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Boldog és eredményes új évet 
mindenkinek!

Nem kérdéses, hogy a 2020-as év a pandémia éve volt egyetemünkön és városunk-
ban is. Dolgozóink és hallgatóink helytállása példát mutató volt. Köszönjük a kí-
vülről érkező szeretetet és megbecsülést is. Jólesett! Persze először mindannyian 
az egészségügyben dolgozókra és az őket munkájukban közvetlenül segítőkre gon-
dolunk. Ugyanakkor hálásak vagyunk mindenkinek, aki a munkájában helyt állt. 
Sajnos várhatóan a tavasz továbbra sem lesz teljesen szabad, de a védőoltások segít-
ségével és a begyakorolt utasítások betartásával úrrá leszünk a járványon.

Bár legtöbb gondolatunkat kétségtelenül a járvánnyal kapcsolatos problémák 
foglalták el, jó dolgok is történtek az elmúlt esztendőben. Sokszor emlegettük, és így 
is van, a járványhelyzet segített a digitális átállásban is. Meglepően kevés zökkenő-
vel bonyolítottuk az „online” oktatást, számos konferenciát és értekezletet tartottunk 
a digitális térben. Bízunk abban, hogy az értelmesen használható elemek később is 
megmaradnak.

Csendben továbbhaladtak azok a munkálatok is, amelyek az egyetem fejlesztésé-
hez kapcsolhatók. Így elkészült az új oktatási épület a Szigeti úton, befejezésükhöz 
közelednek az ETK fejlesztései a belvárosban, szerkezetkész a fogorvosok épülete, 
új facilitással bővült a MIK, de más karok is fejlődtek. Nem utolsósorban sikerült 
kiegészítő támogatásokat szereznünk, melyek nem csak az építőipari áremelkedése-
ket kompenzálják. Az egyetem több kara érintett az új FIEK (a Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központ) létrehozását célzó kutatási infrastruktúra fejlesztését pót-
ló GINOP pályázatban. Két új nemzeti labor kezdte el a működését, ígéretünk van 
egy harmadikra a hidrogéntechnológiák területén, s talán az idegtudományi nemze-
ti labor is valósággá válik. A jövő fejlesztéseit alapozhatja meg az új 4 milliárdos 
 GINOP pályázatunk, mely a tudományos és innovációs park fejlesztését célozza 
meg. Eredményes kapcsolatépítés történt a Paks-2 fejlesztés irányába is, jelentős tá-
mogatást kaptunk többek között nyelvoktatásra, érzékenyítésre, tréningek tartására, 
de ez remélhetőleg csak a kezdet. A teljesség igénye nélkül említem meg, hogy újra 
szép eredményt értünk el a környezetbarát egyetemek és a családbarát intézmények 
között.

Gratulálok mindenkinek, akik közreműködtek ezekben és más, itt fel nem sorolt 
pályázati eredmények elérésében. Egyúttal jelzem, hogy bőven vannak még tarta-
lékok, melyek még nagyobb aktivitással mind a teljes intézményünk, mind karaink 
javára az eddigieknél jobban kihasználhatóak. Arra törekszünk, hogy a pályázati és 
az innovációs lehetőségek terén azokat a karokat is aktivizáljuk, amelyek ezekből 
eddig csak kisebb mértékben tudtak részesedni. Határozott elvárásunk, hogy a pá-
lyázatokkal kapcsolatos ügyintézést egyszerűsítsük, a beszerzéseket gyorsítsuk.

Bár a tennivaló még sok, egyre intenzívebb és talán eredményesebb is a kap-
csolattartásunk a környék meghatározó ipari és szolgáltató szereplőivel. Jelentősen 
szeretnénk javítani a marketing aktivitásunkon. Különösen örülnénk, ha vonzáskör-
zetünkből minél több hallgató választaná az egyetemünket. A központi marketing és 
a karokon a hasonló témakörökkel foglalkozó munkatársak kapcsolatát és eredmé-
nyes együttműködését kiemelkedően kívánjuk segíteni. A marketing nem választ-
ható el annak a kiválóságnak a bemutatásától, melyet az egyes karok és különösen 
azok tanárai reprezentálnak. Ezek miatt mindenkinek törekednie kell a hatékonyabb, 
és ahol lehet, gyakorlatiasabb típusú oktatás fejlesztésére. Az adott peremfeltételek 
mellett a lehető legjobbat kell teljesíteni, egyúttal törekedni kell azok fejlesztésére 
is: mert jóból sohasem lehet elegendőt alkotni, és mert a jóból a legjobbakra van 
szükség a kiválósághoz.

Az egyetem keretein belül jelentős volumenű egészségügyi szolgáltató tevé-
kenység folyik. Ez a január elsejétől jelentősen megváltozott irányítási rendszerben 

mailto:hirmondo@aok.pte.hu


3

2021 JANUÁR-FEBRUÁR

folytatja a működését. Az Országos Kórházi Főigazgatóság 
létrejöttével remélhetőleg új, a gazdasági egyensúlyt jobban 
szolgáló fi nanszírozás is csatlakozik. Ennek megfelelően a 
Klinikai Központ bár nagyobb önállósággal működik, de – el-
várásunk szerint – hatékonyabban szolgálja majd az orvos- és 
egészségtudományi oktatást a betegellátás mellett. Ugyanak-
kor még számos részlet vár kidolgozásra. Semmiképpen nem 
szeretnénk az adminisztratív irányítás további burjánzását, 
ami mellett a KK oktatási szolgáltatásaiban részesülő karok 
arányos teherviselését is szeretnénk kialakítani.

Örvendetes, ugyanakkor szintén további intézkedéseket 
igényel az egészségügyi béremelés, amennyiben a felsőokta-
tási intézményeken belüli bérfeszültségek tovább nőnek. És 
ez nem csak az egyidejűleg oktatói állományban alkalmazott 
egészségügyi dolgozókra vonatkozik. A legfőbb ideje annak, 
hogy valamennyi, a felsőoktatásban dolgozó kolléga is bér-
emelésben részesüljön.

Kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot ápolunk a városi, me-
gyei és regionális vezetőkkel, az ipar, a kereskedelem és a 
szolgáltatások meghatározó szereplőivel. Örvendetes, hogy 
dr. Mikes Éva személyében olyan kormánymegbízottat kap-

tunk a régió (azaz a gazdaságfejlesztési zóna) fejlesztésére, 
aki jól ismeri a helyzetet, s kiemelten kíván támaszkodni az 
egyetem tudásbázisára. Csak az összefogás és a közös mun-
kálkodás segíthet abban, hogy a lehető legtöbbeket megy-
győzzünk arról: érdemes Pécsett, az egyetemen tanulni, hogy 
meggyőzzük a befektetőket: érdemes a közelünkben invesz-
tálni, hogy meggyőzzük a döntéshozókat: érdemes minket, 
a Pécsi Tudományegyetem polgárait és törekvéseinket támo-
gatni.

A 2020-as év nem csak a járvány és a szervezeti átalaku-
lások éve volt, hanem elbúcsúztunk Jenei Zoltán kancellártól 
is, aki jelenleg az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. 
Ebben a minőségében is számítunk rá. Új kancellárunknak, 
Decsi Istvánnak pedig sok sikert kívánunk. Feladat van elég. 
A 2020-as év számomra mégsem elsősorban a fentiekről 
szólt, hanem az összefogásról, a megértésről, a kitartásról és 
a sok munkáról! Végül hadd kívánjak mindenkinek jó egész-
séget, hatékony és eredményes munkálkodást, és sok sikert 
2021-re!

Dr. Miseta Attila
rektor

Európai díjat ért a cukorbeteg-tamagotchi
Cukorbeteg gyerekeknek segítő, virtuális kisállattal nyert 
nemzetközi innovációs bronzérmet a PTE csapata: Varna 
Silveira, Marx Fernanda, Paolo Combacau és Diego An-
drade. A városban tanuló, négy brazil diákból álló együt-
tes az orvoskaron működő Transzdiszciplináris Kutatások 
Intézete (ITD) képviseletében érte el a kiváló eredményt. 
A hack a thon egy új és rendkívül népszerű versenytípus 
egyetemi-tudományos körökben. A résztvevőknek rövid 
idő alatt kell egy megadott problémára működőképes di-
gitális megoldást találniuk. Többnyire egy nap alatt el kell 
jutni az ötlettől a tervezésen és a fejlesztésen át a műkö-
dő, bemutatható prototípusig, ami nagyon pörgős, intenzív 
munkát igényel.

Az egészségügyi fókuszú hackathon fő szervezője az 
EIT Health nevű összeurópai egészségügyi innovációs és 
kutatási szervezet volt. A 150 egyetemet, kutatóintézetet és 
vállalatot tömörítő csoportosulásban a régiót a PTE, ITD 
képviseli. Ennek megfelelően az intézet bonyolíthatta le a 
pécsi egyetem első egészségügyi ötletversenyét, amelynek 
győztese továbbjutott az európai döntőbe.

Központi témának a gyermekkori cukorbetegség kér-
dését választották, aminek a kezelése számos nehézséggel 
jár, így tág teret enged az újító gondolkodásnak. A verseny-
re tucatnyi – magyar és külföldi diákokból álló – csapat 
nevezett, a zsűri végül négy brazil diák ötletét választotta 
a legjobbnak. Ők léphettek tovább a kontinentális fi náléba, 
ahol nagyon komoly sikert elérve a harmadik helyen vé-
geztek. A csapat az ötlet mellé üzleti tervet is összeállított, 
ami elképzelhető, hogy a jövőben részben vagy egészében 
valóra tud válni.

„Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre. A PTE, 
ITD azzal a céllal jött létre, hogy a különböző tudomány-
ágak kutatói között kapcsolatot tudjunk teremteni, ezáltal 
ösztönözzük az innovációt és felgyorsítjuk a kutatási ered-

mények áramlását a gazdaságba. A Diagotchi mindezt mo-
dellezte kicsiben, a tudományos együttműködéstől az ötlet 
piacra vihető formába öntéséig” – értékelt dr. Sík Attila, a 
PTE, ITD vezetője.

