, valamit gyógyszerészi ta-
nácsadói és kommunikációs készségeinek
fejlesztése volt, amely magába foglalja a be-
tegre irányuló figyelem, a megfelelõ kérdezé-
si technika, az empátia, a tisztelet és megbe-
csülés, valamint a tárgyalási-tanácsadási
készségek fejlesztését. Másodlagos célként
szerepelt a verseny során nyert tapasztalatok
és az ott készült videoanyagok közvetlen fel-
használhatóságának biztosítása a gyógysze-
részképzõ és -továbbképzõ intézmények szá-
mára.

A kezdeményezés a világ számos orszá-
gában megrendezett Patient Counselling
Event (PCE, Betegtanácsadási Esemény)
gondolatán, struktúráján, tapasztalatain és ha-
gyományain alapul. A Nemzetközi Gyógy-
szerészhallgatói Szövetség (IPSF, Inter-
national Pharmaceutical Students’ Fede-

ration) 1989 óta nemzetközi szintû expediáló
versenyeket is szervez, és a Nemzetközi
Gyógyszerész Szövetséggel (FIP, Interna-
tional Pharmacy Federation) együtt olyan
szakértõi anyagot állított össze, amely célja
hasonló versenyek, továbbképzések, trénin-
gek szervezésének segítése, a gyógyszerész-
hallgatók és gyógyszerészek kommunikáci-
ós, tanácsadó készségének fejlesztése1. Ma-
gyarországi elõzményként a Szegedi Tudo-
mányegyetemen a gyógyszerészi gondozás
tárgy keretében hosszú ideje megrendezett ex-
pediáló verseny szolgált.

AHUPSAés MGYT IB kidolgozta a ver-
seny hazai megrendezésének szakértõi anya-
gát, amely alapján a kezdeményezést prof.
Soós Gyöngyvér a Gyógyszerészi Gondozás
Szakmai Bizottság (GYGSZB) elnöke karol-
ta fel. A professzor által felkért szakmai stáb
meghirdette a verseny témáját (Fájdalom,
nem beleértve a primer fejfájásokat), szakiro-
dalmat ajánlott, és kidolgozta a versenyszitu-
ációkat. A szakmai és operatív munkában az
alapítók mellett a szegedi Klinikai Gyógysze-
részeti Intézet, és a Magyar Gyógyszerészi
Kamara országos hivatala is komoly segítsé-
get nyújtott. Soós Gyöngyvér professzor asz-
szony mellett név szerint kell említeni
Chernel Ágnes Ildikót (Semmelweis Egye-

„Az Év Gyógyszerészhallgatója”
Gyógyszerészi Gondozási Verseny – elsõ alkalommal Magyarországon

„A közforgalmi gyógyszerészet az az ablak, amelyen keresztül a közösség a hivatásunkat látja. A közforgalmi gyógyszerészetünk ereje határoz-
za meg azt a képet, amit mutatunk magunkról.” John Bell, Ausztrália

„Hiába van a fejemben nagy és alapos tudás, ha nem tudom átadni, teljesen haszontalan marad. Meg kell tanulnunk kommunikálni a betege-
inkkel.” Nina Katajavuori, Finnország

1A brossura elérhetõ az IPSF honlapján: www.ipsf.org
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tem IV. évf.), a HUPSA elnökét kezdemé-
nyezõ és szervezõ, valamint dr. Horváth-
Sziklai Attilát a Kamara országos ügyviteli
vezetõjét a szervezés során nyújtott munká-
jáért. 

Az „Év Gyógyszerészhallgatója” Gyógy-
szerészi Gondozási Verseny végül 2011. áp-
rilis 16-án, Budapesten, a Magyar Gyógy-
szerészi Kamara Dózsa György úti országos
székházának elnöki tárgyalójában – amely
lénygében egy muzeális officina –, a
HUPSA az MGYT IB és a GYGSZB rende-
zésében, a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság a Magyar Gyógyszerészi Kamara
és a Magángyógyszerészek Országos Szö-
vetsége együttmûködõ partnerségével való-
sult meg, a hivatás egységének nem minden-
napi példáját szolgáltatva ezzel.

A megmérettetésre 19 negyed- illetve
ötödéves hallgató jelentkezett képviselve az
ország valamennyi gyógyszerészképzõ he-
lyét. A verseny két fordulóban zajlott: a je-
lentkezõk elõször egy, a fájdalom témakörét
taglaló, farmakoterápiás tesztet töltöttek ki,
amelynek eredményei alapján a legjobb 11
fõ került be a szóbeli szituációs fordulóra. A
szituációkban egy férfi és egy nõi beteg
problémáira kellett önállóan megoldást talál-
ni. A panaszok között derék-, illetve fogfájás
szerepelt. A helyzetet bonyolították a párhu-
zamosan szedett gyógyszerek (Betaloc
ZOK, Pulmicort, Rennie), egyéb betegségek
és panaszok (magas vérnyomás, asthma,
gyomorfájdalom, menstruációs görcs), a tü-
netek mögött álló, rejtett szervi bajok (cysti-
tis, prostatitis), a kiadhatóság problémái
(Demalgon recept nélkül, Kalmopyrin gyer-
meknek), illetve a betegek egyéni hiedelmei,
elvárásai, olykor szokatlan viselkedése. A
valós, patikai szituáció kialakítását nem csak
a megdöbbentõ hitelességgel alakító színé-
szek (Bakonyi-Kiss Alexandra és Pál And-
rás), az expediáló programmal felszerelt

számítógép, vagy a rendelke-
zésre álló gyógyszeres dobozok
segítették, hanem az az utánoz-
hatatlan miliõ is, amit a Gyógy-
szerészi Kamara elnöki tárgya-
lójának valós, antik táraasztala
és officinai bútorzata jelentett.
Az officinában a versenyzõn és
a betegeken kívül csak a zsûri és
az „operatõr” (dr. Biczók Zsu-
zsa, az SZTE Klinikai Gyógy-
szerészeti intézet rezidense) tar-
tózkodott, a szóbeli fordulóra be
nem jutott, vagy azon már át-
esett versenyzõk, a szervezõk-
kel és érdeklõdõkkel egy külön
teremben, élõ adásban követ-
hették az eseményeket. Mind-

annyiunk számára nagyon érdekes és tanul-
ságos volt végignézni ezeket az expediáláso-
kat, ezt a versenyzõk visszajelzései is meg-
erõsítették. Joggal remélhetjük, hogy a vide-
óra vett, szerkesztett szituációk hasznos ok-
tatóanyagként fognak szolgálni a jövõben.
Az expedíciók farmakoterápiás és kommu-
nikációs elemzését más írások hivatottak el-
végezni. E helyütt elég, ha annyit említünk,
hogy a versenyzõk, a szervezõk és a zsûri
egyaránt úgy nyilatkozott, hogy a verseny
kiváló motivációt adott a farmakoterápiás és
legfõképpen a kommunikációs ismeretek
minél alaposabb fejlesztésére, mind az egye-
temi, mind a posztgraduális keretek között.

A verseny gyõztese, az „Év Gyógysze-
részhallgatója” Ulakcsai Zsófia Éva (Sze-
ged, IV. évf.), második helyezett Gál Ildikó

(Szeged, IV. évf.), harmadik helyezett Borza
Erzsébet (Pécs, IV. évf.) hallgató lett.
Dunaszegi Janka (Pécs, IV. évf.) kommuni-
kációs különdíjban részesült. A zsûriben
prof. Szökõ Éva elnökletével az államvizsga
tesztkönyv farmakoterápia és gyógyszerészi
gondozás tesztkérdéseit összeállító másik
két egyetemi tanáron (prof. Botz Lajos, prof.
Soós Gyöngyvér) kívül gyakorló gyógysze-
rész (dr. Fodor Zsuzsa), és kommunikációs
szakemberként pszichológus szaktekintély
(dr. Lénárt Ágota, Semmelweis Egyetem,
Testnevelési és Sporttudományi Kar, Pszi-
chológiai Intézet) is részt vett.

Egy rendezvény jóságának sokféle indi-
kátora lehet. A versenyzõi feedback-ek
elemzése alapján az indulók hasznosnak és
motiválónak találták, és jó szívvel ajánlanák
hallgatótársaiknak a versenyen való szerep-
lést, valamint közülük a negyedévesek dön-
tõ többsége jövõre is részt szeretne venni a
megmérettetésen. A szervezõk számára en-
nél jobb bátorításra nincs is szükség! Bízunk
benne, hogy a tapasztalatokat, és visszajel-
zéseket hasznosan tudjuk alkalmazni a kö-
vetkezõ szervezés során, és õszintén remél-
jük, hogy sikerült elõremozdítanunk a ma-
gas szintû gyógyszerészi gondozás és a
gyógyszerészet ügyét!

E helyütt gratulálunk a díjazottaknak és
minden résztvevõnek!

Bozó Tamás
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Ifjúsági Bizottság

Á prilis 29. Ezt a dátumot kiejtve
idén biztosan sokaknak az angol
hercegi pár esküvõjének dátuma

ötlik az eszébe. Azonban azt már keveseb-
ben tudják, hogy ez a nap az Immunológia
Napja, amelynek megtartását 2004-ben
kezdeményezte az Európai Immunológiai
Társaságok Szövetsége (EFIS). A nap cél-
ja, hogy felkeltsék a tudományos és politi-
kai döntéshozók figyelmét, illetve a közér-
deklõdést a gyakran alábecsült jelentõségû
immunológia iránt.  Ebbõl az alkalomból
idén hetedik alkalommal került megrende-
zésre a másodéves orvostanhallgatók szá-
mára az immunológia verseny az Immu-
nológiai és Biotechnológiai Intézet szerve-
zésében. A verseny célja, hogy évrõl-évre
kiszûrjük az immunológia tudományában
a tehetséges diákokat, részükre elismerést

biztosítva. A legjobb eredményt elért elsõ
három helyezett az „Immunológia alapjai”
(„Basic Immunology”) címû tantárgyból a
félévi vizsgakötelezettség alól mentesül.
A2011-es esztendõben ezt az elismerést az
alábbi hallgatók tudhatják magukénak:

Magyar hallgatók:
I. helyezett Gál Petra
II. helyezett Márkus Ádám
III. helyezett Bacsa Eszter Bernadett

Angol programos hallgatók:
I. helyezett Ian Robert O’Sullivan
II. helyezett Mehrdad Erfanmanesh és

Gunnhild Strokkenes
(megosztott helyezés)

III. helyezett Jae Young Lee

Kovácsné Kósa Judit

Immunológia verseny
az Immunológiai és Biotechnológiai Intézetben
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A z Orvosi Népegészségtan Intézet
levelezõ PhD-hallgatójaként ju-
tottam el a megújuló energia elõ-

állítás témakörben, Kínában megrendezett
világkongresszusra 2011. április 25. és 30.
között (World Congress of Bioenergy,
Developing Bio-renewable Energy from
Nature).
A kongresszus Dalianban, a kínaiak egyik
kedvelt üdülõvárosában zajlott. A „kisvá-
rosban” kb. 2,5 millió ember lakik. 

A daliani World Expo Centert a kül-
földre került kínai kutatók építették honfi-
társaiknak. A monumentális épület több
ezer ember befogadására alkalmas, amire
nagy szükség is volt, mivel több kongresz-
szusnak adott helyet ugyanebben az idõben
(2nd World DNA and Genome Day, 1st
Annual World Congress of Marine
Biotechnology, 1st Annual World Cong-
ress of Bioenergy, 4th Annual World
Congress of Industrial Biotechnology, 2nd
Symposium on Enzymes & Biocatalysis,
2nd Annual World Congress of Petro
Microbiology).

Ennek köszönhetõen négy Nobel-díjas
kutató is elfogadta a szervezõk meghívá-
sát, és osztotta meg velünk tudását a nyitó
napon. Fiziológia és orvostudományi No-
bel-díjasok közül dr. Erwin Neher beszélt a
neurotranszmitterek felszabadulásában
szerepet játszó proteinekrõl, dr. Richard
Roberts a DNS elmúlt hatvan évérõl, a ké-
miai Nobel-díjas dr. Ada E.Yonath a ribo-
szóma kémiájáról, az izraeli dr. Aaron Cie-
chanover pedig az ubiquitin-mediálta fe-
hérjebomlás felfedezéséért kapott kémiai
Nobel-díjat.

Bár a nyitónap résztvevõinek többsége
kínai volt, néhány európai, amerikai,
ausztráliai és ázsiai elõadó és hallgató is
felbukkant a több ezer ember között. A
szervezõk, hozzászokva a nagy tömeghez,
kitûnõen igazították el a különbözõ konti-
nensekrõl érkezetteket, gyakran úgy, hogy
nem is beszéltek angolul. Remekül meg-
szervezték a szállodákból irányuló transz-

fert a kongresszusi központba anélkül,
hogy bárkit elvesztettünk volna. A város
hoteleiben, üzleteiben a kínai írásjelek és
beszéd ismeretének hiányában szintén in-
kább jelbeszéddel igyekeztünk megértetni
magunkat a helyiekkel.

Kétségtelen, hogy a Nobel-díjas elõ-
adások után a hallgatóság szigorúan érté-
kelte a többi elõadót, így õk nem mind-
annyian bizonyultak „világszínvonalú-
nak”. Ennek ellenére rengeteg érdekes
dolgot hallottam arról, hogy mi minden-
bõl lehet megújuló energiát elõállítani. A
saját elõadásom a biodízel üzemanyag-
gyártás során keletkezett melléktermék
különbözõ gének expressziójára gyakorolt
hatásáról szólt. Többek között ilyen irá-
nyú kutatások zajlanak a PTE ÁOK Orvo-
si Népegészségtan Intézetében, mivel
hosszútávon állati takarmány-kompozíci-
óként kívánják a mellékterméket alkal-
mazni.
Szerencsére a hallgatóság érdeklõdéssel
fogadta kutatási eredményeinket, mivel
korábban ilyen irányú vizsgálatok nem

történtek, és támogatták a gondola-
tot, mely szerint a megújuló energia
melléktermékeinek a felhasználása
tovább fokozza a környezet-tudatos-
ságot.

A kongresszust követõen két na-
pot töltöttem a kínai kultúra megis-
merésével, ami természetesen rend-
kívül rövid idõ volt. Azonban nem
csak az idõ rövidsége nehezítette
meg Pekingben a Tiltott Város vagy
a Nyári Palota látogatását, hanem a
rengeteg helyi turista is. A Nagy Fal „meg-
hódítása” során is gyakorlatilag a tömeggel
együtt kellett haladnom, így nem nagyon
volt lehetõség bámészkodásra vagy a hely
szellemének átérzésére.
Összességében a kínaiak rendkívül közvet-
lenek és gyermekien kíváncsiak, nagy ér-
deklõdéssel figyelték a más nemzetiségû
embereket, gyakran megszólították a kül-
földieket úgy a kongresszuson, mint az ut-

cán, például azért, hogy készíthetnek-e ró-
luk egy fényképet. Tapasztalatom szerint
tolakodni is kedvesen tolakodnak. Senki se
számítson arra, ha Kínába megy, hogy bár-
hol udvariasan elõreengedik, vagy az út-
testen akár zöld jelzésnél is áthaladhat,
mert náluk mindig, mindenhol és minden-
ben annak van elsõbbsége, aki gyorsabb és
erõsebb.

Dr. Szele Eszter, PhD-hallgató

World Congress of Bioenergy, Developing Bio-renewable Energy from Nature

Tiger Beach World Expo Center

Opening Ceremony

2011 MÁJUS–JÚNIUS

Great Wall
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A PTE ÁOK Migrációs Egészségügyi Programjai kereté-
ben 2011. április 28-29. között került megrendezésre a
‘Migrant vaccination – best practices in the EU’ cí-

mû szakmai tanácskozás. A kétnapos rendezvény, melynek társ-
rendezõje az Országos Epidemiológiai Központ, csatlakozott a
WHO Európai Immunizációs Hét programjaihoz, és mint az Eu-
rópai Unió Magyar Elnökségi Periódusa hivatalos tudomá-
nyos rendezvénye, egyben folytatása a március elején, Budapes-
ten megtartott: “For a Healthy Future of Our Children –
Childhood Immunization” címû EU tanácskozásának.

A PROMOVAX projekt fõ célkitûzése a migráns populáció
immunizálásának elõsegítése Európában. Ezen belül hozzá kí-
ván járulni azon Európai Uniós politika kiteljesedéséhez, mely-
nek célja az ún. „nehezen elérhetõ népcsoportok” – közöttük ki-
emelten a migránsok – egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhe-
tõségének elõsegítése a közöttük végzett egészségnevelési,
egészségfejlesztési programokkal, fókuszálva elsõsorban az im-
munizációra, és emellett az EU és tagország szintû döntéshozók
számára ajánlások megfogalmazása a migráns és menekült po-
puláció oltási programjaival kapcsolatban. A program mind a
célcsoport, mind a vele foglalkozó szakemberek számára kultu-
rálisan szenzitív oktatási anyagokat is ki kíván dolgozni. A prog-
ram célja a migránsok immunizációját elõsegítõ „best practice”
intervenciós csomagok összeállítása, terjesztése és egységes eu-
rópai oltási bizonyítvány formájának a kidolgozása is. Aprogram
a görög Prolepsis intézet koordinálásával nyolc EU-s ország ku-
tatóintézeteit fogja össze.

APTE kutatócsoportja a projekt egyik „munkacsomagjának”
a gazdája. Ennek kapcsán az Általános Orvostudományi Kar EU
szintû konferenciát szervezett a migráns vakcináció „best prac-
tice” ajánlásainak kidolgozására. A PTE kutatócsoport feladata a
projektben, hogy kidolgozza a kiértékelést, rangsorolást elõsegí-
tõ eszközrendszert.

Akétnapos tanácskozáson részt vettek a WHO Európai Iro-
dájának és az Európai Bizottság Betegségmegelõzési Köz-
pontjának (ECDC) valamint a Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatal, a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Ide-
genrendészeti Osztálya, és az Országos Epidemiológiai Köz-
pont képviselõi. A Baranya, Somogy, Tolna és Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei is
képviseltették magukat. Projektpartnereink közül vendégül lát-
hattuk a következõ intézmények munkatársait:
� Institute of Preventive Medicine, Environmental and

Occupational Health, Prolepsis,
� Cyprus University of Technology, Cyprus,
� Istituto Superiore di Sanità, Italy,
� Università degli Studi di Milano, Italy,
� University of Zagreb, Medical School, Croatia,
� Andrija Stampar School of Public Health, Zagreb,

Croatia,
� The Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM),

Poland,
� SINTEF Foundation, Norway,
� Technische Universität Dresden, Germany,
� Research Unit in Behaviour & Social Issues, Cyprus.

E mellett további meghívott szakértõink voltak a következõ
intézményekbõl:
� Alpert Medical School of Brown University, USA,
� National Institutes of Health (NIH), Poland Department

for Communicable Disease and Infection Prevention and
Control,

� Ethno-Medizinisches Zentrum, Hannover.
Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes köszöntötte a munkaértekezlet

résztvevõit és kívánt további sikeres együttmûködést nem csak a
projekt idejére, hanem ezen túl is. Reményei szerint ez a projekt
gyümölcsözõ kapcsolatokat fog teremteni majd az egyetem szá-
mára, és késõbb is partnereink között tudhatjuk a meghívott in-
tézményeket. Az elsõ nap (április 28.) tizennyolc elõadást hall-
gathattak meg a résztvevõk. Kezdve a PROMOVAX projekt be-
mutatásával, amelyet a Prolepsis intézetbõl Eleni Patrozou, a
projekt fõkoordinátora tartott meg, ezt követte az ECDC képvi-
selõje, Niklas Danielsson, aki elõadásában megpróbálta megvá-
laszolni a nagy kérdést, hogy “Who is vulnerable and who is
hard-to-reach?”, valamint kiket is értünk az “underserved popu-
lation” kapcsán. Ahard-to-reach populáció, akiket szó szerint ne-
héz elérni, ugyanis nincsenek bejegyezve, kevés az adat róluk,

PROMOVAX 
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’Migránsok vakcinációja’

Dr. Ertl Tibor                       Dr. Dragan Jankovic



így nehezen lehet velük kapcsolatba lépni.
Vulnerable csoportba azok tartoznak, akiknek
speciális helyzetük miatt szükségleteik eltérnek
attól, amit a közegészségügy általában biztosít.
Dragan Jankovic, a WHO képviselõje, konklú-
zióként elmondta, hogy szükség lenne egy regi-
onális migráns egészségügyi rendszer kidolgo-
zására, akár EU szinten, természetesen a
célországok saját tapasztalatait figyelembe vé-
ve, amit egységesíteni lehetne a migránsok
szükségleteihez mérten. A partner és a meghí-
vott intézmények képviselõi ismertették a
migránsokkal kapcsolatos vakcinációs progra-
mokat saját országukban, megosztva egymással
eddigi tapasztalataikat és jövõbeni javaslataikat.
Arésztvevõknek volt szerencséjük a tengerentú-
li tapasztalatokkal is megismerkedniük, mint
azokat Carol Lewis, Alpert Medical School of
Brown University, az elõadásában elmondta. Az

Egyesült Államokban a CDC (Centers for Disease, Control and
Prevention) felelõs azért, hogy minden bevándorló és menekült
részesüljön a megfelelõ orvosi vizsgálatban már a tartózkodási
vízum kiadása során, valamint szükség esetén a megfelelõ
vakcinációval lássák el õket. A magyar tapasztalatokról beszá-

molva dr. Tibold Antal elmondta, hogy magyarországi egyetem-
ként egyedülálló, ahogy a PTE foglalkozik a külföldi hallgatók
egészségi állapotával és vakcinációjával. Az egyetemre való be-
iratkozáskor ki kell tölteniük egy, az egészségi állapotra vonatko-
zó nyilatkozatot, és bemutatni a dokumentumokat korábbi védõ-
oltásaikról. Amennyiben kiderül, hogy pl. nincs beoltva a diák
hepatitis-B betegség ellen, úgy az egyetem költségére pótolják
azonnal az elmaradást. Minden esetben, amikor is véletlenül
megszúrja, felsérti magát a hallgató, szintén jegyzõkönyv készül,
és az illetékeseknek jelzik, hátha további védõoltásra lesz szük-
sége.

A hiányosságok felismerése és a migránsok egészségügyi
helyzete javítása érdekében a PTE Klinikai Infektológiai és Mig-

rációs Egészségügyi Tanszékének a feladata, hogy kidolgozzon
egy egységes “Migrant vaccination best practice toolkit” –et. Szi-
lárd István, mint a projekt hazai koordinátora részletesen bemutat-
ta elképzeléseit a “best practice toolkit” kidolgozása kapcsán. En-
nek a harmonizálása érdekében a második napon (április 29.) ki-
alakítottak három szakmai csapatot, ahol megvitathatták elképze-
léseiket, figyelembe véve a három célcsoportot: migránsok a mun-
kaerõpiacon, gyermek migránsok, illetve a migránsok gyermekei,
valamint a dokumentum nélküli migránsok.

Az elkövetkezõ huszonnégy hónapban a partnerek közösen
létre fognak hozni egy „Egészségügyi Szolgáltató Toolkit”-et
ami magába foglal egy lépésrõl lépésre kidolgozott útmutatót,
ami a migránsok oltási szükségleteinek értékeléséhez és ajánlá-
saihoz szükséges módszereket tartalmazza. Aprojekt célja továb-
bá létrehozni különbözõ oktatási anyagokat migránsok számára,
amelyek általános információkat biztosítanak a vakcinációval
kapcsolatos tévhiteket eloszlatása érdekében. 

A következõ munkaértekezletek várhatóan 2012. február 22.
és március 22. között Athénban, illetve 2012. június 28-29. kö-
zött Brüsszelben kerülnek megrendezésre.

Niklas Danielsson (ECDC) szavaival zárva:
„Treat equals equally, and others according to their needs.”

A projekt magyar nyelvû ismertetõje a következõ honlapon
olvasható: http://www.promovax.eu/newsletter/01HU.html

Freund Zsófia
Pályázati Iroda
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Dr. Ramazan Salman

Dr. Szilárd István



18

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

2011. május 7-én és 8-án a Magyar Gyer-
meksebész Társaság 2011. évi tudományos ülé-
se, Pilaszanovich Imre születésének 100. évfor-
dulója alkalmából Pécsett került megrendezésre.

Az ünnepi kongresszust Pilaszanovich Imre
Emlékelõadás (Pintér András) nyitotta meg,
melyet követõen Hirsch Tibor professzornak,
iskolateremtõ munkásságának elismeréseként,
a Magyar Gyermeksebész Társaság elnöksége
Koós Aurél emlékérmet adott át. Hirsch pro-
fesszor 1956-ban sebészként és gyermekse-
bészként kezdett dolgozni, majd az anesztezi-
ológia-intenzív terápia szakorvosa lett. ABuda-
pesti Heim Pál Kórházban, 1959-tõl a gyer-
mekaneszteziológiával Magyarországon úttö-
rõként kezdett foglalkozni; 1982-ben a Magyar
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társasá-
gon belül létrejött Gyermekaneszteziológiai
Szekció alapító elnöke; az 1993-ban megala-
kult önálló Magyar Gyermekaneszteziológiai
és Intenzív Terápiás Társaság elsõ, és azóta is
örökös tiszteletbeli elnöke. Méltán érdemelte ki
Társaságunk legmagasabb elismerését, melyhez
szívbõl gratulálunk!

A kétnapos rendezvény kicsit rendhagyó
módon, a hétfõi XXI. Pilaszanovich Imre ven-
dégprofesszori elõadás miatt, szombaton és va-
sárnap zajlott. A kongresszus a kétévente, ha-
gyományosan megrendezésre kerülõ Fiatal Or-
vosok Fórumának és a Szakdolgozói Fórumnak
adott otthont, négy szekcióban. Az orvosok fóru-
mán az elõadások (és többé-kevésbé a kapcsoló-
dó viták is) angolul hangzottak el, mellyel a fia-
tal magyar gyermeksebészek elõadói- és vita-
készségüket hazai, baráti környezetben gyako-
rolhatták, fejleszthették. Mind a Fiatal Orvosok
Fórumát, mind a Szakdolgozói elõadásokat a
kari TDK konferenciákkal megegyezõ módon
és pontozói lapon szigorú zsûri pontozta. A Fia-
talok Fórumának huszonkét elõadásából az elsõ
helyezését – osztályunk PhD-hallgatója – dr.
Kispál Zoltán nyerte “Altered expression of muc
1 and 2 genes following urinary bladder
augmentation or substitution in children as a predictive sign of
malignancy” címû elõadásával. A második helyezést a budapesti I.
sz. Gyermekklinika orvosa, dr. Antal Zsuzsanna („Esophageal
replacement with gastric transposition – 14 years experience”); a
harmadik díjat a jelenleg Dublinban, korábban Debrecenben dolgo-
zó kollégánk dr. Kutasy Balázs (“Which inflammatory marker has a
better diagnostic value in very obese children with appendicitis”)
vihette el. A Szakdolgozói Fórumban is nagyon szép, igényes elõ-
adások szerepeltek. Itt a második helyezést a Pécsi Gyermekklinika
sebészeti osztályán dolgozó nõvér, Nadrai Éva kapta „Fizikailag
bántalmazott gyermek – az ápolónõ szemével” címû elõadására.

A kongresszus második napján Benno Ure (Hannover, Német-
ország), a huszonegyedik Pilaszanovich Imre vendégprofesszor

tartott elõadást a gyermekkori gastroesophagealis reflux kezelésé-
rõl (“Fundoplication in children”, lásd kapcsolódó cikk). Avendég-
professzor referátumával és a viták során hozzászólásaival emelte
rendezvényünk színvonalát.

A szakdolgozókkal együtt is kisebb létszámú, 115 fõs országos
rendezvény, hangulatos és mindvégig baráti légkörére mi sem jellem-
zõbb, hogy a kongresszust követõen a szegedi és pécsi gyermeksebé-
szek – immár hagyományt teremetõen másodszor – futballban is ösz-
szemérték tudásukat. Ameccset a pécsiek nyerték 5-2-re!

Vajda Péter dr.
Gyermekklinika

A Magyar Gyermeksebész Társaság 2011. évi Ünnepi Tudományos Ülése
Pilaszanovich Imre születésének 100. évfordulója alkalmából
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100 éve született
Pilaszanovich Imre 

Idén 21. alkalommal került sor a Pilaszanovich Imre
vendégprofesszori látogatásra és az évenkénti ha-
gyományos emlékelõadásra. Az Orvoskari Hír-

mondó olvasói közül sokan nemcsak, hogy nem talál-
koztak Pilaszanovich Imrével, hanem nem is hallottak
róla.

Pilaszanovich Imre 1911. május 4-én, a mai Vajda-
ság területén született. Õ a pécsi gyermeksebészet meg-
alapítója. Orvosi tanulmányait az Innsbrucki Egyete-
men végezte, majd néhány éves zágrábi, rövid szegedi
felnõttsebészeti gyakorlat után került a pécsi felnõttse-
bészeti klinikára, ahonnan kezdetben helyettesként,
majd véglegesen átkerült a Gyermekklinika Sebészeti
Osztályára. Nevéhez fûzõdik a modern szemléletû
újszülöttsebészet, daganatsebészet, a bonyolult
fejlõdési rendellenességek mûtéti megoldásának meg-
teremtése Pécsett. Számos nemzetközi társaságnak volt
tiszteletbeli tagja. Szakmai vezetése alatt gyermeksebé-
szeti generációk nõttek fel. Húsz éve, 1990-ben halt
meg.

Tanítványai emlékének, szellemiségének és mun-
kásságának megõrzésére 1991-ben létrehozták a
Pilaszanovich Imre vendégprofesszori címet és
elõadást. Azóta minden évben a világ egy-egy legismer-
tebb vezetõ gyermeksebésze néhány napot tölt el a pé-
csi gyermeksebészeten, ahol aktívan részt vesz az osz-
tály munkájában. Eddig nemcsak Európából és az
Egyesült Államokból, hanem Indiából, Ausztráliából,
Japánból és Dél-Afrikából érkeztek világhírû vendég-
professzorok. Az idei vendégprofesszor Benno Ure, a
Hannoveri Gyermeksebészeti Klinika vezetõje, aki
nemzetközi elismertségét újszülöttekben és fiatal csec-
semõkben végzett, mellkas- és hasmegnyitás-nélküli
mûtétek végzésével (thoracoscopia, laparoscopia) sze-
rezte. Nagy-sikerû elõadására 2011. május 9-én (hétfõ)
16 órakor az Orvoskar Tudományos Szakosztályülésé-
nek keretében került sor. Elõadásának címe: „Minimal
invasive surgery in newborns and infants: have we
reached the top?”. Elõadásában a thoracoscopos,
laparoscopos beavatkozások olyan új alkalmazási terü-
letét mutatta be, amely nemcsak hazánkban, hanem kül-
földön is újdonságnak számít. Az újszülöttek és cse-
csemõk miniatûr anatómiai képletei miatt a szokásos
mûszerekkel nem végezhetõk el a minimálisan invazív
beavatkozások (laparoscopia, thoracoscopia). A ven-
dégprofesszor nagyfokú innovatív képessége és tapasz-
talata alapján azokat a beavatkozásokat, amelyeket eddig kizárólag
nyitott mûtétekkel végeztünk (pl. mellkasi és hasi bonyolult
fejlõdési rendellenességek korrekciója), õ a fenti módszerrel végzi.
Elõadása nagy sikert aratott. Elõadása elõtt Pilaszanovich tanár úr
születésének 100. évfordulójára emlékezve dr. Pintér András
Pilaszanovich tanár úr sikeres életpályáját ismertetõ, szubjektív
hangvételû elõadást tartott. Avendégprofesszor elõadása után pedig
dr. Verebély Tibor, a budapesti I. sz. Gyermekklinika gyermekse-
bész professzora tartott elõadást a gondos gyermeksebészeti tevé-
kenység mellett is esetenként elõforduló tévedésekrõl és hibákról.

Annak ellenére, hogy a medikusok a vizsgaidõszak miatt már

nem foglalták el a tanterem hátsó padsorait, a Donhoffer
elõadóterem mégis zsúfolásig tele volt nemcsak egyetemi orvosok-
kal, hanem mindazokkal, akik szerették és ismerték Pilaszanovich
tanár urat városunkon belül és azon kívül, sõt néhány külföldön dol-
gozó tanítványa is hazajött erre az ünnepi alkalomra.

Az elõadás napján délelõtt ünnepélyes keretek között márvány
emléktáblát avattak Pilaszanovich Imre egyetemi docens születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából a Gyermekgyógyászati Klinika
Sebészeti Osztályának elõterében.

Dr. PintérAndrás
professzor emeritus

Kötetlen szakmai beszélgetés a Gyermekgyógyászati Klinika gyermeksebészeivel
és Pécsre érkezett vendégekkel

Prof. Benno Ure (Hannover, Németország) átveszi
a Pilaszanovich Imre vendégprofesszori elõadás diplomáját

Pilaszanovich Imre születésének
100. évfordulója alkalmából készült márvány emléktábla



2011. május 5-7. között Szegeden került
megrendezésre a XII. Magyar Gyógynö-
vény Konferencia, melyet együtt szervez-
tek a XLVI. Rozsnyay Mátyás Emlékver-
sennyel. Arendezvénynek a Novotel Hotel
adott helyszínt.

A PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi
Szak Farmakognóziai Tanszékének mun-
katársai is részt vettek a színvonalas ren-
dezvényen, amely a hazai gyógyszerészet
két, nagy hagyományokkal rendelkezõ
konferenciasorozatát ötvözte. A Gyógynö-
vény Konferenciát 1961 óta 3-5 évente, a
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt 1965 óta
évente rendezik meg. A rendezvény szá-
mos lehetõséget nyújtott a résztvevõk szá-
mára. Elsõsorban betekintést kaptunk a
gyógyszerészet különbözõ területein
(gyógyszertechnológia, gyógyszerészi ké-
mia, gyógynövény- és drogismeret, kórhá-
zi gyógyszerészet, gyógyszerészi gondo-
zás) folyó munkákba és lehetõségünk volt
a széles körû kapcsolatépítésre. 

Amegnyitó ünnepség keretein belül át-
adták az Augustin Emlékérmet, melyet
olyan kollégának ítélnek oda, aki a gyógy-
növénykutatás területén kiemelkedõ mun-
kásságot végzett. Idén ezt a díjat dr. Báthori
Mária, a Szegedi Tudományegyetem
Farmakognóziai Intézetének egyetemi ta-
nára vehette át.

A Gyógynövény Konferencián négy
plenáris és huszonnyolc konferencia elõ-
adás hangzott el. A poszterszekcióban hu-
szonnyolc kutatási munka eredményeit te-
kinthettük meg, amelybõl tizenháromban a
PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék mun-
katársai szerepeltek. Az egyik plenáris elõ-
adást dr. Szabó László Gy., tanszékünk kül-
sõs szaktanácsadója, tanszékvezetõ-he-
lyettese tartotta, amelyben Máthé Imre bo-
tanikus akadémikus kiemelkedõ munkás-
ságáról emlékezett meg születésének cen-
tenáriumán. Tanulságos elõadást hallot-
tunk Zámboriné dr. Németh Évától (Buda-
pesti Corvinus Egyetem, Gyógy- és Aro-
manövények Tanszék) a vadon termõ
gyógynövények drogminõségének opti-
malizálásáról. Amegfelelõ minõségû, stan-
dardizált gyógynövény-alapanyagok elen-
gedhetetlenül fontosak a növényi gyógy-
szerek elõállításához. Dr. Blázovics Anna
(Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai
Intézet) elõadásából megismerhettük a

cékla kedvezõ táplálkozás-élettani hatásait,
azonban az is kiderült, hogy mértéktelen
fogyasztását kerülni kell, pl. súlyos
porphyriákban, hemachromatosisban. Dr.
Szendrei Kálmán (Szegedi Tudomány-
egyetem, Farmakognóziai Intézet) érdekes
és aktuális témakört mutatott be „Merre ha-
lad ma a gyógynövények alkalmazása?”
címû elõadásában. A gyógynövény-készít-
mények hatósági szabályozásának aktuális
kérdései, a növényi gyógyszerek és étrend-
kiegészítõk minõségi és minõsítési kérdé-
sei ma a gyógyszerészet mindennapos gya-
korlatában megjelenõ problémák. Gondot
jelent, hogy a betegek a növényi készítmé-
nyekkel kapcsolatban elõbb kérnek taná-
csot a szomszédoktól, a barátoktól, vagy
éppen a kuruzslóktól, mint az orvos vagy
gyógyszerész szakemberektõl. Akonferen-
cia egyébként célul tûzte ki egy eszmecsere
keretében az egységes szakmai szempont-
ok megfogalmazásának feladatát a gyógy-
növény-termékekkel kapcsolatban.