Schweier Rita
https://hackbelgium.be/project/diagotchi/
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Újévi köszöntő ünnepség és díjkiosztás
Online újévi köszöntő ünnepséget rendezett karunk janu-
ár 7-én, amelyen ‒ kiemelkedő munkájuk elismeréseként 
‒ a dolgozókat is díjazták. Dr. Miseta Attila rektor össze-
gezte a tavalyi év történéseit, kihívásait, megköszönve a 
munkatársak áldozatkész munkáját, egyben felvázolta 
az idei év feladatait, céljait. Dr. Sebestyén Andor, a Kli-
nikai Központ elnöke is utalt arra, milyen nehézségekkel 
járt a 2020-as év a koronavírus-járvány miatt, mekkora 
erőket kellett mozgósítani és összefogást generálni annak 
kezeléséhez. Beszélt arról, hogy az idei év is hasonló kitar-
tást igényel a Klinikai Központ munkatársaitól, akiknek 
háláját fejezte ki. Dr. Nyitrai Miklós, karunk dékánja az 
évértékelő beszédében megköszönte a munkatársak ki-
tartását, rugalmasságát, elkötelezettségét. Hangsúlyozta, 
mekkora szerepe van ebben a csapatszellemnek, amiben a 
továbbiakban is hisz. Mint mondta, sok feladat vár a kar-
ra idén is, ám közös erővel, hittel mindez megvalósítható. 
A cél az, hogy a PTE, ÁOK mihamarabb a legjobb 200 
orvoskar közé kerüljön.

Karunkon az egyetemi tanári és egyetemi docensi kinevezés-
ben részesülő munkatársak számára a dékán a kar címerével 
ellátott órát adományozott. Az óra hátlapján egyetemi tanárok 
esetében a „full professor”, egyetemi docensek esetében az 
„associate professor” felirat és az oktató aláírása, továbbá a 
karon kiadott órák számát jelző sorszám található.

2020-ban kinevezett egyetemi tanárok
Dr. Bellyei Szabolcs, Onkoterápiás Intézet
Dr. Csontos Csaba, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Intézet
Dr. Halmosi Róbert, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Tornóczki Tamás, Pathologiai Intézet
Dr. Zelena Dóra, Élettani Intézet

2020-ban kinevezett egyetemi docensek
Dr. Bán Ágnes, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Dr. Hadzsiev Kinga, Orvosi Genetikai Intézet
Dr. Kemény Ágnes, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium
Dr. Nagy András Dávid, Anatómiai Intézet
Dr. Simon Mária, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klini-

ka
Dr. Tárnok András, Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Turzó Kinga, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Dr. Varjú-Solymár Margit, Transzlációs Medicina Intézet

A kinevezésekhez szívből gratulálunk!

A kitüntetések adományozásáról szóló Dékáni Utasítás 4.§-
a alapján a dékán saját jogán, illetve a Klinikai Központ el-

nökének javaslatára évente egy alkalommal három elméleti 
intézetet és három klinikát részesít „Az év kiválóan teljesítő 
intézete/klinikája” címben. A kitüntetett intézetek és klini-
kák oklevelet kapnak és pénzjutalomban részesülnek.

A következő intézetek és klinikák kapták a címet:
Anatómiai Intézet
Élettani Intézet

Igazságügyi Orvostani Intézet
Gyermekgyógyászati Klinika

Neurológiai Klinika
Onkoterápiás Intézet

2020-ban az Orvos- és Fog-
orvosnapot sajnos nem lehe-
tett megrendezni a járvány 
miatt, ezért az elismeréseket 
ezen az ünnepségen adták át. 

A szabályzat szerint az 
orvoskar Pro Facultate Me-
dicinae emlékérmet adomá-
nyoz azok számára, akik a 
kar érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végeznek. 

Az ÁOK a Pro Facultate Medicinae emlékérem arany fo-
kozatát adományozta Dr. Ertl Tibornak, a Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika emeritus professzorának.

A Pro Facultate Medicinae emlékérem ezüst fokozatát 
adományozta

Dr. Arany Antalnak, a Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-
nika főorvosának,

Dr. Füzesi Zsuzsannának, a Magatartástudományi Intézet 
egyetemi tanárának,

Dr. Pakodi Ferencné dr. Dérczy Katalinnak, az Orvosi 
Képalkotó Klinika klinikai főorvosának.

A Pro Facultate Medicinae emlékérem bronz fokozatát 
adományozta

Borbély Beatrix ápolónőnek, a Neurológiai Klinika 
munkatársának,

Csizmadia Zsuzsannának, az Immunológiai és Biotech-
nológiai Intézet ápolásszakmai igazgatóhelyettesé-
nek,

Kálócziné Tahi Máriának, a Traumatológiai és Kézsebé-
szeti Klinika ápolásszakmai igazgatóhelyettesének,

Schindlné Horváth Melindának, a Fül-Orr-Gégészeti és 
Fej-Nyaksebészeti Klinika ápolásszakmai igazgató-
helyettesének.
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Dékáni dicséretben részesülnek azok a munkatársak, akik 
legalább 20 éve mindennapi felelősségteljes munkájukkal, 
emberi magatartásukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal, 
példamutató jellemükkel, szolgálatkészségükkel, az egész-
ségügyben nélkülözhetetlen empátiájukkal sokat tettek or-
voskarunk fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért.

Dékáni Dicséretben részesültek
Budavári Edit, ápolásszakmai-igazgatóhelyettes, 

II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Dia-
betológiai Centrum

Dr. Bekő Viktória, szakorvos, II. sz. Belgyógyászati Kli-
nika és Nephrológiai,  Diabetológiai Centrum

Dr. Kött Ilona, adjunktus, Onkoterápiás Intézet
Dr. Melczer Attila Tiborné, minőségirányítási felelős, 

Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
Dr. Németh Adrienne, adjunktus, Fül-Orr-Gégészeti és 

Fej-Nyaksebészeti Klinika
Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens, Transzlációs 

Medicina Intézet
Fábián Katalin, vezető aneszteziológus asszisztens, 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Heizer Csilla, gyógytornász, Ortopédiai Klinika
Henczné Varga Judit, műtős szakasszisztens, Urológiai 

Klinika
Kalmár Gabriella, képi diagnosztikai asszisztens, Orvosi 

Képalkotó Klinika
Kovács Mária, műtős szakasszisztens, II. sz. Belgyó-

gyászati Klinika és Nephrológiai,  Diabetológiai 
Centrum

Magné Szigeti Andrea, röntgenasszisztens, Onkoterápiás 
Intézet

Pókos Józsefné, ápolónő, Traumatológiai és Kézsebészeti 
Klinika

Rónai Krisztina, igazgatási ügyintéző, Orvosi Népegész-
ségtani Intézet

Soltész Ágnes, osztályvezető ápolónő, Neurológiai 
Klinika

Wéber György, kardiotechnikus, Szívgyógyászati 
 Klinika

Dékáni Elismerő Oklevélben részesültek kiemelkedő szak-
mai munkájuk elismeréseként a következő munkatársaink.

Dékáni Elismerő Oklevélben részesültek
Dr. Berenténé Dr. Bene Judit, egyetemi docens, Orvosi 

Genetikai Intézet
Dr. Garami András, egyetemi docens, Transzlációs 

Medicina Intézet
Dr. Jáksó Krisztián, klinikai főorvos, Aneszteziológiai és 

Intenzív Terápiás Intézet
Dr. Kiss Andrea, radiológus szakorvos, Orvosi Képalkotó 

Klinika
Gadóné Wunderlich Andrea, orvosírnok, Szívgyógyásza-

ti Klinika
Potos Rita, ügyvivő szakértő, Szak- és Továbbképző 

Központ
Sándor Imre Lászlóné, szakasszisztens, Orvosi Képalko-

tó Klinika

A díjazottaknak szívből gratulálunk!

Korábban az Orvos- és Fogorvosnapokon átadott oktatási 
díjakat (Romhányi Emlékérem, Legjobban Oktató Elméleti 
Intézet, Legjobban Oktató Klinika, Kiváló Gyakorlatvezető) 
2020-ra az idei, tavaszi Oktatók Ünnepén adják át.

Kiválasztották az ÁOK 2021. évi fehér- és vörösborát is. 
A nyertes a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2018-
as cirfandli fehérbora, és a Stier Pincészet 2016-os cabernet 
franc vörösbora lett.

Elismerést kaptak a KEK-ben dolgozó 
traumás munkatársak

Önzetlen, kitartó és példamutató munkájukért Elismerő 
Oklevelet adott át a Klinikai Központ Traumatológiai és 
Kézsebészeti Klinikája nevében dr. Wiegand Norbert igaz-
gató azoknak a munkatársaknak, akik a Koronavírus Ellátó 
Központban dolgoztak.

Elismerésben részesültek: dr. Boldis Balázs, Csomor 
Magdolna, Gyors Marcell, Hajdu Kálmánné, Horváth 
Roland, Iván Kornél, Jáger Janka, Kohl Annamária, 
Kovács-Szabó Zsófi a, Nagy József Dávid, Nagy-Palócz 
Dorina, Prokob Ágnes, Reményi Bettina, Schván Jánosné, 
Szabó Gergő, Szabó Tamás, Szőcs András, Tasnádi Júlia, 
Várszegi Györgyné és Waller Médea.

Szeretettel köszönjük áldozatos munkájukat!
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Pro Facultate és dékáni elismerésekkel 
díjazottak méltatása

Pro Facultate Medicinae kitüntetések

ARANY fokozat
DR. ERTL TIBOR egyetemi tanár orvosdoktori diplomája megszerzése óta a Pécsi Orvostudományi Egye-
temen, jelenlegi munkahelyén, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán dolgozik. A kar szak- és tovább-
képzésért felelős dékáni megbízottja. Dékáni és rektori megbízottként, valamint tanácsadóként, a PTE 
Nagyköveteként segíti az egyetem és az orvostudományi kar vezetőinek munkáját. Kandidátus, az MTA 
doktora.

Csecsemő- és gyermekgyógyászatból, illetve neonatológiából rendelkezik szakképesítéssel. A Szü-
lészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszékének vezetője. Kutatási területe: a neonatológia, 
az újszülöttkori adaptáció tanulmányozása. 

Hazai kutatásai és tanulmányai mellett több külföldi szakmai úton is részt vett. A külföldi tanulmá-
nyútjai során szerzett tapasztalatait a hazai neonatális ellátás fejlesztésére használta, nevéhez fűződik a 
légzési adaptáció elősegítésére alkalmazott magzati injekciós kezelés elvének és gyakorlatának hazai 
kidolgozása.

Oktatóként a ’80-as évek közepétől vesz részt a klinikai munkában, tantermi előadásokat és gyakor-
latokat tart, angol és magyar nyelven vizsgáztat. Állam- és szakvizsgabizottsági elnök. Szakmai munká-
jának kiemelkedő része a szakképzés és továbbképzés, országos bizottságok tagjaként segíti a képzési 
struktúra alakulását és minőségi ellenőrzését. A több évtizedes kiváló szakmai munkája elismeréseként 
több díjban részesült.

Dr. Ertl Tibor 
egyetemi tanár

KK, Szülészeti és 
Nőgyógyászati 

Klinika

Felterjesztő: 
Dr. Nyitrai Miklós

EZÜST fokozat
DR. ARANY ANTAL a PTE, KK, Szü-
lészeti és Nőgyógyászati Klinika 
főorvosa. Szülész-nőgyógyász gene-
rációk nőttek fel keze alatt, tanulták 
meg a szülőszobai intenzív betegel-
látás minden elemét éppúgy, mint 
a nagy radikális műtétek technikai 
részleteit. A szülészeti-nőgyógyásza-
ti ultrahang-diagnosztika egyik hazai 
meghonosítója, aki mind a mai napig 
segíti a klinikai munkát és tanítja a 
fi atalokat, egészen a tudományos 
fokozat megszerzéséig. Lendületé-
ből semmit sem veszített és szakmai 
hitvallásához mindenkor hű maradt. 
Számos nemzetközi és hazai pub-
likáció, könyvfejezet, tudományos 
előadás szerepel közleményei között. 
Életpályája példa értékű valamennyi 
orvos számára.

Dr. Arany Antal 
klinikai főorvos

KK, Szülészeti és 
Nőgyógyászati 

Klinika

Felterjesztő: 
Dr. Koppán Miklós

DR. FÜZESI ZSUZSANNA a tanszék 
vezetőjeként olyan innovatív okta-
tásfejlesztő tevékenységet irányít, 
amely hozzájárul ahhoz, hogy a kar 
nyitott szellemű, és egyben verseny-
képes intézményként legyen jelen a 
nemzetközi felsőoktatásban.
Vezetésével a tanszék komoly ok-
tatásfejlesztési projektek proaktív 
szervezését végzi, melynek eredmé-
nyeként létrejött egy széleskörű és 
minőségi képzési rendszer, amely 
kiterjed az oktatói-pedagógiai, és a 
kommunikációs készségek fejlesz-
tésének számos aspektusára hall-
gatók és oktatók részére egyaránt. 
Tevékenysége közül kiemelkedik a 
már 20 éve folyamatosan működő 
oktatásfejlesztő workshopok szerve-
zése, az orvosi kommunikáció okta-
tásának összefogása az ún. Szinergia 
program keretén belül, valamint a 
hallgató-oktató párbeszédet erősítő 
hallgatói visszajelző rendszerek fej-
lesztése.

Dr. Füzesi 
Zsuzsanna 

egyetemi tanár, 
tanszékvezető

ÁOK, Magatartás-
tudományi Intézet 
Orvosi Oktatásfej-
lesztési és Kommu-

nikációs Tanszék

Felterjesztő: 
Dr. Csathó Árpád
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DR. DÉRCZY KATALIN több évtizede dolgozik az egyetemen a volt Radiológiai 
Klinika, jelenleg Orvosi Képalkotó Klinika munkatársaként. Széleskörű szakmai 
tapasztalatával évek óta a klinikai munka egyik meghatározó vezetője. Aktívan 
részt vesz a graduális és postgraduális oktatásban, közreműködik más karok ok-
tatási tevékenységében is,  számos kiváló szakember képzését segítette szakmai 
irányításával. Rendszeresen szerepel meghívott előadóként területi és országos 
továbbképzéseken és tanfolyamokon.

A Pécsi Diagnosztikai Központ munkatársaként a pécsi képalkotást hosszú 
évek óta segíti. A nevéhez fűződik a hibrid képalkotás elindítása és támogatása, 
hiszen radiológusként elsők között vesz részt a SPECT-CT, majd a PET-CT vizs-
gálatok értékelésében is.

Dr. Pakodi 
Ferencné 

Dr. Dérczy Katalin 
klinikai főorvos

KK, Orvosi Képal-
kotó Klinika

Felterjesztő: 
Dr. Bogner Péter

BRONZ fokozat
BORBÉLY BEATRIX 1999 óta dolgozik 
a Neurológiai Klinikán ápolóként. 
Szakmai fejlődésére mindig nagy 
hangsúlyt fektetett, így 2015-ben 
intenzív szakápolói végzettséget 
szerzett és jelenleg is a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi 
Karának Népegészségügyi ellenőri 
hallgatója. Munkáját precízen, fele-
lőségteljesen végezte, így a Stroke 
II. osztályvezető-helyettes ápolója 
lett. Az oktatás iránti elkötelezettsé-
gét mutatja, hogy napi szinten vesz 
részt ápolótanulók, hallgatók gya-
korlati oktatásában. Szakmai tudása, 
elhivatottsága miatt pályakezdő ápo-
lók kiváló mentora. Hivatástudata, 
szakmai igényessége, betegekkel, 
munkatársakkal, tanulókkal való 
kapcsolata példaként szolgálhat.

Borbély Beatrix 
ápolónő

KK, Neurológiai 
Klinika

Felterjesztő: 
Dr. Janszky József

CSIZMADIA ZSUZSANNA orvosdiag-
nosztikai laboratóriumi analitikus. 
2013 óta dolgozik a PTE-n, kezdet-
ben az Orvosi Mikrobiológiai és Im-
munitástani Intézetben, majd 2016. 
szeptember óta az Immunológiai és 
Biotechnológiai Intézetben, mint az 
intézet ápolásszakmai igazgatóhe-
lyettese. Az általa szakmailag irá-
nyított rutin immundiagnosztikai la-
boratóriumot a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóság is kiválóra értékelte, ez jól 
minősíti az egység munkájának szín-
vonalát. Részt vesz új módszerek 
kidolgozásában, bevezetésében. Ha-
mar átlátja a feladatokat, az esetlege-
sen felmerülő problémákat gyorsan, 
kreatívan megoldja. Munkatársaival 
jó kapcsolatokat alakított ki, munká-
ját felelősségteljesen, lelkiismerete-
sen, kellő hivatástudattal végzi.

Csizmadia 
Zsuzsanna 

ápolásszakmai 
igazgató-helyettes

KK, Immunológiai 
és Biotechnológiai 

Intézet

Felterjesztő: 
Dr. Berki Timea

KÁLÓCZINÉ TAHI MÁRIA a Traumato-
lógiai és Kézsebészeti Klinikán ko-
rábban intézetvezető ápoló, jelenleg 
a klinika ápolásszakmai igazgató-
helyettese. Rendkívül megbízható, 
kiemelkedő szervezőkészséggel és 
munkabírással rendelkezik. Folya-
matosan részt vesz a gyakorlatra 
érkező hallgatók, tanulók gyakorlati 
feltételeinek kialakításában, fejlesz-
tésében, az oktatás minőségének el-
lenőrzésében, illetve az oktatásban. 
Munkájában fáradhatatlan, napra-
készségével igyekszik hozzájárulni 
a biztonságos betegellátáshoz. Fele-
lősséggel és nagy szakmai alázattal 
képviseli a betegek és munkatársai 
érdekeit. Feletteseivel, munkatársa-
ival való kapcsolata kitűnő, megbe-
csülik és elismerik munkáját. Nagy 
tapasztalattal és felkészültséggel, 
empátiával rendelkezik, szakmáját 
hivatásként műveli közel négy évti-
zede.

Kálócziné 
Tahi Mária 

ápolásszakmai 
igazgatóhelyettes

KK, Traumatológi-
ai és Kézsebészeti 

Klinika

Felterjesztő: 
Dr. Wiegand Norbert

SCHINDLNÉ HORVÁTH MELINDA a Fül- 
Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika ápolásszakmai igazgatóhe-
lyettesi feladatai mellett a minőség-
biztosítási teendőkkel együtt járó 
szervezési, adminisztratív feladato-
kat is ellátja. Munkájával nagymér-
tékben segíti a minőségbiztosítási 
kritériumoknak való megfelelést. A 
fekvőbeteg részleg ápolásszakmai 
munkájának koordinálása mellett 
részt vesz az ápolóhallgatók gya-
korlati és elméleti oktatásában és 
vizsgáztatásában is. Szervező kész-
sége, munkaszervezési és -irányí-
tási képessége alapjául szolgál a 
klinika magas szintű működéséhez. 
Foglalkozása iránti elkötelezettsé-
ge, a betegekkel szembeni empátiá-
ja, szorgalma, problémamegoldó és 
kommunikációs készsége példaér-
tékű minden kollégája számára.

Schindlné 
Horváth Melinda 

ápolásszakmai 
igazgató-helyettes

KK, Fül-Orr-Gégé-
szeti és Fej-Nyakse-

bészeti Klinika

Felterjesztő: 
Dr. Szanyi István
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DÉKÁNI DICSÉRET – 2020

22 éve kezdte meg pályafutását a 
II. sz. Belgyógyászati Klinikán. Ak-
tív szerepet vállal az ápolók, illetve 
orvostanhallgatók gyakorlati okta-
tásában. Rendszeresen részt vesz a 
diabetológiai szakápoló, illetve edu-
kátori képzések szervezésében, va-
lamint állandó tagja a vizsgabizott-
ságnak. Szakértői feladatokat lát el 
a kötelező szakmacsoportos tovább-
képzéseken.
Tudományos tevékenysége aktív, a 
betegellátás számos területére vo-
natkozóan tart előadásokat helyi és 
országos szakmai konferenciákon, 
ezzel is öregbítve karunk és a klinika 
hírnevét. Ő tölti be jelenleg a klini-
ka ápolásszakmai igazgatóhelyettesi 
posztját.