Ugyancsak a szegedi intézetbõl egy fi-
atal gyógyszerészkolléga, dr. Csupor De-
zsõ elõadásában a „jogalkotás mostoha-
gyerekeirõl”, a gyógyteákról beszélt. Meg-
tudtuk, hogy míg évtizedekkel ezelõtt Ma-
gyarországon csak néhány tucat gyógy- és
élvezeti tea volt a piacon, addig ma a nagy-
kereskedelmi forgalomban kb. 1000-1500
teajellegû termék van, amelyek minõségé-
nek ellenõrzése „technikailag és költségei-
ben” is igen nehéz feladat. Az elõadás a mai
helyzet értékelésén túl a megoldási lehetõ-
ségekkel is foglalkozott. Nagyon tanulsá-
gos volt dr. Pallós Júlia (Országos Gyógy-
szerészeti Intézet, Farmakovigilancia Osz-
tály) elõadása, aki a gyógynövények biz-
tonságos használatának témakörével fog-
lalkozott. Az elõadó a klinikai gyakorlatból
random módon vett néhány példán keresz-
tül mutatta be, hogy a gyógynövények
használata egy adott területen (pl. kardioló-
gia, anesztézia) illetve egyes populációk-
ban (pl. várandósok, emlõrákban szenvedõ
nõk) mennyire biztonságosak. Ezen kívül
példákkal illusztrálva bemutatta, hogy a
legismertebb és leggyakrabban használt
hagyományos növényi gyógyszerek ho-
gyan befolyásolják a kémiai gyógyszerek
farmakokinetikáját, metabolizmusát. A
szerzõ azt is említette, hogy „az Európai
Unió 2010 decemberében publikálta a

farmakovigilanciát érintõ módosított jog-
szabályokat, melyek hazai implementáció-
jára másfél év áll rendelkezésre”.

Dr. Lugasi Andrea (Országos Élelme-
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Beszámoló a XII. Magyar Gyógynövény Konferenciáról
és a XLVI. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyrõl

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának és Csongrád Megyei Szervezetének közös rendezvénye

Dr. Szabó László Gy.

Dr. Papp Nóra



zés- és Táplálkozástudományi Intézet) igen
érdekes elõadásában beszámolt arról, hogy
élelmiszerként korábban nem használt
gyógynövények hogyan és mikor kerülhet-
nek bele élelmiszerekbe, étrend-kiegészí-
tõkbe, mi ennek a jogszabályi háttere. Az új
élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevõk
fogalmát a jelenleg is érvényes 258/97/EK
rendelet határozza meg. „Az ilyen jellegû
termékek kutatásával, gyakorlati hasznosí-
tásával foglalkozó érdekeltek számára nél-
külözhetetlen e jogszabály ismerete elsõ-
sorban a fogyasztók egészségének védel-
me érdekében”. A növényi hatóanyagok
minõségi-minõsítési kérdéseivel dr.
Horányi Tamás (Béres Gyógyszergyár
Zrt.) foglalkozott elõadásban, érintve az ét-
rend-kiegészítõk meglehetõsen szabályo-
zatlan területét is. 

Több elõadás és poszter mutatta be a
növénykémia- és morfológia, a fitoanali-
tika, a növényi biotechnológia, a gyógynö-
vénytermesztés és feldolgozás, valamint az
etnofarmakobotanika, etnofarmakológia
területén elért legújabb eredményeket.
Csak néhány példát szeretnék megemlíteni
e kutatási eredményekbõl. Dr. Dános Béla
(ELTE Növényszervezettani Tanszék) a
gyógyászatban sokrétûen felhasznált ró-
zsaszirom szövettani felépítését jellemezte
elektronmikroszkópos felvételek segítsé-
gével. Dr. Czigle Szilvia (Comenius Egye-
tem, Pozsony) elõadásából megtudhattuk,
hogy a C-vitamin tartalmáról ismert csip-
kebogyó áltermés és termés in vitro körül-
mények között COX- és LOX-gátlónak bi-
zonyult, valamint in vivo vizsgálatokban
(egérkísérletekben) is gyulladáscsökkentõ
hatású volt. „A fekete ribiszke egy ígéretes
gyógynövény a hepatocelluláris karcinóma
megelõzésében és kezelésében”, tudtuk
meg dr. Háznagy-Radnai Erzsébet (Szege-
di Tudományegyetem, Farmakognóziai In-
tézet) elõadásából. A tradicionális gyógy-
ászatban fülgyulladás és égési sebek keze-
lésére használt kövirózsa présnedv
flavonol-glikozidokat és fenolsavakat tar-
talmaz, továbbá antioxidáns aktivitása is
számottevõ. Errõl számolt be elõadásában
dr. Alberti Ágnes (Semmelweis Egyetem,
Farmakognóziai Intézet). A szegedi kollé-
gák közül dr. Ványolós Attila kutatási terü-
lete az édesgyökerû páfrány ekdiszteroid-
profiljának vizsgálata volt. Az ekdi-
szteroidok az ízeltlábúak vedlési folyama-
tát szabályozó vegyületek, amelyek azon-
ban a humán szervezetre is hatással van-
nak, pl. anabolikus, antidiabetikus hatásu-
kat már több tanulmány is bizonyította.

A PTE ÁOK Farmakognóziai Tan-
székének munkatársai közül dr. Szabó

László Gy. a gyógygombák nevezéktanáról
tartotta második elõadását. Dr. Farkas Ág-
nes beszámolt arról, hogy egyes dísznövé-
nyeink (pl. a buzogányvirág, a vitorlavirág)
mérgezéseket okozhatnak, amelyek össze-
függésben állnak az említett növényekben
elõforduló és szöveteikben felhalmozódó
kalcium-oxalát kristályokkal. Az elõadás-
ban látványos szövettani metszeteken ke-
resztül mutatta be a szerzõ a kristályok elõ-
fordulását. Dr. Papp Nóra kolléganõnk
Baráth Zoltán botanikus, vegetáció- és
gyógynövénykutató kiemelkedõ munkás-
ságával ismertette meg a hallgatóságot. A
poszterszekció keretei között dr. Bencsik
Tímea a hazánkban még nem vizsgált, de
annál nagyobb területeken elõforduló
gyógynövény, a réti füzény populációk
polifenol- és cserzõanyag-tartalmának ér-
tékelésérõl számolt be. Aposzterszekción a
tanszékünkön szakdolgozati témáikat ké-
szítõ gyógyszerész- és biológushallgatók is
részt vettek (a poszterek pontos címei a
Hírmondó jelen számának Intézeti, Klini-
kai Hírek rovatában olvashatók).

A Rozsnyay Mátyás emlékversenyt
évente hirdetik meg a fiatal gyógyszeré-
szek számára, akiktõl a gyógyszerésztudo-
mányok különbözõ területeit érintve hal-
lottunk versenyelõadásokat. A versenyzõk
között szerepelt dr. Merczel Sára, a PTE
ÁOK Gyógyszerésztudományi Szakán
végzett gyógyszerész, elõadásának címe:
„Mi mindent szedek? Kérdezze meg
gyógyszerészét!”, felkészítõ tanára dr. Botz
Lajos. Sára a versenyen színvonalas szak-
mai elõadásával hatodik helyezést ért el
(huszonkilenc versenyzõ közül). Dr. Bu-
dán Ferenc, aki szintén Pécsett végezte ta-
nulmányait, a „Növényi eredetû anyagok
repellens hatásairól” számolt be (felkészítõ
tanára: Dr. Lugasi Andrea). Sára és Ferenc
munkáját oklevéllel és értékes ajándékok-
kal jutalmazta a zsûri. Eredményeikhez és
felkészítõ tanáraik munkájához ezúton is
gratulálunk!

A szakmai program mellett társasági
programokon vehettünk részt. Ennek kere-
tében május 5-én délután a Szegedi Tudo-
mányegyetem Füvészkertjét látogathattuk
meg. Szakmai vezetõnk dr. Mihalik Erzsé-
bet volt, aki végigkalauzolt bennünket a
csodálatos, mintegy ötezer növényfajt és
fajtát bemutató kertben. Megtekinthettük
az Európában ritka szecsuáni õsfenyõt, a
Közép-Európában egyedülálló méretû in-
diai lótuszállományt, és a kb. nyolcszáz eg-
zotikus növényfajnak helyet adó üveghá-
zakat. Este a szegedi Dómban orgonahang-
versenyt szerveztek a konferencia és az
emlékverseny résztvevõi számára. Fan-

tasztikus zenei élményben volt részünk!
Május 5-én este a Novotel Hotelben, május
6-án pedig a Fehértói Halászcsárdában ve-
hettünk részt egy-egy kellemes hangulatú
fogadáson.

A Gyógynövény Konferencián és a
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen értékes
szakmai információkat hallhattunk a
gyógyszerésztudományok különbözõ terü-
leteirõl, a személyes konzultációkra pedig
a társasági programok kínáltak remek lehe-
tõséget. Azt hiszem nem túlzás, ha azt állí-
tom, hogy a XXI. században a gyógynövé-
nyek reneszánszát tapasztaljuk. Sajnos a
tradicionális gyógyászatban már bizonyí-
tottan bevált gyógynövények mellett meg-
jelentek olyan, Európában eddig nem is-
mert növények és készítményeik, amelyek
között még a szakemberek is nehezen tud-
nak tájékozódni. Ezek kutatása napjaink
kiemelkedõ jelentõségû feladata, hiszen bi-
zonyos egzotikus gyógynövények az euró-
pai gyógyszerkincsben is teljes joggal kap-
hatnának helyet megfelelõ tudományos bi-
zonyítékok birtokában. Ezért is volt ki-
emelkedõ témája a konferenciának a ha-
gyományos növényi gyógyszerek és az ét-
rend-kiegészítõk minõségi és minõsítési
kérdései, jogszabályi hátterük bemutatása.

Atéma iránt érdeklõdök számára a ren-
dezvény részletes programja a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság honlap-
ján (www.mgyt.hu) a hazai rendezvények
címszó alatt megtalálható.

Horváth Györgyi
Farmakognóziai Tanszék
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N em véletlen, hogy a Nature az
ülés idõpontjára idõzítve tette
közzé az editorial szekciójában

”Rare disease project has global ambitions:
Consortium aims for hundreds of new ther-
apies in 2020” címmel Alison Abbott
Ruxandra Draghia Aklival, az EU Health
Directorate vezetõjével készült figyelem-
felkeltõ riportját. Az esemény valóban
mérföldkõ a területen: a „Fostering Inter-
national Collaboration on Rare Diseases
Research” megbeszélés második fordulója
2011. április 5-8. között zajlott Bethesd-
aban, minek eredményeképpen jól megfo-
galmazott célokat maga elé tûzve megala-
kult az „International Rare Disease
Research Consortium” (IRDiRC). Az
ambíciózus célok között mintegy szlogen-
ként tûnik fel a terápiás perspektíva: 2020-
ra 200 ritka betegségnek legyen terápiája.

Az elsõ forduló megbeszélései
„Fostering Transatlantic Cooperation on
Research into Rare Diseases: European
Union – USA Bilateral Workshop on Rare
Diseases and Orphan Products” címmel
zajlottak 2010 októberében Reykjavikban,
húsz egynéhány európai és ugyanennyi
amerikai felkért szakértõ részvételével. A

fõbb, elõre kijelölt témakörök, mint Link-
ing Research Investigators; Translational
Therapeutics; Obtaining the Diagnosis;
Linking Information Resources for the
Patients and Families; Fostering
academia/industry partnerships; How to
best implement international level cooper-
ation; az európai és az amerikai szakembe-
reik rövid interpretálásai után kerültek
megvitatásra. Ezt követõen három
“breakout sections” (The diagnosis; Drug
development; Information sharing) vitatta
meg az elhangzottakat, majd alakított ki to-
vábbi álláspontot az alpontokat illetõen
(http://ec.europa.eu/research/health/medic
al-research/rare-diseases/events-
03_en.html).

Amásodik ülés tehát már egy kibõvített
koncepció jegyében zajlott, ahol az ajtókat
gyakorlatilag már elõzetesen kitárták min-
den érdeklõdõ felé. Amegbeszélés a követ-
kezõ témakörök köré szõve zajlott: 1.
Understanding of Pathophysiology of Rare
Diseases; 2. Ontologies-Disease Classifi-
cation-Natural History; 3. Biomarkers; 4.
Patient Registries and Biospecimen Repos-
itories; 5. Preclinical Research and Clinical
Trials; 6. Communication-Publication-

Information-Intellectual Property Rights
(IPR) -Data Policy.

Francis Collins, az NIH igazgatója, aki
egyébként Ruxandra Draghiaval közösen
volt védnöke és gesztora az egész projekt-
nek, külön fejezetet szentelt elõadásában
”Creation of the National Center for
Advancing Translational Sciences
(NCATS)” alcímmel annak az NIH pro-
jektnek, amit már 2010 decemberében a
Nature-ben beharangoztak: az NIH vezeté-
se úgy döntött, hogy a kötségvetés jelentõs
hányadát felhasználva egy kimondott
transzlációs orientáltságú központot hoz-
nak létre (The bridge between lab and the
clinic. Nature 2010; 468:877). Ez a döntés
önmagában is stratégiai jelentõségû, vilá-
gosan új fejezetet nyit az amerikai központi
tudomány-finanszírozásban.

Az IRDiRC konzorcium a csatolt köz-
leményt tette közzé. Tartalmában egy új fe-
jezet kezdõdhet tehát az egyébként is rela-
tive új iniciatíva, a “Rare disease task” tör-
ténetében is.

Pécs, 2011. április 15.

Dr. Melegh Béla
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The International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC)

T oday, the diagnosis for most patients affected by rare diseases remains a challenge and most are lacking dedicated therapies.
Recent progress in human genomics and other scientific advances increases the prospect for developing effective interventions.
Progress will require increased coordination and renewed efforts among multiple stakeholders across the world.

Over the last days a group of research funders, patient advocacy groups, researchers, industry and regulatory agencies continued their
work at the second meeting of the International Rare Disease Research Consortium, IRDiRC. The success of this meeting was the
endorsement by many stakeholders of the objectives to deliver by 2020 diagnostic tests for most rare diseases and 200 new therapies for
patients affected by rare diseases.

This ambitious vision will be realised though an unprecedented cooperation at the international level. The International Rare Disease
Research Consortium invites public and private partners with shared commitments from across the globe, to join our efforts and allevi-
ate the suffering of individuals affected by diseases for which today there are no treatments available.

The group will next develop the scientific and policy framework to guide the research activities and foster collaboration among the stake-
holders to systematically explore all the opportunities to accelerate the development of diagnostics and therapies for rare diseases. The
next meeting of IRDiRC will take place in Montreal, Canada in October 2011. Continued efforts until the next meeting will include
strengthening the cooperation among the consortium members and to reach out for new partners. 

More information will be forthcoming.

Tisztelt Szerzõk: Kutatók, Oktatók!

Az Általános Orvostudományi Kar a „Szerzõk Elismerése Nap”
hagyományteremtõ rendezvény megszervezésével szeretné
mindazon tudományos és oktatói publikációs tevékenységet
folytatók munkáját elismerni és ünnepelni, akik ezzel öregbítik
karunk hírnevét.

Az elsõ rendezvényt a 2011. évi Egyetemi Orvosnapok (október
21-22) bevezetõ eseményének szánjuk.
A rendezvény helyszíne az ÁOK Pekár Mihály Orvosi és Élet-
tudományi Szakkönyvtára. Az ünnepség idõpontjáról késõbb
küldünk értesítést.

A könyvtár munkatársai segítségével elemezzük a kar tudomá-
nyos és oktatási publikációkra vonatkozó adatait (folyóiratcik-
kek, könyvek stb.), melyeket az MTMT adatbázisból kérdezünk
le, 2010. január 1-tõl 2010. december 31-ig bezárólag.
Ekkor mutatjuk be „A PTE ÁOK szakirodalmi munkássága a
2010. évben” CD-t is.

Díjakat szeretnénk kiosztani több kategóriában:

Egyéniben (nõi és férfi):
� Legmagasabb impakt faktor
� Legtöbbet idézett
� Legtöbbet publikált
� Legfiatalabb szerzõ
� Legidõsebb szerzõ" stb.

Intézeti szinten:
� Legtöbb impakt faktor
� Legtöbbet idézettség
� Legtöbbet publikáló stb.

Oktatási publikációk:
� Legjobb fejezet
� Legjobb tankönyv
� Legjobb E-oktatási anyag stb.

Mindezekhez a következõ segítségre van szükségünk:
1. A klinikák és intézetek tudományos tevékenységgel fog-

lalkozó munkatársainak teljes listájára. Kérjük a honla-
pok frissítését!

2. Az egyes intézetek vezetõjének jóváhagyására, hogy az
1-es pontban részletezett kutatók publikációs adatait – ha
ez szükséges – kiegészíthessük, módosíthassuk az
MTMT adatbázisban.

3. Kérjük, hogy aktualizálja a publikációs tevékenységét,
hogy valós képet kapjunk a tevékenységérõl és ennek
megfelelõen vegyen részt a díjazásban is.

Ez ügyben szívesen várjuk javaslatait (rita.bognar@aok.pte.hu).

Pécs, 2011. június 1.

Üdvözlettel,

Dr. Koller Ákos
Tudományos dékánhelyettes

ÁOK � Szerzõk Elismerése Nap
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Tisztelt Olvasók!

Pilinszky Jánost már harminc éve siratják a „plakátmagányban ázó éjjelek,” és sajnos Lázár Ervint is hiába várja a „négyszög-
letû kerek erdõ,” idestova öt éve. Õ 1957-ben Pécsre került, és 1965 márciusának közepéig az Esti Pécsi Napló, a Dunántúli
Napló, valamint a Jelenkor munkatársaként városunkban élt, dolgozott, barátkozott. Mûveik idézzék alakjukat!

Kiss Tamás
könyvtáros

„Valahogy úgy történhetett, ahogyan olvasni is egyszerre olvastam mesét
és regényeket, egyszerre kezdtem az úgynevezett felnõtt irodalom
mûvelése mellett gyerekeknek is írni. Az, amirõl annyit magyarázkodnak,
hogy „ugyanúgy kell írni felnõttnek-gyermeknek”, számomra evidencia.
Létezik az irodalom, s van, ami kívül esik az irodalom tartományain. Nos,
ami a körön belülre jut, annak teljesen mindegy, hogy mi a mûfaja.”

(Lázár Ervin)

Lázár Ervin

A lyukas zokni
Volt egyszer egy lyukas zokni. Új korában nem akárki lehetett, mert elõkelõ anyagból készült, és hetyke kék minták ékeskedtek raj-

ta. De hát most már megöregedett. S mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedõ, cafrangos szegélyû. Bent laktak egy rozoga
szekrény legrozogább fiókjának legalján.

– Azért én szebb vagyok nálad – mondta a lyuk a zokninak.
– Mi – csodálkozott a zokni –, még hogy szebb?! Mitõl vagy szebb?
– Mert átlátni rajtam – mondta a lyuk.
– Ugyan – oktatta a zokni –, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörûséges kék mintáimat!
– És piszkos is vagy – folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra –, én bezzeg sohasem piszkolódom be.
Ezen a zokni elgondolkodott.
– Na ugye! – hangoskodott a lyuk. – Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
Fogta magát, nõtt egyet. Most már alig maradt valami a zokniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni.
– Teljesen tönkreteszel – siránkozott a zokni.
– Örülj, hogy ilyen gyönyörû lyukkal lakhatsz együtt – fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nõtt.
– Jaj, megölsz! – kiáltott a zokni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nõtt, hogy a zokniból nem maradt semmi. De ahogy

eltûnt a zokni, úgy eltûnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs.
Így aztán a nem létezõ lyuk most siránkozhat a nem létezõ zokni után.

Mûfaj: mese 
Forrás: Petõfi Irodalmi Múzeum

Pilinszky János

Egy szenvedély margójára

A tengerpartot járó kisgyerek
mindíg talál a kavicsok közt egyre,

mely mindöröktõl fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.

Az elveszíthetetlent markolássza!
Egész szive a tenyerében lüktet,
oly egyetlen egy kezében a kõ,
és vele õ is olyan egyedûl lett.

Nem szabadúl már soha többé tõle.
A víznek fordul, s messze elhajítja.

Hangot sem ad a néma szakitás,
egy egész tenger zúgja mégis vissza.

Forrás: Digitális Irodalmi Akadémia

Lázár Ervin

Pávárbeveszévéd

– Turgudsz irgígy bergeszérgélnirgi?
– Nergem.
– Hávát ivígy?
– Ivígy seve.
– Avakkovor nevem tuvuduvunk beveszévélgevetnivi.
– Bivizovony.

Mûfaj: mese
Forrás: Petõfi Irodalmi Múzeum
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Az idén, július 21-én van a világhírû magyar-amerikai kémikus-dia-
betológus, Somogyi Mihály halálának negyvenedik évfordulója. Õt szá-
mos egyéb munkája mellett a róla elnevezett jelenség, az inzulin-hypo-
glycaemiát követõ „rebound” hyperglycaemia felfedezése tette ismertté
és tankönyvi adattá. Mégpedig oly mértékben, hogy az Egyesült Álla-
mokban, ahol élete nagyobbik felét töltötte, a magyar vezetéknévbõl egy
angol nyelvû ’ige’ lett. „Do you Somogyi? Ön Somogyi-
zik?/Somogyizol?” – kérdezi az orvos a beteget, ha például a konzek-
vensen magas reggeli ébredési vércukor hátterében éjszakai hypogly-
caemiát gyanít. Nagyon kevés olyan orvos van (és tudomásom szerint
magyar vagy magyar származású nincs is más), akinek neve hasonló
módon, eponym-ként, ráadásul, mintegy „igévé válva” került be az or-
vosi köztudatba. Talán az ukrán-francia Besredka említhetõ, akinek ne-
ve „besredkázás”-ként (desensitisatio) vált közismertté.

Somogyi neve az inzulin felfedezésével is kapcsolatba hozható.
2002-ben, a Budapesten tartott EASD kongresszus alkalmából kiadott
angol nyelvû Diabetologia Hungarica méltatását olvasva, Somogyi Mi-
hály egy korábbi munkatársa, dr. Marvin Rosecan levélben arról tájékoz-
tatott, hogy az 1920-as évek elején, mindössze néhány hónappal a kana-
dai felfedezés után, az Egyesült Államokban az általa kidolgozott eljá-
rással (izoelektromos precipitációs technika) kezdték meg a purifikált in-
zulin gyártását.

A harmadik felismerés, ami szintén az õ nevéhez köthetõ, az tulaj-
donképpen az elsõ lépés a modern „bázis-bolus” kezelés felé. Õ volt az
elsõ, aki az esti inzulindózis kettéválasztását javasolta, a vacsora elõtti
preprandiális és a késõbb, lefekvés elõtt beadandó „esti bázis” inzulinra.

A hypoglycaemia – negyven évvel Somogyi Mihály halála után – a
mai modern inzulinkezelés mellett is sajnos mindennapi probléma ma-
radt. Az enyhe hypoglycaemia igen gyakori jelenség, nagyon megnehe-
zítheti a jó beállítást, és újabb megfigyelések azt is kimutatták, hogy a
hypoglycaemia siettetheti az atherosclerotikus érelváltozások kialakulá-
sát. A súlyos hypoglycaemia szerencsére ritkább, de az inzulinkezelés
igen veszélyes, maradandó agykárosodás veszélyével járó és potenciáli-
san életveszélyes akut szövõdménye. A súlyos hypoglycaemia megrázó
élmény a diabéteszes gyermekek szülei számára, az újabb epizódtól va-
ló félelem állandó rettegésben tarthatja a családot, és megnehezítheti a
glycaemiás célértékek elérését. Az általunk gondozott egyik kisgyermek
szülei például a convulsiókkal járó éjszakai hypoglycaemiás rosszullétet
követõen – most már évek óta – minden éjjel kétszer is megmérik a
gyermek vércukrát.

Életkor alapján elsõsorban a kisgyermekek, a kamaszok, a várandós
asszonyok és az idõskorúak veszélyeztetettek. A hypoglycaemia cardio-
vascularis kockázatot növelõ hatására az elmúlt idõszakban figyeltek fel,
amint az a Diabetologia Hungarica legutóbbi számában megjelent ösz-
szefoglaló tanulmányban is olvasható. Külön rizikócsoportot jelentenek
az intenzíven kezeltek és azok a betegek, akik nem, vagy csak elkésve
észlelik a hypoglycaemia figyelmeztetõ tüneteit, és ezért nem tudnak
idõben beavatkozni.

Ami a fenyegetõ hypoglycaemia elõrejelzését illeti, kontrollált tanul-
mányokban hordozható (szövetközi glucose-szintet mérõ) érzékelõ –
ami a kritikus glucose-szint közeledtével riasztja a beteget – tartós vise-
lése szignifikánsan csökkentette a súlyos epizódok számát. Vizsgálatok

folynak hordozható, minia-
türizált EEG készülékekkel
is, hasonló célból. A hypo-
glycaemia kiváltotta jelleg-
zetes EEG hullámok évtize-
dek óta ismertek (és diabéte-
szes gyermekekben korábbi
vizsgálataink azt is igazol-
ták, hogy a súlyos hypogly-
caemia maradandó EEG el-
változásokat okozhat).

Somogyi Mihály életének fõbb állomásai többek között Szállási Ár-
pád orvostörténész, Jobst Kázmér kémikus és e sorok írójának méltatá-
saiból jól ismertek (Diabetologia Hungarica EASD különszám 2002,
Somogyi elõadás az EASD budapesti kongresszusán, fejezet a Magyar
Diabetologia története /Tudomány Kiadó 2008, szerkesztõk: Winkler
Gábor és Jermendy György/ címû kötetben stb.), és további dokumen-
tumok kerültek elõ a St. Louis-i Washington Egyetem (ahol Somogyi
dolgozott) könyvtárosának jóvoltából. Az angol nyelvû Diabetologia
Hungarica supplementum internetes megjelenését követõen Pécsre láto-
gatott egyik unokája, Nancy Somogyi, akitõl további érdekes informáci-
ókat tudtam meg a családról. Az igen kiterebélyesedett famíliában szá-
mos további kiválóságok voltak és vannak. Somogyi egyik fia az ame-
rikai acélipari szövetség vezetõje volt, unokái között neves NASA kuta-
tó és divattervezõ is van. Magyar történelmi szempontból is érdekes le-
het a család állítása, amely szerint Somogyi Béla, a Népszava egykori
szerkesztõje Somogyi Mihály testvére volt. Erre vonatkozó bizonyítékot
a családtól független forrásból nem ismerek.

Az Egyesült Államokban Somogyi Mihály emlékét nem csak az an-
gol nyelvet új szóval/igével gyarapító neve õrzi. A Chemical Heritage
Foundation hivatalos lapja, a Transmutations 2009 õszi kiadásának cím-
lapján például Somogyi Mihály látható asszisztensnõi társaságában (lásd
a képet).

A mai magyar diabetológus generáció is tiszteli és ápolja Somogyi
Mihály szellemi örökségét. A Magyar Diabetes Társaság 2002-ben
Nemzetközi Somogyi-díjat alapított, amely kétévenként a társaság tiha-
nyi kongresszusán kerül kiosztásra. Pályázat alapján eddig négy, a hypo-
glycaemia kutatásában élenjáró külföldi orvostudós részesült ebben a
ma már nemzetközileg is jegyzett, rangos kitüntetésben. Adiplomával és
honoráriummal járó díj szponzora a Lilly Hungaria Kft. A 2012. évi díj
pályázati felhívása a közlejövõben fog megjelenni a vezetõ nemzetközi
diabetes folyóiratokban.

Végül az évforduló arra is emlékeztet bennünket, hogy amikor páci-
enseinket és hozzátartozóikat a súlyos hypoglycaemia kezelésére tanít-
juk, akkor egyfajta „Somogyi jelenség” terápiás alkalmazását szorgal-
mazzuk. Mivel a hypoglycaemia ellenreguláció egyik fontos kompo-
nense az „endogén” glukagonszekréció, a glukagon injekció beadása tu-
lajdonképpen nem más, mint „exogén” hyperglucagonaemia létrehozá-
sa. A hypoglycaemia sikeres kezelésének „ára” nem ritkán ilyenkor is a
posthypoglycaemiás hyperglycaemia.

Soltész Gyula

„Do you Somogyi?” – Negyven éve halt meg Somogyi Mihály (1883-1971)



26

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

Több indokom van arra, hogy soraimmal Kádas Istvánról
az Orvoskari Hírmondóban megemlékezzek. Teszem ezt
annál inkább, mert az utókor számára a könyvtárakkal

szemben az internet nem tárol minden írott szakmai munkát sem,
amirõl magam két alkalommal is meggyõzõdhettem. A ma már
patológia néven ismert szakma nem csak pécsi, de országosan is
ismert, elismert képviselõje volt Kádas István, akit az elmúlt öt-
ven év politikusai nem kedveltek. Az én szakmai-tudományos
pályafutásomat Kádas István alapozta meg. 1952-ben kerültem a
Kémiai Intézetbõl a Kórbonctaniba, sorban az utolsó gyakornok-
nak. Romhányi professzor Kádas Istvánt jelölte ki mentoromnak.
Ezen egy év alatti program: a technika mellett a medikus gyakor-
latok anyagának elsajátítása, az elõadásokon részvétel, csakúgy,
mint a napi rutinfeladatokban való részvétel volt. A kutatást a
professzor irányította és figyelte. Nem csak szakmai, de emberi
kapcsolatunk is ekkor alakult ki és csak erõsödött, mikor munka-
helyeink elváltak, de barátságunk haláláig megmaradt.

Kádas István 1926-ban Pécsett született, elemi iskoláit Sikló-
son végezte, ahol édesapja járási, majd Pécsett kerületi tiszti fõ-
orvos volt. Gimnáziumi tanulmányait a jezsuiták pécsi Pius
Gimnáziumában konviktorként 1936-1940 között kezdte, majd
1940-1944 között a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziu-
mában fejezte be és itt érettségizett 1944-ben kitûnõ eredmény-
nyel. Ugyanezen év õszén iratkozott be a Pécsi Orvostudományi
Egyetemre, ahol 1951-ben „Sub laureae Almae Matris” kiemelt
minõsítéssel avatták orvosdoktorrá. Pályaválasztásában minden
bizonnyal szerepe volt Entz professzor lebilincselõ elõadásai
mellett László bátyjának, aki akkor már a Kórbonctani Intézet fi-
atal tanársegédje volt. Így harmadéves medikusként már eldön-
tötte, maga is kórboncnok lesz. Ettõl kezdve ún. externistaként
(ma diákkörös) bejárt az intézetbe, és fõleg a szövettani vizsgá-
latokba kapcsolódott be. A szerény, szorgalmas diákot végzés
után 1951-ben a megbízott nyugdíjas intézetvezetõ, Entz pro-
fesszor gyakornoknak terjesztette fel. Ugyanezen évben az inté-
zet elsõ periódusa is lezárult: Entz Bélát 1918-ban nevezte ki IV.
Károly király a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Kórbonc-
tani Intézetébe professzornak. Majd az ismert történelmi okból
(Trianon) csak 1924-ben építhette ki Pécsett az intézetet, melyet
1949-es nyugdíjazásáig, megbízottként 1951-ig vezetett. Az in-
tézet második periódusa az 1951-ben kinevezett Romhányi
György professzor nevéhez fûzõdik, akinél Kádas Istvánnal ma-
gam 16 évig dolgoztam.

Romhányi professzor Kádas Istvánt örömmel átvette, mint a
klasszikus Entz iskola jól képzett, sokoldalú, fiatal, ambiciózus
képviselõjét. Bizalmába ugyan nem fogadta, de munkájában ma-
radéktalanul megbízott. A medikus oktatásban, amire a profesz-
szor nagy súlyt helyezett, a színvonalas gyakorlati anyag biztosí-
tásában jelentõs szerepe volt. Nemkülönben bevette a kísérletes
vesepatológiai munkába (exsiccatios nephrosis, a nephron szer-
kezete, Masugi nephritis), melyben önálló feladatot kapott. 

Nõtlenek voltunk, esténként velem mikroszkopizált. Délelõtt
a négy vidéki kórházban (550 ágy) õ végezte legtöbbször a bon-
colásokat. Az egyre emelkedõ feladatok ellátására 1956-ban fel-
állították az önálló Megyei Patológiai Osztályt, melynek fõorvo-
sa Kádas István lett. Az osztály több ideiglenes hely után végül
1988-ban az ország legszebb, nyugati követelményeknek is
megfelelõ új épületébe költözött. Kádas István innen ment nyug-
díjba 1993-ban. Ezt követõen haláláig dolgozott szaktanácsadó-

ként a POTE Igazságügyi Orvostani Intézetében, amely megbe-
csülése jeléül saját halottjának tekintette.

Romhányi professzor azt vallotta: „Egész életemben pro-
szektor maradtam, de amellett kutattam is.” Ez a megállapítás
Kádas Istvánra is érvényes azzal a különbséggel, hogy mindig
patológus volt, aki olykor kutatgatott is. Míg Romhányi profesz-
szort elõadásairól, kísérletes kutatási eredményeirõl ismerték,
Kádas Istvánt a patológia klasszikus módszertanával elért ered-
ményeirõl. Mind a boncasztalnál, mind a mikroszkópos, biop-
sziás mintánál felismerte a szokásostól eltérõ, sokszor az anam-
nézissel összefüggõ elváltozást, amit klinikus kollégáival együtt
közöltek. Csaknem ötven, a legkülönbözõbb szervekkel, minták-
kal kapcsolatos kazuisztikai dolgozata jelent meg zömmel hazai
szaklapokban. A szakmában híre volt évente a vidéki kórházak-
ban is rendezett „kliniko-patológiai” konferenciáknak, ahol a kli-
nikusokkal folytatott színes diszkusszió után a halálokot nem el-
kente, hanem feltárta, bár nem mindig sikerült neki sem. Érthe-
tõ, hogy nemcsak tisztelõi voltak. Ezek az összejövetelek a kór-
házak fiatal kollégái számára tanulságos továbbképzést jelentettek.

Patológiai tevékenységének a gerincét az egész életén át át-
ívelõ májpatológia képezte. E téren hazai vonatkozásban egye-
dülálló tapasztalatra tett szert, regionális centrumot hozott létre.
Kiemelkedõk hazánkban a csecsemõ- és gyermek májbiopsziás
anyagon végzett vizsgálatai, melyeknek jó nemzetközi vissz-
hangja volt. Több májbetegség elsõ hazai leírója. Tragikus, hogy
Kádas István hepatitis-C vírus fertõzést követõ májrákban, fiata-
lon hunyt el.

A hetvenes évek elején az elektronikai, nukleáris, szerves ké-

Dr. Kádas István, az utolsó klasszikus pécsi kórboncnok



miai kutatásban egyre gyakrabban sze-
replõ nyomelemek mellett a ritka föld-
fémek várható jelentõségérõl olvasott.
Miután a köztük elõforduló fémeknek
szervezetünkre kifejtett hatásáról átfo-
gó komplex irodalmat nem talált, pat-
kány- és nyúlkísérletekben vizsgálta a
lantántriklorid hepatotoxikus hatását
kollaborációban korszerû komplex
módszertannal is. A témából írt kandi-
dátusi disszertációt 1977-ben védte
meg. Évtizedeken keresztül részt vett a
medikus képzés mellett a szakasszisz-
tensek oktatásában is. Remek elõadó
volt: közérthetõ mondatai jellemezték
írásait is. 1995-ben az MTA „A múlt
magyar tudósai” sorozatban a Mester,
Romhányi György munkásságát örökí-
tette meg. Megírta a 100 éves siklósi
kórház történetét is.