Budavári Edit 
ápolásszakmai 

igazgatóhelyettes

KK, II. sz. Belgyó-
gyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabe-
tológiai Centrum

21 éve dolgozik a II. sz. Belgyógyá-
szati Klinikán, jelenleg klinikai főor-
vosként. Magas színvonalú gyógyító 
tevékenysége mellett kiváló oktató 
is, aki különösen sokat tett a klinika 
angol nyelvű oktatásáért. 

Megbízhatósága, szakmai és em-
beri rátermettsége elismerésre érde-
mes.

Dr. Bekő Viktória 
szakorvos

KK, II. sz. Belgyó-
gyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabe-
tológiai Centrum

Az orvostudományi egyetem elvég-
zését követően röntgenológiai szak-
vizsgát tett, és 1967 óta dolgozott a 
POTE Radiológiai Klinikán, illetve 
annak TeleCobalt Részlegén, majd 
2002-től az Onkoterápiás Intézetben 
folytatta gyógyító tevékenységét. 
Főorvosnő a sokféle betegség ke-
zelése mellett a legtöbbet a legne-
hezebb sorsú daganatos betegek, a 
fej-nyak-tumoros páciensek ellátá-
sával foglalkozott. Hozzáállása, em-
pátiája, türelme mindig példamutató 
volt és mindenképpen ki kell emelni, 
hogy ezen betegség elfordulásának 
megfelelően, a leghányattatottabb 
sorsú, nem ritkán érzelmileg is labi-
lis páciensekkel mindig megértette a 
szót. Ez a fajta, erőt próbáló orvosi és 
emberi munka mindenképpen dicsé-
retet érdemel, hozzátéve azt is, hogy 
főorvosnő évek óta nyugdíjasként 
segít be a betegellátásba.

Dr. Kött Ilona 
egyetemi adjunktus

KK, Onkoterápiás 
Intézet

Több mint 30 éve dolgozik a PTE-n, 
kezdetben a Kórbonctani Intézetben, 
majd 1992-től, a megalakulás óta,  
az Immunológiai és Biotechnológiai 
Intézetben. Mindennapi munkájával, 
emberi magatartásával sokat tett a 
kar fejlődéséért. Vegyésztechnikusi 
végzettséggel, mint laboratóriumi 
asszisztens részt vett a molekuláris és 
sejtes immunológiai kutatásfejleszté-
si tevékenységekben, középpontban 
a monoklonális antitestek hibridóma 
technikával történő előállításával. 
Munkája során széleskörű ismeretei-
vel számos PhD- és orvostanhallgató 
oktatásában segített. Az intézet Rutin 
Immundiagnosztikai Laboratóriu-
mának kialakításában, a vizsgálatok 
beállításában is aktívan közreműkö-
dött. Minőségirányítási felelősként 
áldozatot és kitartást igénylő, magas 
szakmai szintű munkája tette lehető-
vé, hogy az intézetben végzett rutin 
immundiagnosztikai vizsgálatok a 
Nemzeti Akkreditáló Hatóság által 
akkreditáltak. Munkáját megbízha-
tóság, rendkívüli precizitás és magas 
fokú szakmai igényesség jellemzi. 
Töretlen szorgalma és lelkiismere-
tes hozzáállása követendő példaként 
szolgál.

Dr. Melczer 
Attila Tiborné 

minőségirányítási 
felelős

KK, Immunológiai 
és Biotechnológiai 

Intézet
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1994-ben került a klinikára, fül-orr-
gége gyógyászatból és audiológiából 
szerzett szakvizsgát, majd 2015-ben 
PhD-fokozatot ért el. 26 éves klini-
kai karriert tudhat maga mögött. Je-
lenleg a fő tudományos területe az 
audiológia ill. a közép és belső fül 
implantáció. Több mint egy évtize-
de oszlopos tagja a klinikán működő 
cochleáris implantációs teamnak. 
Nagy odafi gyeléssel és gondosság-
gal vesz részt a hallássérültek szű-
résében, diagnosztikájában ill. reha-
bilitációjában. A szakma irányában 
elkötelezett, az audiológiai részleg 
irányítását végzi. A gyógyítás iránti 
alázata, szakmai nívója példaértékű 
mindenki számára. Tapasztalatait és 
szakmai tudását folyamatosan pró-
bálja átadni a fi atalabb kollégáknak. 
Az oktatás területén is kimagasló te-
vékenységet végez, jelenleg oktatá-
sért felelős igazgatóhelyettesi pozí-
ciót tölt be. Mind a magyar mind az 
idegennyelvű hallgatók képzésének 
szervezéséért felelős.

Dr. Németh 
Adrienne egyetemi 

adjunktus

KK, Fül-Orr-Gégé-
szeti és Fej-Nyakse-

bészeti Klinika

1998-ban szerzett általános orvosi 
diplomát a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen, azóta dolgozik oktató-
ként és kutatóként a Transzlációs 
Medicina Intézetében (korábban 
Kór élettani és Gerontológiai Inté-
zet). Állatkísérletei a testhőmérsék-
let, az energiaforgalom és testtömeg 
szabályozásának, illetve kóros válto-
zásainak vizsgálatára irányulnak, ezt 
az utóbbi évtizedben az experimen-
tális gerontológia, illetve a perinatá-
lis tápláltság hosszútávú energetikai 
hatásainak tanulmányozásával bőví-
tette. Tudományos munkássága mel-
lett meghatározó oktatói tevékenysé-
get folytat az intézet német nyelvű 
 orvos- és fogorvosképzésében. Or-
szágosan használt, magyar és angol 
nyelvű egyetemi tankönyv és az or-
szágos digitális tankönyvtárban elér-
hető e-book fejezeteinek szerzője. Az 
elmúlt 22 évben munkájával, emberi 
magatartásával sokat tett az intézet 
stabilitásáért és fejlődéséért és ezzel 
hozzájárult kar fejlődéséhez is.

Dr. Pétervári Erika 
egyetemi docens

ÁOK, Transzlációs 
Medicina Intézet

1993-ban csatlakozott az Aneszte-
ziológiai és Intenzív Terápiás Inté-
zethez. Az elmúlt 15 évben a mun-
katársai szakmai tevékenységének 
szervezését végzi olyan hatékonyan 
és eredményesen, hogy egy éve veze-
tő aneszteziológus asszisztensi meg-
bízást kapott. A Covid-ellátás miatt 
jelentősen megnövekedett feladatait 
mindig körültekintően, a munkatár-
sai által elismert eredményességgel 
hajtja végre.

Fábián Katalin 
vezető 

aneszteziológus 
asszisztens

KK, Anesztezio-
lógiai és Intenzív 
Terápiás Intézet

1988-ban gyógytornászi diplomájá-
nak megszerzését követően helyez-
kedett el az Ortopédiai Klinikán, 
ahol azóta is dolgozik. Gyógytor-
nászi tevékenységével segíti a fek-
vőbetegosztályokon műtéten átesett 
betegek rehabilitációját, valamint a 
járóbeteg ellátásban a mozgásszer-
vi betegséggel küzdők gyógyulását. 
Emellett a gyógytornászok gyakor-
lati oktatásában, vizsgáztatásában 
is aktívan részt vesz. Részlegvezető 
gyógytornászként koordinálja a kli-
nika gyógytornászainak gyógyító és 
oktató tevékenységét. 32 éve végez 
mind szakmai, mind emberi szem-
pontok alapján is folyamatosan ki-
magasló tevékenységet. Kiemelkedő 
szaktudás, fáradhatatlan szorgalom, 
precizitás, megbízhatóság, a szakma 
iránti változatlan odaadás jellemzi.

Vezetőként problémamegoldó 
képessége, türelme, munkatársaival 
szemben tanúsított tisztelete és segí-
tőkészsége elismerésre méltó.

Heizer Csilla 
gyógytornász

KK, Ortopédiai 
Klinika

Több mint 20 éve egyetemi alkalma-
zott, 2018 óta az intézet főműtősnő-
jeként tevékenykedik. Munkáját ala-
posság és precizitás jellemzi, ebben 
a nem túl egyszerű munkakörben. A 
járvány okozta fennakadásokat, ne-
hézségeket jól orvosolja. Munkatár-
saival való kapcsolata kiemelkedő. 
A feladatok ellátásához szükséges 
jó szervezőkészsége, bátorsága a ne-
héz körülmények között is, valamint 
a bonyolult helyzetekben tanúsított 
példás helytállása elismerésre érde-
mes.

Henczné 
Varga Judit 
vezető műtős 

szakasszisztens

KK, Urológiai 
 Klinika
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1997-ben végzett röntgenasszisztens-
ként, majd 2000-ben képi diagnoszti-
kai szakasszisztens-képesítést szerzett. 
1994-től napjainkig a Radiológiai Kli-
nika, jelenlegi Orvosi Képalkotó Kli-
nika dolgozója. Hivatását 26 év alatt 
több területen is alázattal gyakorolta: 
hagyományos radiológia, sürgősségi 
radiológia, mammográfi a, CT, MR, 
angiográfi a és intervenciós radiológia. 
Emberi hozzáállása, betegekhez fűző-
dő empátiája példamutató, elismerésre 
méltó. Szakmai tapasztalata kimagasló, 
tudása legjavát adja minden nap. A gyó-
gyítás és a betegek érdekében egyaránt 
folyamatosan képezi magát. Munkatár-
sai mindig számíthatnak rá, kötelesség-
tudata kiemelkedő.

Kalmár Gabriella 
képi diagnosztikai 

asszisztens

KK, Orvosi Képal-
kotó Klinika

35 éve dolgozik a II. sz. Belgyógyá-
szati Klinikán segítve a Cimino-fi sz-
tulák elkészítését és a Tenkoff-katéte-
rek beültetését. Az elmúlt években az 
egész dunántúli régióból érkeznek be-
tegek, akiknek ellátásában részt veszt. 
Ugyanezen időszak alatt az oktatásból 
is kiveszi a részét, munkája ezen a te-
rületen is kimagasló színvonalú.