Kádas István szakmai felkészültsé-
gével, következetességével, emberi ér-
tékeivel a magyar patológusok között
megkérdõjelezhetetlen tekintélyt vívott
ki magának. Hosszú éveken keresztül
volt tagja a MPT vezetõségének, rész-
ben alelnöki minõségben is, és a Szak-
mai Kollégiumnak. Aki közelebbrõl is-
merte, a közvetlen, jó kedélyû, anekdo-
tázó kollégára emlékezik. Ismerte az
etikettet, volt stílusa, tudott viselkedni.
Fiatal korában versenyszerûen úszott.
Szerette a finom ételeket és mértékkel a
sört. Adott magára.

1953-ban nõsült, két lánya van.
Kádas István az utolsó patológus,

akinek szakmai mûködésében felismer-
hetõ még a klasszikus Entz-i kórboncta-
ni iskola mellett Romhányi modern pa-
tológiai szemlélete, a kettõ szintézise.

Kitüntetésre soha sem vágyott, és
45 év szakmai mûködése alatt csak sze-
rény szakmai elismerésekben részesült.
Mindvégig bántotta, hogy 1967-ben
nem pályázhatott Humboldt-
ösztöndíjra.

Kádas István szakmai munkáját a
Pécsi Orvostudományi Egyetem 1979-
ben címzetes docensi, 1992-ben címze-
tes egyetemi tanári címmel ismerte el.
Mint Kádas István kórboncnok tanítvá-
nya, késõbbi patológus kollégája, de
nem utolsósorban barátja, úgy ítélem,
életútja gazdagítaná az Orvoskari Hír-
mondó kötelezõ anyagát.

„Strenus ardua cedunt”*

Jobst Kázmér
Laboratóriumi Medicina Intézet

* „Az igyekvõ magasra tör.”
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A MALÁRIA, tudományos
nevén PALUDISMUS vagy
MALARIA, más néven vál-

tóláz vagy mocsárláz, az ember súlyos
akut, gyakran kiújuló fertõzõ betegsé-
ge. Jellemzõi a rendszeres idõközön-
ként visszatérõ láz- és hidegrázásroha-
mok, a vérszegénység, a lépmegna-
gyobbodás és a gyakran halálos kime-
netelû szövõdmények. A malária az
emberszabású majmokat, a madarakat
és a hüllõket is megbetegíti. A spórá-
sok (Sporozoa) osztályába tartozó
egysejtû Plasmodium-fajok okozzák;
az élõsködõket az Anopheles nembe
tartozó szúnyogfajok viszik át az em-
berre. 

A malária az egyik legrégebben
ismert fertõzõ betegség. Már a nyu-
gati világ legkorábbi orvosi feljegy-
zései (Kr.e. V. század) is említik; Hip-
pokratész a ciklusok alapján három
maláriás láztípust különít el. Pontosan
nem ismert, hogy mikor jelent meg az
amerikai kontinensen, de nagyon va-
lószínû, hogy KOLUMBUSZ után hur-
colták be; az elsõ súlyos járványokról
1493-ban emlékeznek meg (alig száz
évvel késõbb, Shakespeare (1564-
1616) több színmûve is foglalkozik a
maláriával, mint betegséggel).
Giovanni Maria Lancisi (1654-1720)
olasz orvos a malária okának nem-
csak a mocsári párát tartotta (neve:
rossz levegõ – mal aria), hanem azt is
észrevette, hogy a mocsári szúnyogok
és a malária felbukkanása között összefüggés van. Richard Morton (1635-1698) 1696-ban
már tudományos igényességgel írta le a maláriát és kezelését a kínafa kérgébõl nyerhetõ
anyaggal. Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) és Joseph-Bienaimé Caventou (1795-1877) jó
évszázad múlva elõ is állították a tiszta kinint a kínafa kérgébõl. Már régen felismerték, hogy
a betegség mocsaras területeken terjed, de a szúnyogok és a malária élõsködõ kapcsolatára
csak a XX. század elején jöttek rá.1 Alphonse Lavaran (1845-1922) hadiorvos írta le elsõ-
ként a malária parazitáját és annak kórokozó szerepét. Sir Ronald Ross (1857-1932) angol
orvos 1897/98-ban bizonyította, hogy a madarak maláriáját a Culex szúnyog terjeszti, és le-
írta az élõsködõ teljes életciklusát a szúnyog szervezetében. 1898-ban Giovanni Battista
Grassi (1854-1925) és olasz kutató munkatársai fertõztek meg elõször embert maláriával
szúnyogok közvetítésével; leírták a parazita teljes fejlõdési ciklusát az emberben, és megál-
lapították, hogy csak az Anopheles nembe tartozó szúnyogok viszik át a maláriát az ember-
re. A betegség mûvi úton is terjeszthetõ, például kábítószer-élvezõk körében az injekciós tû
közös használatával, ill. a fertõzött személybõl származó vér transzfúziójával. 

A malária a világ valamennyi trópusi és szubtrópusi területén elõfordul, és a Földön a
legtöbb embert sújtó fertõzõ betegség. A XX. század végén a maláriás betegek számát 250
millióra becsülték, 2010-re 500 millióra. A halálesetek száma nagyjában változatlan,
kb. 2 millió évente (a hiányos, pontatlan afrikai adatok miatt – ahol pedig a legnagyobb a fer-

Benke József

Malária

1Az elsõ latin orvos, Róma talán legnagyobb tudósa, Terentius Varro (116-28) azt vallotta, hogy a mocsaras vidéke-
ket, ahol szúnyogok tenyésznek, jobb elkerülni. Vitruvius (80-15) szerint a maláriát a mocsarakból jövõ apró boga-
rak okozzák, ezért a mocsarakat le kell csapolni.

Nagy Sándor (356-323) 2000 éves lovasszobra.
Az eredeti Lüszipposz (370-300) alkotása volt.

Bernini (1598-1680): Ferenc pármai herceg
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tõzöttek száma – ez a becslés nagyon hozzávetõleges). Bár a ma-
lária a mérsékelt égövön is elõfordulhat, az említett területeken a
leggyakoribb, ahol az éghajlati tényezõk kifejezetten kedveznek
a betegséget egész éven át terjesztõ szúnyogoknak. Afrika Sza-
harától délre esõ területein teljes populációk fertõzöttek szinte fo-
lyamatosan. A malária gyakori Közép-Amerikában, Dél-Ameri-
ka északi felén, valamint Dél- és Délkelet-Ázsiában; a betegség
a Földközi-tenger menti országokban, a Közel-Keleten és Kelet-
Ázsiában is elõfordul. 

Az emberi malária eddigi ismert kizárólagos terjesztõje, köz-
tes gazdája az Anopheles (nem világszerte elterjedt) közel 60 fa-
ja. A szúnyoglárvák a vízben élnek, majd bebábozódnak, végül
kikelnek a kifejlett repülõ rovarok. Anõstények csak akkor képe-
sek termékeny petéket rakni, ha vérrel táplálkoznak, és némely
fajok jobban szeretik az emberi vért az állatokénál. A nõstény
szúnyog az ember vérével szívja fel az egysejtû kórokozókat. A
malária kórokozójának bonyolult kettõs életciklusa van: a nõs-
tény szúnyogban éli az ivaros (szexuális), az emberben pedig az
ivartalan (aszexuális) fejlõdési ciklusát. A szúnyogban szabadon
úszó alak, sporozoita keletkezik, és ez az ember bõrén a szúnyog
szúrásával, az állat nyálával jut be a vérkeringésbe. A sporozoita
ezután behatol a vörösvértestbe, ahol gyûrû, majd amõbaalakot
ölt; miután osztódni kezd, kisebb formák, merozoiták alakulnak
ki. A fertõzött vörösvértest késõbb szétroncsolódik, és a mero-
zoiták kirajzanak a véráramba (minthogy a vérbe jutnak a toxi-
kus anyagok, fellép a betegségre jellemzõ lázroham és hidegrá-
zás). A merozoiták azután más vörösvértesteket fertõznek meg,
és újra indul a fejlõdési ciklusuk. A merozoiták kis része azonban
ivaros alakká, gametocitává fejlõdik, amely a nõstény szúnyogot
megfertõzi, s abban végigjárja az ivaros szaporodási ciklust. A
hím és a nõstény gametociták a szúnyog gyomrában egysejtû zi-
gótává egyesülnek, ez növekedve oocitává alakul, késõbb osztó-
dik, és létrejön a nagyszámú aszexuális, szabadon úszó sporo-
zoita. Ezek a szúnyog nyálmirigyébe vándorolnak, és ott várják,
hogy a rovar következõ csípésével behatoljanak az emberi szer-
vezetbe. Ezután megismétlõdik a teljes ivartalan ciklus. Az
aszexuális ciklus jellegzetessége, hogy a paraziták összehangol-
tan növekszenek és szaporodnak, és ennek következtében alakul-
nak ki a tömeges hasadások merozoitákká, melyek egyben a ma-
láriára jellemzõ lázrohamokat vagy paroxizmusokat is kiváltják.
A maláriás roham általában 4-10 óráig tart: a borzongást és hi-
degrázást magas láz (40 Co) és fejfájás követi, majd a bõséges iz-
zadás szakasza következik, miközben a hõmérséklet visszaesik a
normális értékre vagy az alá. A rohamok a fertõzés elsõ napjai-
ban mindennap jelentkezhetnek, de hamarosan beáll egy ritmus,
és a rohamok 48 óránként (harmadnapos láz vagy malaria ter-
tiana), ill. 72 óránként (negyednapos láz vagy malaria quartiana)
lépnek fel. Az elsõ roham általában a fertõzött szúnyog csípésétõl
számított 8-25 napon belül jelentkezik.

Az emberben négy ismert Plasmodium-faj okoz maláriát: a
Plasmodium falciparum,  a Plasmodium vivax, a Plasmodium
malariae és a Plasmodium ovale. A malária leggyakoribb, az ese-
tek kb. 50%-át kitevõ formája a Plasmodium falciparum okozta
trópusi láz (malaria tertiana maligna), ezt kísérik a legsúlyosabb
tünetek és ez végzõdik a leggyakrabban halállal (az összes malá-
riás halálozás 95%-ában); ha valakinek azonban sikerül kigyó-
gyulnia ebbõl a betegségbõl, szinte kizárt, hogy visszaessen. A
szabálytalan rohamokkal járó trópusi láz optimális kifejlõdésé-
hez magasabb hõmérsékletre van szükség, így elõfordulása
nagyrészt a trópusi területekre korlátozódik. Afrika nyugati ré-
szén szinte egyeduralkodó ez a forma. A Plasmodium vivax a
maláriás megbetegedések kb. 40%-át kitevõ harmadnapos lázat

okozza. Ennek magas elõfordulási aránya azzal magyarázható,
hogy ez a parazita a kezelésekkel szemben ellenálló, a fertõzés
sokszor több éven át kiújul, bár a kezdeti akut fázis csak 2-3 hé-
tig tart. Ritkán fordul elõ az ugyancsak harmadnaponkénti érési
ciklusú Plasmodium ovale, de váltakozó napokon érõ kettõs tör-
zse miatt naponta ismétlõdõ lázat okozhat; ez az egysejtû fõleg
Kelet-Afrika egy zárt vidékén honos. Ugyancsak ritkább malá-
riaforma a Plasmodium malariae okozta negyednapos láz, amely
a mediterrán vidékre korlátozódik. Az is elõfordulhat azonban,
hogy egyszerre több faj okozhat fertõzést. A beteg maláriás roha-
mok mellett gyakran szenved vérszegénységben (a parazita
pusztítja a vörösvértesteket), lépnagyobbodásban (ez a szerv tá-
volítja el a szervezetbõl a szétroncsolt vörösvértesteket), vala-
mint általános gyengeségben és fáradékonyságban. Trópusi láz
esetén a fertõzött vörösvértestek hajlamosak összecsapódni, ami
a kisebb erek elzáródását okozhatja, továbbá más szövõdménye-
ket, pl. maláriás vérvizelést okozhat.

A malária megbízhatóan diagnosztizálható a festett vérkenet-
ben mikroszkóp alatt kimutatott paraziták alapján. Abetegség ha-
tékony kezelését jóval azelõtt kidolgozták, hogy tudták volna,
valójában mi okozza: a gyógyszer a kínafa kérge, melynek leg-
aktívabb hatóanyagát, a kinint negyed évezredig (1700-tól a II.
világháborúig) használták a maláriás láz enyhítésére, amíg ki
nem dolgozták a hatékonyabb szintetikus gyógyszereket. Az
újabb szerek közül a legfontosabb a klorokin, a pamakin, a
pirimetamin és az amodiakin, amelyek mindegyike elpusztítja a
vörösvértestekben élõ parazitákat; kezdetben enyhíteni tudták a
már kialakult roham tüneteit, megelõzték a rohamot, sõt az egész
fertõzést megszüntették. A XX. század végére azonban a vivax
törzsek egy része és a legtöbb falciparum rezisztens lett ezekre a
szerekre, amelyek így hatástalanná váltak. Ennek következtében
a korábbi évtizedekben folyamatosan ritkábbá váló betegség
megint gyakoribb lett. A természetes immunitás, mely például a
sarlósejtes vérszegénység egyik génjét hordozók között fordul

II. Damasus pápa (368-384)



elõ, valamint a korábbi fer-
tõzés kapcsán szerzett im-
munitás csökkenti a malá-
riával szembeni fogékony-
ságot. A megelõzés alap-
módszere az Anopheles
szúnyogok tenyészhe-
lyeinek megszüntetése (a
mocsarak, lápok lecsapo-
lása és kiszárítása, a DDT,
a dieldrin és kevésbé mér-
gezõ rovarirtó szerek hasz-
nálata). Az érintett terüle-
teken az ablakokra szerelt
védõhálókat és az ágyat
borító moszkitóhálókat
széles körben használják,
hogy a fõleg éjszaka aktív
szúnyogokat távol tartsák. 

A történelem során az
eddig pusztított 34 fertõ-
zõ-járványos betegség
egy-másfél milliárd áldo-
zatából ötszáz-kilencszáz
millió halottal a malária
áll az élen. A szakembe-
rek adatai szerint “felbuk-
kanásától” napjainkig
minden évben 2 millióra
tehetõ az ebben a beteg-
ségben elhunytak száma.
Napjainkban is évente
mintegy fél milliárd em-
ber fertõzõdik meg, s el is
pusztul 2 millió. A fenti
adatok és képek alapján a
„felbukkanás” nem egyér-
telmû. Ami teljesen bizo-
nyos: legyen pápa, vagy
világi uralkodó, tudós,
vagy szegény ember bár-
milyen életkorban, szinte
bármelyik történelmi kor-
ban, maláriának áldozatul
eshetett. Így például Nagy
Sándor (356-323), VI.
Henrik német-római csá-
szár (1191-1197), vala-
mint kortársa, III. Ince pá-
pa (1198-1216). Guido
Cavalcantinak (1255-
1300), az egyik legna-

gyobb korai itáliai költõnek ugyanúgy 45 évet engedélyezett,
mint a legnagyobb újkori római katolikus hittérítõnek, Xavéri
Szent Ferencnek. De szenvedett tõle Dante és Petrarca is. A ki-
magasló angol hadvezér és államférfi, Anglia, Skócia és Írország
lordprotektora, Oliver Cromwell (1599-1658) a 60. életévét sem
érte meg a malária miatt. Egy olasz államférfi és hadvezér, egy

estei herceg, I. Ferenc (1629-1658) ugyan fiatalon elhunyt malá-
riában, azonban két nagy mûvésztõl olyan emléket kapott, mint
nagyon kevesen: Velázqueztõl egy festményt, Berninitõl egy fan-
tasztikus szobrot. Két másik államférfi, II. József császár (1780-
1790), I. Sándor orosz cár (1801-1825), a Szent Szövetség
(1815) egyik megalapítója szintén ennek a gyilkos kórnak az ál-
dozata, amint az is valószínû, hogy Friedrich von Schiller (1758-
1805) is. De nem díjazta az Angliának tett szolgálatát az egyik
legsikeresebb gyarmatosítónak a malária: Thomas Bowdichet
(1791-1824) 33 évesen ragadta el. Azonban a 25 nyelvet (ezen
belül 40 nyelvjárást) beszélõ nagy tudóst, Sir Richard Burtont
(1821-1890) – aki éppen a Nílus forrásvidékének feltárásán dol-
gozott – méltányolta a kór: életben hagyta csakúgy, mint az új-
kori zsidó állam megalapítóját, David Ben Guriont (1886-1973),
akit még huszonéves farmerként támadott meg. Fiatalabb kortár-
sa, Evans Carlson (1896-1947) nem volt ilyen szerencsés: 50
éves volt, amikor decemberben megtámadta a malária, de a kö-
vetkezõ év májusának a végén el is vitte. Hogy ezzel a betegség-
gel, a maláriával gyógyítani is lehet, az nem sok orvosnak jutott
az eszébe. De az osztrák Julius Wagner-Jaureggnek (1857-1940)
nemcsak eszébe jutott, hanem olyan sikeresen meg is valósította,
hogy orvosi Nobel-díjat kapott érte (1927-ben). A brit Sir Robert
Robinson (1886-1975) néhány maláriaellenes szert is elõállított.2

FOTÓK A HÁTSÓ BORÍTÓN (a szerzõ e témához 40 képpel
rendelkezik)
Hébert (1817-1908) Malária c. festményének minden felnõtt
tagja tudja: itt a vég. A következõ 11 mûalkotás minden
„szereplõje” maláriában pusztult el. Az emmauszi lakoma
festõje: Caravaggio (1571-1610). Ezen az egykorú
csodálatos képen a trónján ülõ Tutanhamon fáraó (1335-
1325) talán a koronás fõk közül a legfiatalabb áldozat: 18
évesen halt meg. III. Ince pápa (1198-1216) pedig 18 évet
uralkodott, mint az egyik leghatalmasabb egyházfõ (56 éves
volt halálakor). De nem kerülhette el a maláriát a 46 évesen
elhunyt X. Leó pápa (1513-1521) sem. Itt Raffaello (1483-
1520) festményén. Cromwell (1599-1658), Cooper (1609-
1672) mûve. Giovanni de Medici (Bronzino festményén
édesanyjával, Eleonora de Toledóval) fiatalon lett a malária
áldozata. VI. Henrik német-római császár (1191-1197; 32
évet sem élt) – Manasse krónika –, valamint az egyik legfi-
atalabb uralkodó, a 33 évesen meghalt Nagy Sándor (356-
323), ugyancsak a gyilkos kór áldozatai lettek. Nagy Sándor
Lüszipposz Kr.e. 330-ban készült szobrának 2000 éves római
másolata (Lüszipposz 1500 bronz- és márványszobrot
készített, és egyetlen egy mûve nem maradt fenn). II. József
császárnak (1780-1790) egyáltalán nem volt szerencséje:
nemcsak malária okozta halála (49 éves volt; Decker (1818-
1894 festménye)), hanem feleségei himlõ-halála miatt sem.
I. Sándor orosz cár (1800-1825) 48 évesen halt meg
(ismeretlen festménye). III. Ottó német-római császárt (983-
1002; krónika) 22 évesen ragadta el a malária. A történelem
jelentõs személyiségei közül ez a 11 fõ 40 évet sem élt átlag-
ban. Talán túlzás egy festmény alakjai korának megítélése:
de Hébert mûve szereplõinek átlagos életkora messze 40
alatt van.
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2Sir Robinson negyed évezreddel korábbi honfitársa, az angol Hippokratész, Thomas Sydenham (1624-1689) a kinint népszerûsítette a malária gyógyításában. Egy spa-
nyol orvos, Juan del Vego 1640-ben már alkalmazta a kinint (állomáshelyén, Peruban a lakosság használta a kínafa kérgét lázas betegek kezelésére). Tudnunk kell, hogy
Napóleon biológiai fegyverként használta a betegséget, a maláriát az angolok ellen már 1809-ben (holland területek elárasztásával maláriás fertõzést idézett elõ, melynek
során 4000 brit katona meghalt, 10 ezer pedig alkalmatlanná vált a harcra).