Kovács Mária 
műtős 

szakasszisztens

KK, II. sz. Belgyó-
gyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabe-
tológiai Centrum

20 év szociális szférában eltöltött mun-
kaidő után 2000-ben csatlakozott az 
egyetemhez, 2005-től a klinika dolgo-
zója. Töretlen szakmai elkötelezettség, 
odaadás, humánum, segítőkészség és 
a másokra való odafi gyelés jellem-
zi. Munkahelyi kollektívájának egyik 
legerősebb összetartó tagja, melynek 
eredményeképpen a dolgozói légkört 
összetartás, együttműködés és megbe-
csülés jellemzi. Határtalan betegcent-
rikussága, alapossága, precízsége, a 
szakma szeretete sokunk példaképévé 
tette, és követésre méltó minden utána 
jövő nemzedék számára. Kifogásolha-
tatlan szakmai hozzáértéssel és kiváló 
kommunikációs képességgel látja el 
feladatát. Az egészségügy iránt rendkí-
vüli módon elhívatott, kiváló szervező, 
aktív szereplője a következő nemzedék 
oktatásának. Szakmai és emberi értékei 
kiemelkedőek.

Pókos Józsefné 
ápolónő

KK, Traumatológi-
ai és Kézsebészeti 

Klinika

1988-tól dolgozik a karon, az Orvosi 
Népegészségtani Intézet jogelődjéhez 
1991-ben került, majd néhány éves 
megszakítást követően ismét visszatért. 
25 évet töltött a POTE-n, illetve a PTE, 
ÁOK-n. Biztos pontot jelent az intézet-
ben, mindig számítani lehet rá, igyek-
szik másoknak segíteni. Munkáját nagy 
odafi gyeléssel végzi. Titkárnői teendőin 
túl rengeteg intézeti adminisztratív te-
vékenységet végez, mindezt példamu-
tató alapossággal, precízséggel és lelki-
ismeretesen. Jó kapcsolatot alakított ki 
a kar többi szervezeti egységeivel, így a 
megfelelő együttműködésük hozzájárul 
az intézeti feladatainak hatékony elvég-
zéséhez. Egy munkahelyi közösségben 
előforduló problémák vagy az esetleges 
konfl iktusok megoldásában részrehaj-
lás nélkül, igazságosan közreműködik. 
Azokat soha nem kifelé kommunikál-
ja, hanem igyekszik a belső megoldást 
előmozdítani, az intézet és a kar jó hírét 
megőrizni.

Rónai Krisztina 
igazgatási 
ügyintéző

ÁOK, Orvosi Nép-
egészségtani Intézet

1988-tól dolgozik a Neurológiai Klini-
kán, kezdetben ápolóként, majd később 
a Stroke Részleg diplomás osztályveze-
tő ápolójaként. A betegek, hozzátarto-
zók iránti tisztelete, türelme, empátiája 
mindig is hatással volt a napi betegel-
látásra. Az oktatás iránti elkötelezett-
ségét mutatja, hogy aktívan részt vesz 
ápolótanulók, hallgatók gyakorlati ok-
tatásában, elméleti képzésében. Hiva-
tástudata, széleskörű szakmai tudása, 
igényessége, betegekkel, munkatársak-
kal, tanulókkal való kapcsolata példa-
ként szolgálhat.

Soltész Ágnes 
osztályvezető 

ápolónő

KK, Neurológiai 
Klinika

Röntgenasszisztensi és képi diagnoszti-
kai szakasszisztensi végzettséggel ren-
delkezik. 1984 óta dolgozott a POTE 
Radiológiai Klinikán, majd 2003-tól 
az Onkoterápiás Intézetben. Elsődleges 
munkahelye a TeleCobalt Egység, ahol 
a betegek gyógyító ellátása mellett, a 
legrosszabb állapotú, mozgásában ne-
hezített, előrehaladott daganatos bete-
gek kezelése történik. Munkájához a 
szaktudás mellett rendkívüli empátia, 
türelem, emberi hozzáállás szükséges, 
melynek mindig is a birtokában volt, 
és a súlyos betegek ellátásából igen ko-
molyan kivette a részét. Több évtizedes 
szakmai és főleg emberi, példaértékű 
munkavégzése dicséretet érdemel.

Szigeti Andrea 
röntgenasszisztens

KK, Onkoterápiás 
Intézet
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Műszaki pályáról került az egészségügybe 1983-ban. Ez nagymértékben formálta lá-
tásmódját és később kardiotechnikusként is segítette az eszközrendszer használatában, 
karbantartásában, javításában. Egy évtizedet töltött az Idegsebészeti Klinikán beteghor-
dóként, majd ápolóként, melyet 4 év intenzív betegellátás követett a Pécsi Honvédkórház 
KAIBO-n. Innen került kardiotechnikusi állásba a jogelődhöz (POTE és Irgalmas Rend 
II. sz. Sebészet, Szívcentrum). Azóta kardiotechnikusként dolgozik, két cikluson keresz-
tül vezető kardiotechnikusként. Munkáját lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel végzi. 
2020-ban jelent meg a Medicina Kiadó gondozásában Kardiotechnika című monográfi -
ája, amely a hazai kardiotechnika történetének első részletes összefoglaló kiadványa, 
egyben a kardiotechnikusok által kezelt berendezések működésének szakmai igényű is-
mertetője. A mű a reményeink szerint hamarosan induló magyar kardiotechnikus-képzés 
bázisaként is szolgálhat.

Wéber György 
kardiotechnikus

KK, Szívgyógyászati 
Klinika

DÉKÁNI ELISMERŐ OKLEVÉL – 2020
Vegyészként végzett, 2009-ben PhD- 
fokozatot szerzett, majd 2012-ben habi-
litált. 1999-2006 között a Magyar Tudo-
mányos Akadémia alkalmazásában állt, 
de munkáját már akkor is az egyetemnél 
végezte. Ez idő alatt is fontos, megbíz-
ható tagja volt az intézetnek. 2007-től 
került egyetemi státuszba. Mind az MTA 
Kutatócsoport munkatársaként, mind 
pedig az egyetem alkalmazottjaként vég-
zett munkájában rendkívül precíz, meg-
bízható kolléga. Az oktatásban, kuta-
tásban és a betegellátásban, valamint az 
intézet minőségirányítási vezetőjeként 
végzett tevékenysége elismerésre méltó.

Dr. Berenténé 
Dr. Bene Judit 

egyetemi docens

KK, Orvosi Geneti-
kai Intézet

Példaértékű, 15 évre visszatekintő ok-
tatói-kutatói tevékenysége, amelynek 
kapcsán 2020-ban 9-es impaktfaktort 
meghaladó, elsőszerzős közleménye je-
lent meg és kiemelkedő munkát végzett 
a Transzlációs Medicina szakirányú to-
vábbképzés összeállításában karok kö-
zött és ÁOK-n belül. A Tudományos Di-
ákköri Tanács tagja. Aktívan vesz részt a 
Tudományos Diákkör hallgatóinak kép-
zésében, konferenciáinak szervezésé-
ben. Nevéhez fűződik a Termofi ziológia 
Tanszék megalapítása. Kutatásai során a 
hőháztartás zavarainak háttérében zajló 
kórélettani folyamatok feltárásával fog-
lalkozik, a hőszabályozásban szerepet 
játszó agyi struktúrákat vizsgálja.

Dr. Garami András 
egyetemi docens

ÁOK, Transzlációs 
Medicina Intézet

Klinikai főorvosként kezdeményezte és 
megvalósította az Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Intézetben a fekvőbe-
teg-ellátás teljesen elektronikus adatke-
zelésének rendszerét, az ún. e-lázlapot, 
ami hazánkban egyedül álló eredmény. 
Ezeken túl elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a PTE Koronavírus-ellátó Köz-
pont intenzív terápiás osztályainak meg-
tervezésében, működési rendszereinek 
kialakításában és az ottani szakmai mun-
ka irányításában.

Dr. Jáksó Krisztián 
klinikai főorvos

KK, Anesztezio-
lógiai és Intenzív 
Terápiás Intézet

1987-ben diplomázott a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemen, ezt követően a Szi-
getvári Kórház röntgenosztályán kezdte 
meg munkáját, 1989-től klinikai orvos-
ként, majd tanársegédként dolgozott a 
Radiológiai Klinikán 1995-ig. Több mint 
egy évtizedet követően, 2007-től mind a 
mai napig a klinika szakorvosa. Jelenleg 
komplex radiológiai emlődiagnosztikai 
licenc vizsgájára készül. Rendkívül szor-
galmas, megbízható, terhelhető szakem-
ber, aki ez évek során mind az ambuláns 
ellátásban, mind az ügyeleti ellátásban, 
továbbá a graduális oktatásban is bizonyí-
totta szakértelmét, rátermettségét. Maxi-
mális felelősséggel és hivatástudattal látja 
el feladatait, mely során a betegek felé 
türelemmel és empátiával fordul, kollégá-
ival együttműködő és segítőkész.

Dr. Kiss Andrea 
radiológus 
szakorvos

KK, Orvosi Képal-
kotó Klinika

Közel 20 éve dolgozik a Szívgyógyászati Klinikán. Munkáját mindig nagy odafi gye-
léssel és diszkrécióval végzi, a klinika frontvonalában, a recepción teljesít szolgálatot. 
Kommunikációja, diszkréciója és munkához való hozzáállása pozitív tükröt tart a kli-
nikára belépő betegek és kísérőik felé. Munkáját nagy szaktudással, alázattal és ked-
vességgel, mások iránti tisztelettel, magas színvonalon végzi. Fontos számára a betegek 
kifogástalan ellátása és elégedettsége. Lelkiismerete, hivatástudata, megbízhatósága, 
példamutató magatartása kivételes kincs napjainkban. Nehéz időszakban is kiválóan 
helyt áll, önmagát nem kímélve bátran néz a kihívások elé.

Gadóné 
Wunderlich Andrea 

orvosírnok

KK, Szívgyógyászati 
Klinika
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Kimagasló aktivitással végzi az orvo-
si, fogorvosi, gyógyszerészi és klinikai 
szakpszichológus szakképzés teljes ver-
tikumának adminisztrációs feladatait, 
magabiztosan eligazodva az egyidejű-
leg háromféle szakképzési rendszer mű-
ködésének szabályozásában. Jelentős 
feladatrészt vállalt az első, határon túli 
szakgyógyszerészképzés elindításának 
ügyintézésében is. Külügyi kapcsolat-
tartó. Kiemelkedő kommunikációs stra-
tégiákat alkalmazva folyamatosan és 
dicséretes türelemmel tartja a kapcso-
latot a régió rezidenseivel, személye-
sen, telefonon és elektronikusan. A társ 
szervezetek, a külső akkreditált képző-
helyek adminisztrációs munkatársainak 
hatékony munkavégzését maximálisan 
támogatja. Példamutatóan gyűjti be a 
rezidensek egyéni munkatervét, a vál-
toztatásokat rendkívül rugalmasan és 
precízen kezeli. A szakképzési jogvi-
szony biztosítása és fenntartása érde-
kében biztos háttérrel szolgál mind az 
egyetem (ÁOK, KK, GYTK), mind az 
ÁEEK vonatkozásában.

Potos Rita 
ügyvivő szakértő

ÁOK, Szak- és To-
vábbképző Központ

40 éve dolgozik egészségügyi terüle-
ten. 1981-ben szerzett szülésznői képe-
sítést, munkáját az egyetem Szülészeti 
Klinikáján kezdte, majd gyermekházi-
orvosi rendelőben tevékenykedett asz-
szisztensként. 16 évvel ezelőtt kezdett 
általános asszisztensként a Nukleáris 
Medicina Intézetben, majd 2011. máju-
sában nukleáris medicina szakasszisz-
tensi végzettséget szerzett. Munkáját 
magas szakmai színvonalon, precízen 
végzi. Empátiával fordul a betegek 
felé, gyermekháziorvosi rendelőben 
szerzett tapasztalatait nagymértékben 
kamatoztatja a tanszékre érkező gyer-
mekek vizsgálatai során. Szülésznői 
végzettsége és sok éves tapasztalata 
rendkívül hasznos a nőgyógyászati 
indikációjú vizsgálataink során. Nagy 
szerepet vállal az új diagnosztikai el-
járások tanulmányozásában és beveze-
tésében. Rendszeresen részt vesz szak-
mai továbbképzéseken. Tanszékünkre 
érkező új kollégák szakmai fejlődését 
segíti. Kollégái bármikor számíthatnak 
segítségére napi munkájuk során.

Sándor Imre 
Lászlóné 

szakasszisztens

KK, Orvosi Képal-
kotó Klinika

Ismét Sebestyén Andor kapott bizalmat a PTE Klinikai Központ vezetésére
Kórházigazgatókat nevezett ki Kásler Miklós, az embe-
ri erőforrások minisztere december 18-án. A klinikai 
központok, budapesti centrumkórházak és megyei kór-
házak vezetőinek megbízatása 2021. január elsejétől ha-
tályos. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központját 
továbbra is dr. Sebestyén Andor vezeti.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) közlemé-
nyében idézte a minisztert, aki a kinevezések átadása előtti 
beszédében hangsúlyozta: az egészségügyet minden rész-
letében átszervezik, ami érinti az EMMI-t is. Létrejön az 
Országos Kórház Főigazgatóság, hogy a megyei kórházakat 
segítse, összetartsa, a szakmapolitikai döntéseket végrehajt-
sa, különös tekintettel a gazdasági és fi nanszírozási kérdé-
sekre – tette hozzá.

Mint azt Kásler Miklós kiemelte, a magyar egészség-
ügy átalakítása előtt „meg kell oldani a négy legfontosabb 
feladatot”: ki kell építeni az általános betegellátási rendet 
az alapellátástól a megyei kórházakig, biztosítani kell az öt 
legsúlyosabb népegészségügyi jelentőségű betegségcsoport 
ellátását és újra kell szervezni a magyar járványügyi rend-
szert. Negyedik feladatként azoknak az embereknek az el-
látását hangsúlyozta, akik szociálisan és egészségügyileg is 
kiszolgáltatottak.

A miniszter leszögezte: „törvényes, átlátható és egyér-
telmű viszonyokat szeretnének kialakítani, melyekhez 
nélkülözhetetlen az állami és a magánegészségügy szétvá-
lasztása, hiszen mindkettőre szükség van, de rendezett vi-
szonyok között”.

Kásler Miklós beszédében az alapellátás átszervezését 

és az öt nemzeti program működését is nehéz feladatnak ér-
tékelte, mivel az állami és a magán ellátórendszer „szinte 
kibogozhatatlanul összefonódott”.

„Ezen szeretnénk változtatni, és ehhez kerestünk meg-
felelő embereket. Arra kérem Önöket, Titeket, hogy ebben 
legyetek segítőim, és legyetek társaim” – szólt a résztvevők-
höz a miniszter.

Az EMMI közleménye szerint a klinikai központok kö-
zül a Pécsi Tudományegyetem, a szegedi Szent-Györgyi Al-
bert Klinikai Központ és a Debreceni Egyetem igazgatója, 
míg a budapesti centrumkórházak közül a Dél-Pesti Cent-
rumkórház, a Dél-Budai Centrumkórház és a Szent Imre 
Egyetemi Oktatókórház vezetője vehette át kinevezését. A 
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központját továbbra is 
dr. Sebestyén Andor vezeti.



13

2021 JANUÁR-FEBRUÁR

Szerzők ünnepe – 2020
Karunk december 2-án, a már hagyományosan megren-
dezett „Szerzők Ünnepén” jutalmazta a 2019-ben kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó szerzőket. Ők karunk megha-
tározó kutatói, akik közül többen évről évre díjazásban 
részesülnek. Megbecsülésüket a kar vezetősége nagyon 
fontosnak tartja, ezért indult el Koller Ákos professzor, 
korábbi tudományos dékánhelyettes kezdeményezésére 
ez az ünnepség, amit Nyitrai Miklós, karunk jelenlegi dé-
kánja továbbfejlesztett. A pénzjutalom mellett a szerzők 
szobrocskát is kapnak, egy baglyot, ami idén halvány na-
rancs árnyalatot öltött.

Az ünnepségre idén ‒ hasonlóan a többihez ‒ online került 
sor, amelyet Dr. Reglődi Dóra tudományos dékánhelyettes 
szervezett és nyitott meg. Bemutatott számos publikációs sta-
tisztikát is. Dr. Nyitrai Miklós dékán beszélt a kar nemzetközi 
helyzetéről, tudományos teljesítménye alakulásáról a többi 
orvoskarhoz képest, a rangsorban betöltött helyéről. Bemutat-
ták azt is, hogy a szobrocskák, a különféle árnyalatú baglyok 
milyen nagy megbecsülést élveznek a díjazottak körében, és 
néhány visszajelzésről is szó esett azzal kapcsolatban, kinek 
mit jelent ez az elismerés. Volt, aki azt mondta: „Jó érzés rá-
nézni és emlékezni arra, hogy megbecsülték a munkámat”.

A kitüntetetteknél a kiválasztás alapját ezúttal is az 
 MTMT-ben szereplő adatok adták. Az impaktfaktorok (IF) 
mellett számos egyéb tényező is beszámításra került: egység-
nyi IF-adatok, a Q-értékek (Q1 és Q2 kiemelten), valamint 
a tudományterület. Idén csak olyan szerzők részesültek díja-
zásban, akiknek első és/vagy utolsó szerzős publikációja volt 
2019-ben, illetve 8 IF feletti volt az éves összteljesítményük. 
Az 5 korcsoportot minden esetben elméleti és klinikai alcso-
portokra osztották. Ezen szempontok miatt nem minden kate-
góriában van azonos számú kitüntetett. Többen több kategóri-
ában is a díjazottak között lennének, ám a hagyomány szerint 
egy kutató egy évben csak egy díjat kaphat. 

A magasan jegyzett, 10 impakt faktor feletti publikációk 
szerzőit továbbra is külön kategóriában jutalmazták. Örven-
detes, hogy míg 2014-ben 3, 2015-ben és 2016-ban 5 ilyen 
közlemény volt, addig 2017-re ez a szám 14-re emelkedett, 
2018-ban 12, 2019-ben pedig már 17 született a karon.

Szó esett az MTA védésekről, a két új MTA doktorról: 
dr. Halmosi Róbertről (2019) és dr. Mezősi Emeséről (2020), 
akik mindketten az I. sz. Belgyógyászati Klinika professzorai.

A magas jegyzett publikációk (10 IF felettiek) díjazottjai
• Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet, I. sz. Bel-

gyógyászati Klinika
• Büki András, Idegsebészeti Klinika
• Szentesi Andrea Ildikó, Transzlációs Medicina Intézet, 

I. sz. Belgyógyászati Klinika
• Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Kli-

nika
• Lohner Szimonetta, Gyermekgyógyászati Klinika, 

Magyar Cochrane Tagozat
• Mangel László Csaba, Onkoterápiás Intézet
• Janszky Imre, Neurológiai Klinika
• Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet
• Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika

• Hantz Péter, Laboratóriumi Medicina Intézet
• Hegedűs Zoltán, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
• Tóth Kálmán, I. sz. Belgyógyászati Klinika
• Lóránd Veronika, Reumatológiai és Immunológiai 

Klinika
• Hegyi Eszter, Transzlációs Medicina Intézet
• Sík Attila, Élettani Intézet, Transzdiszciplináris Kutatá-

sok Intézet
• Kumánovics Gábor, Reumatológiai és Immunológiai 

Klinika
• Halda-Kiss Bernadett, Reumatológiai és Immunológi-

ai Klinika
• Balogi Zsolt, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
• Kecskés Angéla, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet

A díjazottak kategóriák, intézetek, klinikák szerint

I. kategória ‒ elméleti intézetek
• Bálint Mónika Enikő, Farmakológiai és Farmakoterá-

piai Intézet
• Borbély Éva, Farmakológiai és Farmakoterápiai Inté-

zet
• Bátai István Zoárd, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet
• Szakács Zsolt, Transzlációs Medicina Intézet
• Márta Katalin, Transzlációs Medicina Intézet
• Fülöp Balázs Dániel, Anatómiai Intézet
• Csekő Kata, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
• Maróti Péter, Biofi zikai Intézet

I. kategória ‒ klinikák
• Meggyes Mátyás, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-

tástani Intézet
• Darnai Gergely, Neurológiai Klinika
• Perlaki Gábor, Idegsebészeti Klinika
• Kovács Márton, Neurológiai Klinika
• Makkos-Weisz Attila, Neurológiai Klinika
• Mikó Alexandra, Transzlációs Medicina Intézet, I. sz. 