Evans Carlson (1896-1947)
brigádtábornok

David Ben Gurion (1886-1973)

Julius Wagner-Jauregg
(1857-1940)
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

Az Anatómiai Intézetbõl

� A John T. Povlishock professzor dísz-
doktorrá avatása alkalmából szervezett
Neurotrauma Symposiumon (2011. már-
cius 11., Pécs) elõadást tartott dr. Reglõdi
Dóra (Future perspectives of PACAP in
clinical research) és dr. Tamás Andrea
(Effect of PACAP in animal models of
traumatic brain injury).
� Dr. Reglõdi Dóra és dr. Tamás Andrea
részt vettek az V. Neurotoxicity Society
Meeting-en (Uspallata, Argentína, 2011.
április 7-10. között) a következõ elõadá-
sokkal: Reglõdi D., Tamás A., Helyes Zs.
et al.: „Endogenous protection from stres-
sors: insights from PACAP knockout
mice” (felkért elõadás), és Tamás A.,
Szabadfi K., Fülöp B. et al.: „Comparative
examination of inner ear in wild type and
pituitary adenylate cyclase activating
polypeptide (PACAP) deficient mice.”

AII. sz. Belgyógyászati Klinika
és Nephrológiai Centrumból

� Május 11-14. között került megren-
dezésre a Magyar Kardiológusok
Társasága 2011. évi kongresszusa
Balatonfüreden. Dr. Wittmann István elõ-
adást tartott „Szempontok és célértékek a
cardiovascularis betegek vércukorkont-
rolljában” címmel. Dr. Kovács Tibor a
„Mind szimpatikusabb a vese szimpatikus
denervatioja?” témában tartott elõadást.

AFarmakognóziai Tanszékrõl

� Dr. Szabó László Gy. Máthé Imre aka-
démikus születésének 100. évfordulója al-
kalmából elõadást tartott a Budapesti
Corvinus Egyetem Kertészettudományi
Karán, 2011. április 27-én, a XVII. Nö-
vénynemesítési Napok rendezvényen “A
magyar növénynemesítés eredményei
Magyarország Kultúrflórája monográfia-
sorozatban, Máthé Imre születésének 100.
évfordulója tiszteletére” címmel.
� A Magyar Orvostörténelmi Társaság
Népi Orvoslás Szakosztálya és a Népi Ter-
mészetismereti Szakcsoport közös rendez-
vényén, Budapesten, a Semmelweis Or-
vostörténeti Könyvtárban, 2011. április
28-án „Kolostori gyógyászati adatok a
Pannonhalmi Fõapátság régi orvos-bota-
nikai mûveiben” címmel elõadás hangzott
el tanszékünk munkatársai részérõl. Szer-
zõk: Csepregi Kristóf, Papp Nóra.

� Dr. Molnár Péter 2011. április 28-án a
„Tudomány és Tea” Kutatói Fórum ren-
dezvénysorozat keretében „40 év a karoti-
noid-kutatásban” címmel tartott elõadást.
� A Baranya megyei Honismereti Egye-
sület és tanszékünk közös szervezésében
2011. május 3-án Halász Péter neves nép-
rajzkutató ünnepélyes könyvbemutatójára
került sor. Dr. Andrásfalvi Bertalan mel-
lett dr. Szabó László Gy. is méltatta a szer-
zõ 2010-ben megjelent, “Növények a
moldvai magyarok hagyományában és
mindennapjaiban” címû monográfiáját.
� Tanszékünk valamennyi oktatója-kuta-
tója részt vett a Magyar Gyógyszerésztu-
dományi Társaság által szervezett “XII.
Magyar Gyógynövény Konferencia és
XLVI. Rozsnyai Mátyás Emlékverseny”
elnevezésû rendezvényen, 2011. május 5-
7-ig, Szegeden. A rendezvényen tanszé-
künk munkatársai részvételével egy ple-
náris és három egyéb elõadás hangzott el,
valamint összesen tizenhárom poszter ke-
rült bemutatásra. Az elhangzott elõadások:
Szabó László Gy.: Emlékcsokor a magyar
kultúrflórából Máthé Imre botanikus aka-
démikus születésének centenáriumán (ple-
náris elõadás); Szabó László Gy.:
Gyógygombák nevei – Priszter Szaniszló
(1917-2011) emlékére; Farkas Ágnes, Bá-
lint Csanád: Kalcium-oxalát kristályok
elõfordulása mérgezõ dísznövényeinkben;
Papp Nóra: Gyógynövénykutatás botani-
kus szemmel: Baráth Zoltán élete és mun-
kássága. A bemutatott poszterek: Ács Ka-
milla, Molnár Péter, Böszörményi Andrea
és mtsai: Adatok egy mongol gyógynö-
vény (Artemisia adamsii Besser)
fitokémiai jellemzéséhez; Bartha Sámuel,
Balogh Lajos, Papp Nóra: Népi gyógynö-
vényhasználat Nagybaconban és környé-
kén; Bencsik Tímea, Papp Nóra: Lythrum
salicaria L. populációk polifenol- és cser-
zõanyag-tartalmának értékelése; Bencze
Bálint, Kocsis Béla, Szabó László Gy., Kõ-
szegi Tamás: Gyógynövények a fogászati
prevencióban; Csepregi Kristóf, Papp Nó-
ra: Gyógynövények Zsoldos Xavér Her-
báriumában; Dobos Judit, Toriska Balázs,
Benkõ András, Papp Nóra: Asperula
odorata L. populációk összehasonlító
fitokémiai értékelése; Erdei Anna, Papp
Nóra: Elõdeink öröksége: békési és szé-
kelyföldi települések etnobotanikai érté-
kelése; Filep Rita, Farkas Ágnes, Nyárádi
Imre-István: Különbözõ csicsóka-fajták
összehasonlító beltartalmi vizsgálata;
Gyergyák Kinga, Wirth Tamás, Pál Ró-

bert, és mtsai: Echium vulgare L. populá-
ciók összehasonlító szövettani vizsgálata;
Németh Kitti, Darók Judit, Papp Nóra:
Pulmonaria officinalis L. populációk ösz-
szehasonlító szövettani értékelése; Papp
Nóra, Horváth Györgyi, Bencsik Tímea,
Turcsi Erika, Deli József, Molnár Péter:
Euphorbia taxonok karotinoid-analízise;
Sulc Alexandra, Bencsik Tímea, Papp Nó-
ra: Symphitum officinale L. populációk
összehasonlító szövettani jellemzése;
Vántus Viola, Kocsis Marianna, Papp Nó-
ra: Gyógynövény-szirupok és -mézek
analitikai vizsgálata, népgyógyászati és
apiterápiás alkalmazása. Dr. Szabó László
Gy. tagja volt a konferencia tudományos
bizottságának, valamint üléselnöki tisztsé-
get is ellátott.

AGyermekgyógyászati Klinikáról

� A Magyar Gyermekneurológiai, Ideg-
sebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátri-
ai Társaság XXXV. Kongresszusán a kli-
nika munkatársai az alábbi elõadásokat
tartották Székesfehérváron, 2011. április
28-30-án: Csábi Gy., Aradi P., Hollódy K.,
Tényi T: Informatív morfogenetikai vari-
ánsok elõfordulása gyermekkori mentális
retardációban; Hollódy K., Csábi Gy.,
Láng A. és mtsai: Acutan fellépõ neuroló-
giai és pszichiátriai tünetek társulása egy
16 éves leányban. Anti-NMDA receptor
encephalitis; Komlósi K., Hadzsiev K.,
Csábi Gy. és mtsai: CLCN1 mutációval
alátámasztott myotonia congenita
Thomsen esete; Barcsi B., Csábi Gy.,
Hollódy K: Egy mentálisan retardált kisfiú
pszichoterápiájának története; Hadzsiev
K, Komlósi K, Bartsch O, Adamovich K,
Ertl T, Kosztolányi Gy, Meleg B.:
Rubinstein-Taybi szindróma: egy mentális
retardációval járó kórkép bemutatása két
betegünk kapcsán.
� Dr. Decsi Tamás a táplálási szekció
programjának összeállításával és moderá-
lásával, valamint két elõadás tartásával
vett részt „A gyermekgasztroenterológia,
hepatológia és táplálás aktuális kérdései”
továbbképzõ tanfolyamon Budapesten
2011. április 29-30-án. Elõadások: Ahosz-
szú szénláncú, többszörösen telítetlen zsír-
savak szerepe a csecsemõk és beteg gyer-
mekek táplálásában; Pillantás a probi-
otikumokra és prebiotikumokra a bizonyí-
tékokon alapuló orvoslás szemüvegén át.
� Dr. Decsi Tamás „Az egészséges cse-
csemõ táplálása, az íz-preferencia kialakí-

Intézeti, klinikai hírek, információk



tásának lehetõségei korai életkorban” cím-
mel tartott elõadást a „Táplálás hatása az
egészségre a csecsemõkoron túl” szimpó-
ziumon Budapesten, 2011. május 2-án. 
� Dr. Decsi Tamás képviselte a European
Society for Paediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
szakmai társaságot a „Diet, Physical
Activity and Health - AEuropean Platfrom
for Action” szervezet soros tanácskozásán
Brüsszelben, 2011. május 13-án. 
� Erhardt Éva 2011. május 13-án, Siófo-
kon, a Házi Gyermekorvosok Országos
Egyesülete által szervezett „Kávészünet-
13” konferencián a „Csökkent növekedési
hormon szekréció következményei
Prader-Willi syndromában” címû felkért
elõadással szerepelt.
� Az ENDOPED elnevezésû rendezvé-
nyen, Gyõrben (2011. május 6-7.) munka-
társaink az alábbi elõadással szerepeltek:
Kozári A., Karádi Zs., Patócs A. és mtsai:
„Nehezen ébred és lassan nõ”.
� A Magyar Gyermeksebész Társaság
2011. évi Ünnepi Tudományos Ülésén
(május 7.), melyet  Pilaszanovich Imre
születésének 100. évfordulója alkalmából
rendeztek (Fiatal Orvosok Fóruma és
Szakdolgozói Fórum, Közgyûlés) a gyer-
mekklinika munkatársai részérõl az alábbi
elõadások hangzottak el: Pintér András:
„Pila bácsi” – egy majdnem legenda 100
éve született; Józsa Gergõ, Vajda Péter,
Farkas András, Vámhidy László: Flexor
tendon injuries of the hand in children –
Gyermekkori kézujj flexor ínsérülések;
Ede Biró: Priapism – A rare genitourinary
pathology in childhood; Kispál Zoltán,
Jilling Tamás, Balogh Dániel és mtsai:
Altered expression of MUC1 and 2 genes
following urinary bladder augmentation or
substitution in children; Pollák Zsófia,
Appelshoffer Sarolta: A beteg gyermek jo-
gai. Elmélet és gyakorlat; Nadrai Éva,
Biró Ede, Vajda Péter: A bántalmazott
gyermek: nõvéri teendõk; Fazekas Orso-
lya, Oberritter Zsolt: Székletürítési tréning
a gyakorlatban.

Az Immunológiai és
Biotechnológiai Intézetbõl

� A Semmelweis Egyetem Doktori Isko-
lája 2011. április 14-15-én rendezte meg
kétnapos konferenciáját a Nagyvárad téri
Elméleti Tömbben. A rendezvény leg-
fontosabb célja, hogy országos fórumot
teremtsen a biomedicinális területen
tevékenykedõ doktoranduszok számára
munkájuk, eredményeik bemutatására,

ezen keresztül a tudományos kapcsolatok,
együttmûködések fejlesztésére. Célja
továbbá a doktori képzéssel és PhD-
fokozattal kapcsolatos jelen és jövõbeli
kérdések, problémák megbeszélése.
A rendezvényen munkatársunk, dr. Szabó
Mariann PhD-hallgató absztraktjával díjat
nyert. (Az összefoglalót az Orvoskari
Hírmondó júliusi számában közöljük – a
szerk.)

AMagatartástudományi Intézetbõl

� Dr. Csathó Árpád tanulmányúton vett
részt Rotterdamban, az Erasmus Egyete-
men, 2011. április 26-30. között. 
� Dr. Jakab Tibor meghívott elõadóként
vett részt a Magyar Aneszteziológiai és In-
tenzív Terápiás Társaság 39. kongresszu-
sán, Siófokon, 2011. május 19-21. között.
Ugyanitt mutatta be poszterét László Esz-
ter, az intézet TDK-s hallgatója ’A living
will („élõ végakarat”) ismertsége, megíté-
lése és továbbgondolása’ címmel.

ANukleáris Medicina Intézetbõl

� 2011. május 2-3-án rendezték meg
Sopronban a „Fúziós képalkotó eljárások
és alkalmazásuk a MedAustron ionterápi-
ás gyógyító és kutató központban” címû
szimpóziumot, ahol dr. Zámbó Katalin
elõadást tartott „SPECT-CT alkalmazási
lehetõségei Magyarországon” címmel.

Az Orvosi Népegészségtani Intézetbõl

� A 39th Annual Conference on Yeasts
elnevezésû nemzetközi konferencián,
mely Szlovákiában, 2011. május 3-6. kö-
zött került megrendezésre, dr. Gyöngyi
Zoltán munkájával az alábbi elõadások ke-
retében képviselte intézetünket: Somlyai
G., Kovács A., Guller I., Gyöngyi Z. et al.:
„Patulin-induced cytological alterations
and chromatin changes in fission yeast.”
� Dr. Szele Eszter 2011. április 25-30. kö-
zött a Kínában, Dalianban megrendezett
World Congress of Bioenergy nemzetközi
konferencián a következõ elõadás megtar-
tásával vett részt: Eszter Szele, Katalin
Gombos, István Ember: „Feeding Animals
with Biodiesel Glycerol. Effect of Bio-
diesel G- fractions on Genes Regulating
Micro-somal Metabolism”.

APszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinikáról

� 2011. április 1-jén dr. Tényi Tamás tar-

tott felkért elõadást a Semmelweis Egye-
tem Szkizofrénia Akadémia címmel meg-
rendezett CME továbbképzésén „Ritka
pszichiátriai szindrómák” címmel.
� 2011. április 8-án a Magyar Családterá-
piás Társaság Kongresszusán, Szegeden,
dr. Árkovits Amaryl, dr. Stark András, dr.
Szijártó Zsófia, dr. Horthy Mária és dr. Té-
nyi Tamás tartottak elõadásokat és vezet-
tek munkaértekezleteket.
� 2011. április 8-11. között dr. Simon Má-
ria Brüsszelben részt vett egy, a klinikánk
pszichopatológiai rajzgyûjteményét be-
mutató kiállítás megnyitóján, ahol elõadást
is tartott. A kiállítás június 5-ig tekinthetõ
meg Brüsszelben.
� 2011. április 29-én dr. Tényi Tamás fel-
kért elõadást tartott a Magyar Gyermek-
neurológiai és Gyermekpszichiátriai Tár-
saság konferenciáján „Pszichózis Rizikó
Szindróma” címmel.
� 2011. május 6-án dr. Fekete Sándor tar-
tott felkért elõadást Siófokon, a Lilly Aka-
démián „Szuicidalitás depresszióban”
címmel. Ugyanitt május 7-én dr. Tényi Ta-
más vezetett munkaértekezletet a depot
antipszichotikumok gyakorlatával kapcso-
latosan.
� 2011. május 5. és 7. között dr. Vörös
Viktor Madridban vett részt egy „Mind and
Body” címmel megrendezett nemzetközi
szimpóziumon.”

ASebészeti Oktató 
és Kutató Intézetbõl

� Dr. Wéber György a Multidisz-
ciplináris Egynapos Sebészeti Társaság
Endoszkópos, Laparoszkópos és „High-
Tech” Konferenciája és Továbbképzõ Tan-
folyamán (Budapest, 2011. március
17–19.) üléselnök volt és elõadást tartott
„Manuális és intellektuális készség az en-
doszkópos sebészet oktatásában” valamint
a „Single port” laparoscopos sebészet cím-
mel.
� Ugyanõ a Central European Congress
of Surgery (Budapest, 2011. április 28-30.)
elnevezésû rendezvényen üléselnök volt,
moderálta a „Single port surgery”
kerekasztalt és elõadást tartott „Single-port
inguinal hernia repair” címmel.
� AMagyar Kardiológusok Társasága Tu-
dományos Kongresszusán (Balatonfüred,
2011. május 11-14.) az alábbi elõadás hang-
zott el intézetünkbõl: Balatonyi B., Kovács
V., Jávor Sz. és mtsai: A GST enzim gátlás
hatásának vizsgálata szívizomsejtek apop-
tozisára MAPK inhibitorok alkalmazása
során.
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� 2011. május 5-7. között huszonnégy or-
voskolléga vett részt intézetünkben
mikrosebészeti tanfolyamon, melyet a Se-
bészeti Klinikával és a Mozgásszervi Se-
bészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebé-
szeti Klinikai Tanszékkel együtt szervez-
tünk.

ASzívgyógyászati Klinikáról

� 2011. május 11-14. között került meg-
rendezésre a Magyar Kardiológusok Tár-
sasága Tudományos Kongresszusa. Klini-
kánk munkatársai, tizenkét kardiológus,
három rezidens és négy PhD-hallgató a
kongresszuson elhangzott 217 elõadásból
és 47 poszterbõl, az alábbiakban felsorolt
elõadásokkal, valamint poszterekkel vet-
tek részt. Dr. Simor Tamás, dr. Cziráki At-
tila és dr. Horváth Iván üléselnöki tisztet
töltöttek be összesen hét szekcióban:
Simor Tamás a Pitvarfibrilláció update
2011 szekcióban: Bal pitvar anatómia,
morphológiai vizsgálat pitvarfibrilláció
abláció elõtt; Revaszkularizációk indikáci-
ók MR vizsgálatok alapján; az ARVD/C
az új ajánlás fényében szekció: Definició
és prognosis; Bal kamra systolés funkció a
leggyakoribb kérdés szekcióban: MR és a
többi módszer viszonya. 
Cziráki Attila: Kardiológus Szakfõ-orvosi
Szekció: A PTE KK Szívgyó-gyászati Kli-
nika Regionális Kardiológiai és Szívsebé-
szeti Centrum és Baranya megye 2010-évi
kardiológus szakfõorvosi beszámolója.
Üléselnöki teendõket látott el az ARVD/D
az új ajánlás fényében elnevezésû szekció-
ban.
Horváth Iván üléselnöki teendõket látott el
az alábbi szekciókban: Személyre szabott
thrombocita aggregáció gátlás nagy rizikó-
jú betegek körében; Invazív kardiológia I.;
Internetalapú intelligens EKG telemetria
akut ellátás kapcsán az OMSZ és a

Cardiovascularis Centrum között.
Kónyi Attila Myocardialis Infarctus 2010,
Kerekasztal megbeszélés az intervenciós
kardiológusokkal.
Komócsi András Személyre szabott trom-
bocita aggregáció gátlás nagy rizikójú be-
tegek körében – esetbemutatások címmel
tartott elõadást.
Aradi Dániel: Ischaemiás szívbetegség
határterülete. Genetikai tényezõk hatása a
clopidogrel-kezelt betegek trombocyta-
reaktivitására és klinikai kimenetelére;
Thrombosis 2011, Trombocyta aggregáció
gátlók az intervencionális kardiológiában:
Új fejlemények.
Lukács Edit: Különbözõ állatkísérletes mo-
delleken létrehozott miokardiális infarktus
jellemzõinek vizsgálata elektromechanikus
térképezési rendszer segítségével.
Rausch Péter: Bal oldali perzisztáló vena
cava superior és pitvari septum defektus
mûtéti korrekciója után jelentkezõ ritmus-
zavarok terápiájának dilemmái.
Ruzsa Diána: Pitvarfibrilláció: PVAC vé-
na pulmonalis izoláció, radiofrekvenciás
abláció, elsõ éves tapasztalatok.
Faludi Réka: ARVD/C az új ajánlás fé-

nyében, Echokardiográfia; EKG haszna a
pulmonális hypertonia felismerésében és
kizárásában; Hypertrohiás cardiomyo-
pathiát utánzó szívizombetegségek: HCM
fenokópiák.
Husznai Róbert: Szisztémás és lokális
arteriás stiffness paraméterek összehason-
lítása koszorúér betegekben.
Márton László: Heparin-indukált throm-
bocytopenia egy korai mûbillentyû throm-
bosissal szövõdött eset kapcsán.
Sárszegi Zsolt: A maximális fizikai terhe-
lés hatása a vaszkuláris regulációra, oxi-
datív stresszre, adma szintre és az artériás
stiffnessre.
Perjés Péter Ábel: Oxidatív stressz szek-

ció, Az oxigén szabadgyökök kettõs szere-
pe a szívizom-összehúzódás akut szabá-
lyozásában.
Társszerzõk a konferencián: Szabados
Sándor (6), Magyari Balázs (3), Ruzsics
Balázs (2), Bodnár Tamás (2), Varga-
Szemes Ákos (1), Ajtay Zénó (4), Gaszner
Balázs (2), Németh Ádám (4), Lenkey Zsó-
fia (4), Szokodi István (1), Simor Tamás
(4), Cziráki Attila (7), Horváth Iván (5),
Kónyi Attila (2), Komócsi András (1),
Husznai Róbert (1), Sárszegi Zsolt (3).
Poszterek: 
Keller Judit: TEE szerepe a gyors döntési
algoritmusban; 
Gaszner Balázs: Korai vaszkuláris örege-
dés koszorúérbetegekben és diabetes mel-
litusban; 
Németh Ádám: Mozgással túlélni a
chemoterápiát;
Lenkey Zsófia: Fizikai stressz teszt hatása
az arteriás stiffness paraméterekre
ischaemiás szívbetegekben.

ASzülészeti és 
Nõgyógyászati Klinikáról

� Dr. Gõcze Péter felkért referátumot tar-
tott 2011. március 18-án Harkányban a
„Méhnyakrák primér és szekunder preven-
ciója” címmel a Védõnõi Továbbképzõ
Konferencián, valamint felkért elõadást tar-
tott Siófokon, 2011. április 15-én az Oktató
Családorvosok XII. Továbbképzõ Konfe-
renciáján a „Menopauzális hormonterápia
aktuális kérdései” címmel. 2011. március
26-án felkért referáló elõadást tartott a Ma-
gyar Nõorvos Társaság Cervixpathologiai
Szekciójának XIX. Tudományos Ülésén,
Hajdúszoboszlón „A nyirokcsomó áttétek
lokalizációja és az õrszem nyirokcsomók
vizsgálatának jelentõsége korai méh-
nyakrákok esetén” cím-mel.
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Az immunológiai verseny díjátadása
az Immunológiai és Biotechnológiai
Intézetben

Dr. Németh Péter átadja az elsõ helye-
zettnek járó oklevelet Ian Robert
O’Sullivan-nek. Középen dr. Szabó
Mariann, a verseny fõszervezõje.

(A részleteket lásd a 14. oldalon – a szerk.)
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1. Aneszteziológia és intenzív terápia
a. Fülesdi Béla (DEOEC)
b. Gál János (SE)
c. Nagy Géza (Miskolc)

2. Oxyológia – sürgõsségi orvostan, toxi-
kológia, honvéd és katasztrófa orvostan

a. Varga Csaba (Kaposvár)
b. Zacher Gábor (Péterfy)
c. Svéd László (ÁEK)

3. Infektológia
a. Princz Gyula (Szt. László)
b. Schneider Ferenc (Szombathely)
c. Ternák Gábor (POTE)

4. Orvosi mikrobiológia
a. Visontai Ildikó (OEK)
b. Nagy Erzsébet (SZOTE)
c. Kónya József (DEOEC)

5. Gasztroenterológia és hepatológia
a. Tulassay Zsolt (SE)
b. Novák János (Gyula)
c. Wittmann Tibor (SZOTE)

6. Belgyógyászat, endokrinológia, dia-
bétesz és anyagcserebetegségek

a. Jermendy György (Bajcsy)
b. Karádi István (SE)
c. Paragh György (DEOEC)

7. Nefrológia és dialízis
a. Wittmann István (POTE)
b. Balla József (DEOEC)
c. Reusz György (SE)

8. Tüdõgyógyászat
a. Kovács Gábor (Korányi)
b. Somfay Attila (Szeged-Deszk)
c. Losonczy György (SE)

9. Tüdõ- és mellkas sebészet
a. Lang György (SE)
b. Takács István (DEOEC)
c. Rényi-Vámos Ferenc (Onkológia)

10. Reumatológia 
a. Poór Gyula (ORFI)
b. Czirják László (POTE)
c. Géher Pál (BIK)

11. Immunológia és allergológia
a. Zeher Margit (DEOEC)
b. Nékám Kristóf (BIK)
c. Dérfalvi Beáta (SE)

12. Bõr- és nemibetegségek
a. Kárpáti Sarolta (SE)
b. Remenyik Éva (DEOEC)
c. Liszkay Gabriella (Onkológia)

13. Transzfuziológia és hematológia
a. Kiss Csongor (DEOEC)
b. Masszi Tamás (Szt. László)
c. Takács István (MISEK)

14. Onkológia és sugárterápia
a. Kásler Miklós (Onkológia)
b. Mangel László (POTE)
c. Csejtey András (Szombathely)

15. Kardiológia
a. Tomcsányi János (BIK)
b. Szatmári András (GOKI)
c. Merkely Béla (SE)

16. Szívsebészet
a. Székely László (GOKI)
b. Szabolcs Zoltán (SE Ér- és Szívseb.

Klinika)
c. Alotti Nasri (Zalaegerszeg)

17. Angiológia és érsebészet
a. Entz László (SE)
b. Kollár Lajos (POTE)
c. Palásthy Zsolt (SZOTE)

18. Általános sebészet
a. Oláh Attila (Gyõr)
b. Svébits Mihály (Kecskemét)
c. Vörös Attila (ÁEK)

Forrás: Nemzeti Erõforrás Minisztérium Egészségügyért Felelõs Államtitkárság (2011. 04. 26.)

Nyilvános az új egészségügyi szakmai kollégium
tagozatvezetõinek névsora
Egyetlen szakmai kollégium, hatvan tagozat és tanács segíti ezentúl az egészségügyért felelõs miniszter munkáját. Lezárult a 3-3 fõs
szakmai tagozati, továbbá az 5-15 fõs szakmai kollégiumi tanács jelölésének határideje.

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium Egészségügyért Felelõs Államtitkársága 2011. március végén jelentette be, hogy április elsejétõl át-
alakul a szakmai kollégiumi rendszer. A tagozatok az egészségügyért felelõs miniszter tanácsadó testületei, míg a tanácsok a szakma
véleményalkotó szervezetei lesznek. A tanácsok feladata az irányelvek, protokollok és módszertani levelek összeállítása lesz, de ez a
grémium véleményezi majd az új vizsgálati módszereket, javaslatot tesz a szakmai vezetõi pályázati kiírások követelményeire, állást
foglal a pályázók szakmai megfelelésérõl. A tanácsok a szakterületük tudományos fejlõdésébõl adódó információk és a napi gyakorlat
legfontosabb problémás kérdéseit is továbbítják a szakmai kollégium érintett tagozata felé. A jövõben az új kollégium maga is tehet
ajánlásokat, javaslatokat például az ellátórendszer átalakítása, vagy a minimumfeltételek megfogalmazása tekintetében.

Mind a szakmai kollégium, mind pedig a tanácsok tagjainak megbízatása négy évre szól, azonban a területért felelõs miniszter, vagy a
tanácsok tagjait delegáló testületek jogosultak az általuk kinevezett személyek visszahívására.

A tagozatok tagjaira a szakmai és civil szervezetek, valamint a szakpolitika részérõl érkezõ ajánlásokat Szócska Miklós egészségügyért
felelõs államtitkár áttekintette és a következõ személyeket kéri fel az új egészségügyi Szakmai Kollégium tagozatainak képviseletére.
(A névsor cikkünk végén található). Az elmúlt hetekben a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) egyeztetett
a különbözõ szervezetekkel a tanácsok tagjait illetõen.

A megalakuló testületre jelentõs munka vár különösen abban, hogy a minisztérium Semmelweis Tervében megfogalmazott átalakítá-
sok szakmai érvrendszer mentén valósuljanak meg, ezt ugyanis elsõsorban e szervezet tudja megjeleníteni.

SAJTÓSZEMLE

Aszakmai kollégium tagozatai



19. Transzplantáció
a. Langer Róbert (SE)
b. Nagy Kálmán (Miskolc)
c. Ablonczy László (GOKI)

20. Urológia
a. Nyírády Péter (SE)
b. Tenke Péter (Jahn F.)
c. Gécs László (Veszprém)

21. Égés- és plasztikai sebészet
a. Bene Ruzsena (Bethesda)
b. Molnár Csaba (DEOEC)
c. Tamás Róbert (ÁEK)

22. Traumatológia és kézsebészet
a. Hangody László (Péterfy)
b. Gera László (Kecskemét)
c. Fekete Károly (Kenézy, Debrecen)

23. Ortopédia
a. Tóth Kálmán (SZOTE)
b. Tóth János (Békéscsaba)
c. Szendrõi Miklós (SE)

24. Sportegészségügy
a. Tóth Miklós (SE)
b. Varga Lehel (DVSC)
c. Pavlik Gábor (Vasas)

25. Szemészet
a. Facskó Andrea (SZOTE)
b. Vámosi Péter (Péterfy)
c. Nagy Zoltán (SE)

26. Fül-orr-gégészet
a. Katona Gábor (Heim Pál Kh.)
b. Fülöp Imre (Nyíregyháza)
c. Kisely Mihály (Szombathely)

27. Arc, állcsont és szájsebészet
a. Piffkó József (SZOTE)
b. Redl Pál (DEOEC)
c. Oberna Ferenc (Kecskemét)

28. Fog- és szájbetegségek
a. Fejérdy Pál (SE)
b. Hegedûs Csaba (DEOEC)
c. Herceg Olga (Kaposvár)

29. Idegsebészet
a. Barzó Pál (SZOTE)
b. Csókay András (Miskolc)
c. Bognár László (DEOEC)

30. Neurológia
a. Nagy Zoltán (SE)
b. Csiba László (DEOEC)
c. Valikovics Attila (Miskolc)

31. Pszichiátria és pszichoterápia
a. Németh Attila (OPK)
b. Janka Zoltán (SZOTE)
c. Frecska Ede (DEOEC)

32. Addiktológia
a. Varga Gábor (Gyõr, Budapest)
b. Szemelyácz János (POTE)
c. Sineger Eleonóra (Dunaalmás)

33. Háziorvostan
a. Hajnal Ferenc (SZOTE)
b. Grezsa István (Hódmezõvásárhely)
c. Szabó János (Heves)

34. Gyermek alapellátás (Házi gyermek-
orvostan, ifjúsági és iskolaorvostan, védõnõ)

a. Kovács Julianna (Bordány – Csong-
rád Megye) – háziorvos

b. Mezei Éva (Eger) – iskolaorvos
c. Csordás Ágnes – védõnõ

35. Foglalkozás orvostan
a. Cseh Károly (Károlyi Kh.)
b. Grónai Éva (Budapest)
c. Hazay Balázs (MOK)

36. Megelõzõ orvostan és népegészségügy
a. Vokó Zoltán (Budapest)
b. Ádány Róza (DEOEC)
c. Ember István (POTE)

37. Rehabilitáció
a. Kullmann Lajos (ELTE)
b. Szél István (OORI)
c. Vekerdy Zsuzsa (DEOEC)

38. Balneoterápia
a. Bender Tamás (BIK)
b. Fülöp József (Szt. István)
c. Héjj Gábor (ORFI)

39. Geriátria és krónikus ellátás
a. Bakó Gyula (DEOEC)
b. Ádám Ildikó (Kaposvár)
c. Blaskovich Erzsébet (Dombóvár)

40. Szülészet és nõgyógyászat, asszisz-
tált reprodukció

a. Demeter János (ÁEK)
b. Bánhidy Ferenc (SE)
c. Tóth Zoltán (DEOEC)

41. Csecsemõ- és gyermekgyógyászat
a. Balla György (DEOEC)
b. Szabó András (SE)
c. Szabó László (Miskolc)

42. Neonatológia
a. Ertl Tibor (POTE)
b. Szabó Miklós (Budapest)
c. Gárdos László (Zalaegerszeg)

43. Gyermekpszichiátria
a. Pászthy Bea (Budapest)
b. Vetró Ágnes (SZOTE)
c. Herczeg Ilona (Heim Pál)

44. Gyermeksebészet
a. Verebély Tibor (SE)
b. Kiss Ákos (Miskolc)
c. Farkas András (POTE)

45. Klinikai genetika
a. Oláh Éva (DEOEC)
b. Melegh Béla (POTE)
c. Molnár Mária (SE)

46. Orvosi laboratórium
a. Kappelmayer János (DEOEC)
b. Kovács L. Gábor (POTE)
c. Nagy Erzsébet (BIK)

47. Radiológia
a. Battyáni István (POTE)
b. Gõdény Mária (Onkológia)
c. Bánsághi Zoltán (Szt. Imre)

48. Nukleáris medicina
a. Szilvási István (ÁEK)
b. Borbély Katalin (Onkológia)
c. Pávics László (SZOTE)

49. Patológia
a. Tímár József (SE)
b. Méhes Gábor (DEOEC)
c. Vass László (Kistarcsa)

50. Igazságügyi orvostan, orvosszakér-
tés és biztosítási orvostan

a. Keller Éva (SE)
b. Szabó István (Miskolci Orvosszakér-

tõi Intézet)
c. Tringer László (SE Pszichiátriai Kli-

nika, törvényszéki pszichiátria)

51. Egészségügyi informatika (nem orvosi)
a. Surján György (ESKI)
b. Stubnya Gusztáv (SE)
c. Horváth Lajos (BIK)

52. Menedzsment és egészséggazdaságtan
a. Sinkó Eszter (SE)
b. Kaló Zoltán (ELTE)
c. Boncz Imre (POTE)
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53. Klinikai szakpszichológia
a. Perczel Forintos Dóra (SE)
b. Bugán Antal (DEOEC)
c. Szabóné Kállai Klára (Békéscsaba)

54. Ápolás (szakdolgozói)
a. Halmosné Mészáros Magdolna (Gyula)
b. Molnár Gabriella (Bethesda)
c. Jászberényi Valéria (SE, Szemészet)

55. Dietetika, humán táplálkozás (szak
dolgozói)

a. Henter Izabella (OGyEI)
b. Terényiné Marinov Ágnes (Heim

Pál Kh.)
c. Utczás Anna (Balatonfüred)

56. Mozgásterápia és fizioterápia (szak-
dolgozói)

a. Dr. Horváth Mónika (SE)
b. Peuser Judit (Budapest)
c. Tóthné Steinhausz Viktória (POTE,

Zalaegerszegi Kp.)