Belgyógyászati Klinika
• Pécsi Dániel, Transzlációs Medicina Intézet, I. sz. 

Belgyógyászati Klinika

II. kategória – intézetek
• Borbásné Farkas Kornélia, Bioanalitikai Intézet
• Tamás Andrea, Anatómiai Intézet
• Kemény Ágnes, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet
• Lemli Beáta, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
• Bognár Balázs, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
• Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet
• Erőss Bálint Mihály, I. sz. Belgyógyászati Klinika, 

Transzlációs Medicina Intézet
• Varjú-Solymár Margit, Transzlációs Medicina Intézet
• Pozsgai Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet
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II. kategória – klinikák
• Kovács Norbert, Neurológiai Klinika
• Sarlós Patrícia, I. sz. Belgyógyászati Klinika
• Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika
• Szalma József, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
• Mikó Éva, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet
• Lempel Edina, Fogászati és Szájsebészeti Klinika
• Czeiter Endre, Idegsebészeti Klinika
• Nagy Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet
• Czimmer József, I. sz. Belgyógyászati Klinika
• Illés Anita, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Anatómiai 

Intézet

III. kategória – intézetek
• Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet
• Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet
• Rauch Tibor, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium, Biokémiai és 
Orvosi Kémiai Intézet

• Kálai Tamás, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
• Hernádi István, Élettani Intézet

III. kategória – klinikák
• Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika
• Vincze Áron, I. sz. Belgyógyászati Klinika
• Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitás-

tani Intézet
• Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitásta-

ni Intézet
• Hadzsiev Kinga, Orvosi Genetikai Intézet
• Tornóczky Tamás, Pathologiai Intézet
• Bajor Judit, I. sz. Belgyógyászati Klinika
• Tárnok András, Gyermekgyógyászati Klinika
• Barakonyi Alíz, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitás-

tani Intézet
• Simon Mária, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

IV. kategória – intézetek
• Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
• Kunsági-Máté Sándor, Szerves és Gyógyszerkémiai 

Intézet
• Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet
• Varga Csaba, Orvosi Népegészségtani Intézet

IV. kategória – klinikák
• Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet
• Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet
• Berki Tímea, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
• Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet
• Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabetológiai Centrum
• Menyhei Gábor, Érsebészeti Klinika
• Bódis József, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

V. kategória – intézetek
• Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium
• Lőrinczy Dénes, Biofi zikai Intézet

V. kategória ‒ klinikák
• Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai 

Intézet
• Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika
• Kovács Gyula, Urológiai Klinika

A tavalyi évtől a könyvek szerzői, szerkesztői is „Kiváló 
Szerző” díjban részesülnek. Idén a következő szakkönyvek, 
publikációk jelentek meg karunk szerzőitől, szerkesztőitől:

• Hollódy Katalin, Gyermekgyógyászati Klinika: Gyer-
mekneurológia

• Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 
Elektronmikroszkópos Laboratórium: Fetal-Maternal 
Immune Interactions in Pregnancy

• Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: Prasugrel 
a napi gyakorlatban

• Karsai István, Testnevelési és Mozgásközpont: Ké-
zikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 
(NETFIT) alkalmazásához (második, bővített kiadás)

• Maróti Péter, Műveleti Medicina, MediSkillsLab: 
Módszertani kézikönyv skill képzésekhez

• Füzesi Zsuzsanna: Oktatásfejlesztési kiadványok

Az ünnepségen dr. Reglődi Dóra elmondta, hogy az idén 
6 nyertes NKFIH/OTKA pályázat született. Ismertette a kari 
pályázatokkal kapcsolatos információkat, valamint bemuta-
tott egy új, a GYTK-val közös kollaborációra épülő pályázati 
lehetőséget. Köszönetet mondott továbbá a pályázati iroda és 
a gazdasági referatúra munkatársainak a pályázatokban nyúj-
tott segítségért.

A kar tavalyi összteljesítménye 2019-ben az előző évekhez 
képest emelkedett, a 460 IF-os közlemény összesen több, 
mint 1600 IF-t eredményezett. Ez örvendetes módon a 2020-
as évben további növekedést mutat az eddigi, még nem teljes 
adatok alapján.

A 100 legtöbb impakt faktorrral rendelkező szerző a 
2019-es adatok alapján

1. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 
1130,812

2. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 885,255
3. Koller Ákos, Idegsebészeti Klinika: 830,856
4. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 792,802
5. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 686,692
6. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai Kli-

nika: 685,159
7. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 609,169
8. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 565,094
9. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 

538,629
10. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 473,947
11. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 447,098
12. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 440,916
13. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 427,76
14. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

423,453
15. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 394,265
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16. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai Inté-
zet: 388,251

17. Kálai Tamás, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 
381,917

18. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitásta-
ni Intézet: 365,498

19. Sík Attila, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete: 
365,444

20. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 341,215
21. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 337,35
22. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 328,799
23. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 324,172
24. Kunsági-Máté Sándor, Szerves és Gyógyszerkémiai 

Intézet: 324,143
25. Nyitrai Miklós, Biofi zikai Intézet: 318,41
26. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 315,036
27. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet, 

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 
311,137

28. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 306,922
29. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 298,546
30. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 298,472
31. Tóth Kálmán, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 292,463
32. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

285,485
33. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai 

Intézet: 279,108
34. Gallyas Ferenc, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 

269,248
35. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 268,606
36. Lénárd László, Élettani Intézet: 266,323
37. Bódis József, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 

266,299
38. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

261,198
39. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 

260,443
40. Szabó Imre, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 239,859
41. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 230,213
42. Berki Timea, Immunológiai és Biotechnológiai Inté-

zet: 229,295
43. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 226,473
44. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 226,169
45. Lőrinczy Dénes, Biofi zikai Intézet: 221,917
46. Rauch Tibor, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 220,038
47. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet: 215,574
48. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 215,08
49. Vincze Áron, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 214,161
50. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Köz-

ponti Elektronmikroszkópos Laboratórium: 213,62
51. Varga Csaba, Élettani Intézet: 211,089
52. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai 

Intézet: 210,446

53. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-
tástani Intézet: 210,104

54. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 
208,499

55. Sipeky Csilla, Élettani Intézet: 207,559
56. Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

207,263
57. Gregus Zoltán, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 204,983
58. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitás-

tani Intézet: 204,755
59. Boros Ákos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet: 203,96
60. Borbásné Farkas Kornélia, Bioanalitikai Intézet: 

202,926
61. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 

202,794
62. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 193,202
63. Garami András, Transzlációs Medicina Intézet: 

190,398
64. Horváth Judit, Anatómiai Intézet: 187,463
65. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephro-

lógiai, Diabetológiai Centrum: 187,34
66. Ábrahám István, Élettani Intézet: 180,813
67. Rékási Zoltán, Anatómiai Intézet: 177,682
68. Hernádi István, Élettani Intézet: 176,889
69. Koppán Miklós, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 

176,121
70. Lukács András Szilárd, Biofi zikai Intézet: 175,886
71. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 175,542
72. Bölcskei Kata, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 174,838
73. Bogner Péter, Radiológiai Klinika: 171,001
74. Balaskó Márta, Transzlációs Medicina Intézet: 

169,529
75. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 168,626
76. Gaszner Balázs, Anatómiai Intézet: 166,562
77. Kosztolányi György, Orvosi Genetikai Intézet: 

164,779
78. Ternák Gábor, Műveleti Medicina Tanszék: 163,465
79. Balogh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai Inté-

zet: 162,015
80. Horváth Iván, Szívgyógyászati Klinika: 160,47
81. Kemény Ágnes, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 160,222
82. Orsi Gergely, Idegsebészeti Klinika: 160,101
83. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 159,962
84. Pétervári Erika, Transzlációs Medicina Intézet: 

158,159
85. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-

tástani Intézet: 156,885
86. Kereskai László, Pathologiai Intézet: 151,912
87. Simor Tamás, Szívgyógyászati Klinika: 151,871
88. Perlaki Gábor, Idegsebészeti Klinika: 151,803
89. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet: 151,143
90. Lubics Andrea, Anatómiai Intézet: 150,848
91. Berente Zoltán, Kísérletes Képalkotó Diagnosztikai 

Kutatócsoport: 150,174
92. Bugyi Beáta, Biofi zikai Intézet: 149,764
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93. Pajor László, Pathologiai Intézet: 149,08
94. Kovács Gergely, Élettani Intézet: 146,241
95. Mózsik Gyula, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 145,999
96. Bene Judit, Orvosi Genetikai Intézet: 145,833
97. Gallyas Ferenc, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 

145,625
98. Buzás Péter, Élettani Intézet: 142,818
99. Pethő Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 142,345
100. Ábrahám Hajnalka, Orvosi Biológiai Intézet és Köz-

ponti Elektronmikroszkópos Laboratórium: 140,722

A 100 legmagasabb H indexű kutató 2019-ben
1. Koller Ákos, Idegsebészeti Klinika: 59
2. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 51
3. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 51
4. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 47
5. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai 

Klinika: 45
6. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 45
7. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 44
8. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 40
9. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 40

10. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 
Elektronmikroszkópos Laboratórium: 40

11. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézet: 39

12. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 36
13. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 36
14. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 36
15. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 35
16. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 35
17. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 35
18. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 34
19. Kálai Tamás, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 34
20. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitásta-

ni Intézet: 34
21. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 33
22. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 33
23. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitás-

tani Intézet: 33
24. Gallyas Ferenc, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 33
25. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 33
26. Sík Attila, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete: 33
27. Gallyas Ferenc, Idegsebészeti Klinika: 32
28. Gregus Zoltán, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 32
29. Lénárd László, Élettani Intézet: 32
30. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 31
31. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 31
32. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 30
33. Lázár Gyula, Anatómiai Intézet: 30
34. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 

30
35. Tóth Kálmán, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 30
36. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai 

Intézet: 29

37. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 29
38. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephro-

lógiai, Diabetológiai Centrum: 28
39. Ternák Gábor, Műveleti Medicina Tanszék: 28
40. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 28
41. Mózsik Gyula, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 27
42. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet: 27
43. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet, 