57. Komplementer medicina
a. Hegyi Gabriella (POTE)
b. Jónás Eszter (Budapest – homeopata)
c. Saáry Kornélia (Budapest – akupunktúra)

58. Kórházi klinikai gyógyszerészet
(gyógyszerészeti)

a. Botz Lajos (POTE)
b. Soós Gyöngyvér (SZOTE)
c. Zelkó Romána (SE)

59. Gyógyszerellátási gyógyszerészet
(gyógyszerészeti)

a. Télessy István (Bag)
b. Hankó Zoltán (Kerepes)
c. Regdon Géza (SZOTE)

60. Ipari gyógyszerészet
(gyógyszerészeti)

a. Antal István (SE)
b. Laszlovszky István (Richter)
c. Greskovits Dávid (Meditop)

Javasolt tisztségviselõk:
Elnök: Fülesdi Béla (DEOEC)
Alelnökök: Szilvási István (SE)

Barzó Pál (SZOTE)
Titkárok: Boncz Imre (POTE)

Perczel Forintos Dóra (SE)

35

2011 MÁJUS–JÚNIUS

Forrás: www.pecsiujsag.hu

Biotechnológiai fellegvárrá válhat
a Pécsi Tudományegyetem

A régióban egyedülálló biotechnológiai kutatóközpont jöhet létre a Pé-
csi Tudományegyetem és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem
együttmûködésében. Az összességében majdnem két millió eurós uni-
ós támogatásból megvalósuló, határon átívelõ fejlesztésekrõl szerdán
délelõtt tartottak sajtótájékoztatót a PTE Általános Orvostudományi
Karán,melyen részt vett Miseta Attila, a PTE ÁOK dékánja és Páva
Zsolt polgármester is. Apályázat révén az intézményekben a legkorsze-
rûbb biotechnológiai kutatásokra nyílik majd mód, többek között a
rákkutatás és a regeneratív medicina területén, nem beszélve a beru-
házások kiemelkedõ gazdaságélénkítõ hatásáról.

Komoly pályázati sikereket értek el a pécsi és az eszéki egyetem orvoska-
rainak munkatársai, amelyeknek köszönhetõen a tágabb régióban is egye-
dülálló kutatási és oktatási központ jöhet létre még az idei évben. A mind a
két országban újdonságnak számító fejlesztések révén a két egyetemen a
legkorszerûbb biotechnológiai kutatások folyhatnak majd, legyen szó akár
rákkutatásról, akár regeneratív medicináról. Ráadásul a két várost a tudományos és technológiai potenciálja várhatóan a biotechnoló-
giai ipar befektetõi számára is vonzó célponttá teszi. A négy, egymással szorosan összefüggõ pályázat eredményeit és várható hatását
sajtótájékoztatón mutatták be a projektek szakmai vezetõi, Németh Péter és Ines Drenjancevic, Páva Zsolt, Pécs polgármestere és
Ljiljana Pancirov horvát fõkonzul, valamint a pécsi és az eszéki egyetem képviselõi jelenlétében.

Az állatkísérletek fontos szerepet játszanak a modern orvostudomány fejlõdésében, komolyan vehetõ kísérletekhez elengedhetetlen
ez a komponens. Az állatokat azonban megfelelõ körülmények között kell tartani több szempontból is: egyrészt világszerte egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél jobb, minél humánusabb életkörülményeket biztosítsanak számukra, másrészt olyan kü-
lönleges tisztaságú létesítményekre van szükség, amelyek révén kórokozóktól mentes környezetben hajthatóak végre a kísérletek, hi-
szen csak így lehetnek biztosak abban, hogy az eredmény külsõ behatásoktól mentesen született.

Ezeknek az elvárásoknak maximálisan megfelel a pályázatok elsõ fázisában felépülõ pécsi állatház, amelyben kis méretû rágcsálók,
elsõsorban fehér egerek kapnak majd helyet. A kórokozómentes létesítmények önmagukban is meglehetõsen ritkák, ám a Pécsi Tu-
dományegyetemen épülõ állatház ennél is magasabb elvárásoknak felel majd meg, miután alkalmas transzgenikus állatok létrehozá-
sára is, így az épület nemcsak Magyarországon, hanem a tágabb régióban is egyedülálló lesz, ideális helyszínként szolgálva mind a
rákkutatás, mind a regeneratív medicina, mind a gyógyszerkísérletek számára.

A pályázat keretében a laboratóriumi eszközparkok fejlesztésére is lehetõség nyílik, valamint a két egyetem közötti együttmûködést
is szorosabbra lehet fûzni a biotechnológiai oktatás-fejlesztés terén, amely révén magasan képzett szakemberek biztosíthatják majd a
fejlesztésekhez és kutatásokhoz nélkülözhetetlen humán erõforrást. Az említett fejlesztésekre és beruházásokra fordítható összeg
majdnem 2 millió euró, tehát mintegy fél milliárd forintot költhet majd a pécsi és az eszéki egyetem a projektek megvalósítására –
ebbõl mintegy egymillió euró jut a Pécsi Tudományegyetem számára.
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Kedves Kollégák! Ajánlom szíves figyelmetekbe a Gazdasági
Fõigazgatóság újonnan induló Hírlevelét!

Meggyõzõdésem, hogy elõbb-utóbb kudarcot vallanak azok a szer-
vezetek, amelyek elhanyagolják a belsõ és külsõ dialógusviszonyok
kiépítését, a kölcsönös elõnyökön alapuló kommunikáció- és kap-
csolatok tudatos szervezését. Alapvetõ fontosságúnak tartom, hogy
a hiteles tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával a GF üzenetei
bekerüljenek az egyetemi köztudatba.

Ezért, a szándékaim szerint hiánypótló HÍRLEVÉL, mint hír-
forrás, idõrõl idõre hasznos és aktuális információkat fog tartalmaz-
ni az egyetem önálló gazdálkodású szervezeti egységei számára.
Szem elõtt tartva a jegyzett prioritásokat, a jogi szakterület közvet-
lenül a fõigazgató irányítása alá került, ily módon biztosítva a teljes
fõigazgatósági terület jogi ellátását, kiemelten a beszerzések és
szerzõdések jogi kontrollját. 

Létrehoztuk a Mûködésfejlesztési és Szervezési Osztályt,
amely segíteni hivatott a szakterületen elindított, végrehajtásra váró
kiemelt szakmai projektek sikeres, zökkenõmentes lebonyolítását és
egyben biztosítja a Rektori Hivatal Egyetemstratégiai és Elemzési
Csoportjával való operatív együttmûködést. 

Ahumán erõforrás menedzsment, immár, mint Humán Szolgál-
tató Iroda, közvetlenül a fõigazgatóhoz való rendelése a humán
ügyfélszolgálati feladatok kiemelt kezelésének, a bér- és létszám
kontrolling tevékenységek erõsítését támogatja. Közvetlen a fõigaz-
gató irányítása alá került a Vagyongazdálkodási Igazgatóság, vala-
mint a Mûszaki Igazgatóság.

A Hírlevél elsõ száma jó alkalmat kínál arra, hogy a Szenátus által
2011. április 28-án elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosítása következtében a GF szervezeti változásairól hírt adjunk.

Az átalakításra a mûködés hatékonysága érdekében volt szük-
ség, elsõsorban a szervezet kiterjedt mértékének és tagoltságának
csökkentése-, a mûködési folyamatok átláthatóságának javítása,
egyértelmû felelõsségi rendszer kialakítása, központi monitoring
funkciók, végrehajtási szabályzatok minõségének erõsítése és a
belsõ szolgáltatási színvonal fejlesztése érdekében.

A Közgazdasági Igazgatóság szervezetén belüli leglényege-
sebb változás, hogy a számviteli szabályozottság javítása, a könyve-
lés naprakész bizonylatolásának erõsítése, valamint a számlafeldol-
gozás átfutási idejének gyorsítása érdekében szétválasztottuk a pénz-

ügyi és számviteli tevékenységeket. A beszerzési és készletgazdál-
kodási tevékenységek egy szervezeti egységbe történõ integrálása
egyszerûsíteni fogja a szakterületi koordinációt, nagyobb hangsúlyt
kap az eszközök és készletek hatékony menedzselése és kiemelt fel-
adat lesz a beszerzési folyamatok, kompetenciák tisztázása, pénz-
ügyi rendezése. A sorolt tevékenységeket a Közbeszerzési és Lo-
gisztikai Igazgatóság fogja elvégezni.

Az Informatikai Igazgatóság feladata értelemszerûen az egye-
tem mûködését meghatározó központi informatikai és távközlési
infrastruktúra menedzselése, valamint a klinikai-, a gazdasági- és
mûszaki terület informatikai alkalmazásainak fejlesztése és üzemel-
tetése.

Nem titok, hogy az egyetem komoly financiális gondokkal küzd,
jelentõs összegû adósságállománnyal rendelkezik, ezért gazdasági
tevékenységét csakis a szigorú keretgazdálkodás és prudens, takaré-
kos gazdálkodás határozhatja meg. E törekvésnek értelemszerûen
érvényesülnie kell az egyetem szerkezeti struktúrájában is, amely a
korábbi évekhez képest sokkal szerényebb méretben realizálódik.
Célom, hogy a Pécsi Tudományegyetem súlyos gazdasági- és vál-
sághelyzete a felelõs, fegyelmezett és áttekinthetõ gazdaságirányítá-
si munka hatására belátható idõn belül jelentõs javulást mutasson.

Ezúton tájékoztatom a Kollégákat a Gazdasági Fõigaz-
gatóság szervezetén belüli szerkezeti és személyi változásokról,
az egyes egységek és azok vezetõinek megnevezésével.

Elérhetõségeiket ajánlom a kedves Kollégák figyelmébe, és bá-
torítok mindenkit, hogy szakmai kérdéseikkel bizalommal fordulja-
nak a Fõigazgatóság és szervezetei felé.

Üdvözlettel:
Krutki Józsefné dr.
gazdasági fõigazgató

Jogi Osztály – Dr. Kövér Péter
Mûködésfejlesztési és Szervezési Osztály – Végh Tamara
Humán Szolgáltató Iroda – Dr. Saághy Andrea
Vagyongazdálkodási Igazgatóság – Dr. Bilonka Béla
Mûszaki Igazgatóság – Vilyevácz József
Közgazdasági Igazgatóság – Zemplényi Antal
Közbeszerzési és Logisztikai Igazgatóság – Kuthy Ágnes
Informatikai Igazgatóság – Csillik László

A Confabula országos elismerésben részesült
I. helyezés az Év Diákújságja kategóriában
Hallgatóink újságja, a Confabula – amely komoly külsõ, de még inkább tartalmi arculatváltáson ment keresztül – 2011. május 6-
án országos elismerésben részesült: DUE Médiahálózat – korábbi nevén a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete – pá-
lyázatán I. helyezést ért el az Év Diákújságja kategóriában, mellyel a lap történetének legjelentõsebb díját nyerte el.

Részlet a zsûri értékelésébõl:
„Évek óta figyelemmel kísérjük a Confabula fejlõdését is, és most már-már döbbenten vettük kezünkbe a friss számokat:
egy olyan magazinná alakult át a pécsi egyetemi lap, amely minden szempontból megállná a helyét a piacon. Olyan tar-
talmak, úgy megírva, olyan dizájnnal, hogy bárki megirigyelheti.”

Dr. Miseta Attila dékán gratulált a lap szerkesztõinek és további munkájukhoz sok sikert kívánt.
GRATULÁLUNK!

AGazdasági Fõigazgatóság Hírlevele
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Kedves Klári, Kedves gyászoló Család, Tisztelt Kollégák!

Fájdalommal, megtört szívvel, összeszoruló torokkal állunk ham-
vaid mellett. Megtiszteltetés számomra, hogy az egyetemi kollé-
gáid nevében én búcsúzhatok el Tõled.

Csütörtök délelõtt volt, amikor megszólalt a telefon az irodámban,
mint ahogy az naponta gyakran elõfordul. Rutinszerûen felvettem
a kagylót, de ez a hívás más volt, mint a többi. Egy elcsukló, halk
hang jelentkezett. Csatáry Kinga vagyok. Anya meghalt! – tudat-
ta szomorúan velem és üzente volt munkatársainak a hihetetlen-
nek tûnõ gyászhírt.

Mikor magamra maradtam, felelevenedtek bennem a közös mun-
kahelyünkön töltött idõszak jelentõsebb pillanatai, de a korábbi
évek sem vesztek el az ismeretlenség homályába.  Gyermekko-
romban, amikor már kezdett érdekelni a sport, sokszor találkoz-
tam a neveddel a hírekben és a sajtóban. Akit egy kicsit is érdekelt
a sport, vagy olvasta az újságokat, figyelemmel kísérhette sportpá-
lyafutásodat. Abban az idõben nem volt olyan pécsi lakos, aki ne
tudta volna, hogy kik a Tolnai testvérek, de országos, sõt nemzet-
közi szinten is ismert volt a nevetek sportberkekben. Bár a sporto-
lók álma az olimpiai kiküldetés számodra nem valósult meg, iker-
testvéred, Márti sikereit megélve ebben az élményben is részesül-
hettél, hiszen egész életetekben elválaszthatatlanok voltatok egymástól, mindent megbeszéltetek, együtt dobbant a szívetek.

A Testnevelési Fõiskola elvégzése után tanári pályádat a Nagy Lajos Gimnáziumban kezdted. Öt év közoktatásban eltöltött idõ után
a Pécsi Orvostudományi Egyetem testnevelõ tanáraként oktattad az orvostanhallgatókat és szervezted a szabadidõ- és versenysport-
jukat. Személyesen elõször 1987-ben találkoztam Veled. Az a nap mélyen beivódott emlékeimbe. Egy óvodás kisgyereket, Kinga lá-
nyodat vezetted kézen fogva a sportcsarnok felé és olyan büszkén, szeretettel néztél rá és mutattad be nekem, ahogy azt csak egy mély
érzelmekkel rendelkezõ szeretõ anya tudja megtenni. Sokszor a késõ estig tartó munka mellett próbáltad a családot összetartani, ami
mindennél többet jelentett számodra. Csabával együtt az évek során gondoskodó neveléssel biztosítottátok azt a hátteret, amellyel Kin-
ga csapatban aerobic világbajnoki címet nyerhetett és szerzett hírnevet az egyetemnek is.

Talán nem a véletlen mûve volt, hogy a munkatársakként ledolgozott 20 év legnagyobb részét egy irodában, egymás melletti íróasz-
talnál töltöttük. Ott készültünk a mindennapok feladataira, tanártársaimmal ott sajátíthattunk el Tõled nagyon sok szakmai tapaszta-
latot, melynek gyakorlati hasznát még most is tudjuk kamatoztatni. Felhasználtad a sporttudomány legfrissebb eredményeit. Referá-
tumokkal, kiselõadásokkal hozzásegítettél bennünket is a korszerûbb oktatás elsajátításához.

Nem lehet elfelejteni a hallgatóknak tartott aerobic foglalkozásaidat. Mindig frissítetted az ismereteidet rendszeresen készültél az órák-
ra. Az utolsó napig minden órán teljes intenzitással mutattad és végezted a gyakorlatokat, amiért nagyon tiszteltek és szerettek a ta-
nítványaid. Sportszervezõ munkád mintaszerû volt. Az Orvosegyetem asztalitenisz csapatát hosszú éveken át irányítottad a megye-
bajnokságban. Hetente vezetted az edzéseket, szervezted fordulóról fordulóra a bajnoki mérkõzéseket, ami rengeteg idõdet lekötötte,
de utánozhatatlan lelkesedéssel csináltad. Nem véletlen hogy sorozatban szereztétek meg a bajnoki címeket és végeztetek rendszere-
sen a dobogón. A csapattagok orvosként is szívesen emlékeznek vissza ezekre az évekre. Sok sikert értél el a Medikus Kupákon a nõi
és férfi röplabda csapatokkal. Több mint harminc évig készítetted fel és kísérted õket az orvostanhallgatók legnépszerûbb sportese-
ményére. Nem maradhattál ki a közkedvelt nyári gyermek sporttáborokból. Különös érzékkel vezetted az alsó tagozatos gyerekek
sportfoglalkozásait. Klári néni fogalom volt közöttük, nagyon szerettek Téged.

Minden évben elmaradhatatlan program volt számodra a sítábor. Oktatói erényeidet itt is kamatoztattad és számolatlanul tanítottad
meg az egyetemistákat és a felnõtteket a síelés semmivel nem pótolható szépségeire. A táborokban néha jutott idõd a regenerálódás-
ra is. Ahazaérkezésetek után minden alkalommal megtartottad az élménybeszámolót és újult erõvel láttál mindig munkához. Az egye-
temen dolgozó kolléganõknek évek hosszú során szervezted és vezetted az asszonytornát, a callanetics-et, ami nagyon népszerû még
most is a hölgy munkatársak körében.    

Rendelkeztél mindazokkal a tulajdonságokkal, mely a kiváló sportolókra jellemzõ. Az akaraterõd, a kitartásod, a közösségi léted, a gyõz-
ni akarásod minden nehézségen átsegített a munkád során is. Mindig optimistán néztél a világra. Ritkán fordult elõ, hogy nehezebb pil-
lanatokban könnybe lábadt a szemed, de egy perc múlva ismét azt az életvidám, segítõkész, mosolygós, barátságos arcodat mutattad, ami
mindig jellemzõ volt Rád. Hosszan tartó betegséged elviselésében ugyanezek a pozitív emberi tulajdonságok segítettek. 

Kedves Klári! 

Most a Pécsi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi Kar és közvetlen kollégáid nevében búcsúzom. 

Emlékedet baráti szeretettel megõrizzük. Lelkünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében!

Csatáryné Tolnai Klára
1941-2011