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 27
44. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 26
45. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 26
46. Lubics Andrea, Anatómiai Intézet: 26
47. Rőth Erzsébet, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet: 26
48. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 26
49. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-

tástani Intézet: 26
50. Székely Miklós, Transzlációs Medicina Intézet: 26
51. Berki Timea, Immunológiai és Biotechnológiai Inté-

zet: 25
52. Rauch Tibor, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 25
53. Sétáló György, Anatómiai Intézet: 25
54. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 24
55. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 24
56. Ábrahám István, Élettani Intézet: 23
57. Atlasz Tamás, Anatómiai Intézet: 23
58. Bódis József, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 23
59. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 23
60. Lőrinczy Dénes, Biofi zikai Intézet: 23
61. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 23
62. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai 

Intézet: 23
63. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-

tástani Intézet: 23
64. Szabó Imre, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 23
65. Vermes Csaba, Ortopédiai Klinika: 23
66. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 23
67. Horváth Judit, Anatómiai Intézet: 22
68. Horváth Örs Péter, Sebészeti Klinika: 22
69. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet: 22
70. Pethő Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 22
71. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Köz-

ponti Elektronmikroszkópos Laboratórium: 22
72. Ábrahám Hajnalka, Orvosi Biológiai Intézet és Köz-

ponti Elektronmikroszkópos Laboratórium: 21
73. Bajnok László Zoltán, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 

21
74. Bogár Lajos, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Intézet: 21
75. Boros Ákos, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet: 21
76. Bölcskei Kata, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 21
77. Ertl Tibor, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 21
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78. Fekete Sándor, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klini-
ka: 21

79. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 21
80. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 21
81. Kunsági-Máté Sándor, Szerves és Gyógyszerkémiai 

Intézet: 21
82. Lóránd Tamás, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 

21
83. Nyitrai Miklós, Biofi zikai Intézet: 21
84. Polgár Beáta, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitásta-

ni Intézet: 21
85. Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-

tástani Intézet: 21
86. Berente Zoltán, Kísérletes Képalkotó Diagnosztikai 

Kutatócsoport: 20
87. Buzás Péter, Élettani Intézet: 20
88. Kállai János, Magatartástudományi Intézet: 20
89. Késmárky Gábor, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 20
90. Kiss István, Orvosi Népegészségtani Intézet: 20
91. Koppán Miklós, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 

20
92. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

20
93. Rékási Zoltán, Anatómiai Intézet: 20
94. Szelényi Zoltán, Transzlációs Medicina Intézet: 20
95. Tényi Tamás, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 

20
96. Balaskó Márta, Transzlációs Medicina Intézet: 19
97. Bene Judit, Orvosi Genetikai Intézet: 19
98. Bogner Péter, Radiológiai Klinika: 19
99. Gasz Balázs, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet: 19

100. Hunyady Béla, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 19
101. Kovács Krisztina, Biokémiai és Orvosi Kémiai Inté-

zet: 19
102. Kőszegi Tamás, Laboratóriumi Medicina Intézet: 19
103. Pádár Zsolt, Igazságügyi Orvostani Intézet: 19
104. Sebestyén Andor, Klinikai Központ: 19
105. Tóth Gyula, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 19
106. Vincze Áron, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 19

A 100 legtöbbet citált kutató 2019-ben
1. Koller Ákos, Idegsebészeti Klinika: 8530
2. Kovács Gyula, Urológiai Klinika: 8429
3. Molnár Dénes, Gyermekgyógyászati Klinika: 6892
4. Czirják László, Reumatológiai és Immunológiai 

Klinika: 6608
5. Decsi Tamás, Gyermekgyógyászati Klinika: 6454
6. Sík Attila, Transzdiszciplináris Kutatások Intézete: 

6311
7. Czéh Boldizsár, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

5832
8. Melegh Béla, Orvosi Genetikai Intézet: 5672
9. Kovács L. Gábor, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

5063
10. Seress László, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 4546
11. Szekeres Júlia, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 4360
12. Ternák Gábor, Műveleti Medicina Tanszék: 3952
13. Gallyas Ferenc, Idegsebészeti Klinika: 3882

14. Komoly Sámuel, Neurológiai Klinika: 3726
15. Janszky József Vladimír, Neurológiai Klinika: 3643
16. Reuter Gábor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitásta-

ni Intézet: 3514
17. Najbauer József, Immunológiai és Biotechnológiai 

Intézet: 3489
18. Soltész Gyula, Gyermekgyógyászati Klinika: 3446
19. Dóczi Tamás Péter, Idegsebészeti Klinika: 3394
20. Reglődi Dóra, Anatómiai Intézet: 3329
21. Hegyi Péter, Transzlációs Medicina Intézet: 3229
22. Helyes Zsuzsanna, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 3104
23. Barthó Loránd, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 3020
24. Emődy Levente, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitás-

tani Intézet: 3016
25. Illés Zsolt László, Neurológiai Klinika: 2976
26. Felinger Attila, Bioanalitikai Intézet: 2903
27. Büki András, Idegsebészeti Klinika: 2795
28. Rauch Tibor, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 2624
29. Pintér Erika, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 2623
30. Lázár Gyula, Anatómiai Intézet: 2597
31. Kálai Tamás, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 

2538
32. Csernus Valér, Anatómiai Intézet: 2475
33. Tóth Kálmán, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 2448
34. Nagy Judit, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephro-

lógiai, Diabetológiai Centrum: 2431
35. Gregus Zoltán, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 2394
36. Kilár Ferenc, Bioanalitikai Intézet: 2391
37. Gallyas Ferenc, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 

2382
38. Lénárd László, Élettani Intézet: 2378
39. Toescu Emil, Transzdiszciplináris Kutatások Intézet: 

2311
40. Tamás Andrea, Anatómiai Intézet: 2164
41. Sétáló György, Anatómiai Intézet: 2136
42. Szabó Imre, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 2065
43. Mózsik Gyula, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 2043
44. Jandó Gábor, Élettani Intézet: 1975
45. Zsoldiné Urbán Edit, Transzlációs Medicina Intézet, 

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 1958
46. Hetényi Csaba, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 1956
47. Ábrahám István, Élettani Intézet: 1948
48. Szokodi István, Szívgyógyászati Klinika: 1864
49. Wittmann István, II. sz. Belgyógyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabetológiai Centrum: 1864
50. Kálmán Bernadette, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

1826
51. Bajnok László Zoltán, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 

1695
52. Szeberényi József, Orvosi Biológiai Intézet és Köz-

ponti Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1678
53. Székely Miklós, Transzlációs Medicina Intézet: 1667
54. Fekete Sándor, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klini-

ka: 1665
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55. Varga Csaba, Élettani Intézet: 1664
56. Komócsi András, Szívgyógyászati Klinika: 1650
57. Bódis József, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 

1598
58. Hunyady Béla, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 1587
59. Rőth Erzsébet, Sebészeti Oktató és Kutató Intézet: 

1571
60. Berki Timea, Immunológiai és Biotechnológiai Inté-

zet: 1568
61. Vajda Zsolt, Idegsebészeti Klinika: 1541
62. Kosztolányi György, Orvosi Genetikai Intézet: 1524
63. Kovács Norbert, Neurológiai Klinika: 1384
64. Zelena Dóra, Élettani Intézet: 1382
65. Horváth Iván, Szívgyógyászati Klinika: 1362
66. Sétáló György (ifj.), Orvosi Biológiai Intézet és Köz-

ponti Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1358
67. Németh Péter, Immunológiai és Biotechnológiai 

Intézet: 1354
68. Miseta Attila János, Laboratóriumi Medicina Intézet: 

1339
69. Horváth Örs Péter, Sebészeti Klinika: 1327
70. Pál Tibor, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet: 1288
71. Vermes Csaba, Ortopédiai Klinika: 1282
72. Kiss Péter, Anatómiai Intézet: 1267
73. Kocsis Béla, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani 

Intézet: 1263
74. Ábrahám Hajnalka, Orvosi Biológiai Intézet és Köz-

ponti Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1239
75. Kállai János, Magatartástudományi Intézet: 1235
76. Ertl Tibor, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: 1232
77. Szereday László, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-

tástani Intézet: 1229
78. Pankovics Péter, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-

tástani Intézet: 1215
79. Berente Zoltán, Kísérletes Képalkotó Diagnosztikai 

Kutatócsoport: 1208
80. Tényi Tamás, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 

1191
81. Horváth Zsolt, Idegsebészeti Klinika: 1170
82. Kiss István, Orvosi Népegészségtani Intézet: 1162
83. Sonnevend Ágnes, Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-

tástani Intézet: 1137
84. Vincze Áron, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 1137
85. Lubics Andrea, Anatómiai Intézet: 1128
86. Gyulai Rolland Péter, Bőr-, Nemikórtani és Onkoder-

matológiai Klinika: 1125
87. Márk László, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 

1119
88. Pap Marianna, Orvosi Biológiai Intézet és Központi 

Elektronmikroszkópos Laboratórium: 1099
89. Garami András, Transzlációs Medicina Intézet: 1097
90. Hernádi István, Élettani Intézet: 1095
91. Nyitrai Miklós, Biofi zikai Intézet: 1084
92. Pethő Gábor, Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet: 1073
93. Lóránd Tamás, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 

1057
94. Bene Judit, Orvosi Genetikai Intézet: 1054
95. Karádi Zoltán György, Élettani Intézet: 1027

96. Tóth Péter József, Idegsebészeti Klinika: 1024
97. Polgár Beáta, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitásta-

ni Intézet: 1022
98. Bogner Péter, Radiológiai Klinika: 1018
99. Késmárky Gábor, I. sz. Belgyógyászati Klinika: 997

100. Bogár Lajos, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Intézet: 980

A legnagyobb publikációs aktivitást mutató intézetek és 
klinikák

Az IF alapján kialakult intézeti sorrend, az első 23-at 
feltüntetve, ahol 40 IF feletti összteljesítmény volt

• Transzlációs Medicina Intézet: 188,889
• I. sz. Belgyógyászati Klinika: 171,067
• Gyermekgyógyászati Klinika: 143,743
• Idegsebészeti Klinika: 128,179
• Neurológiai Klinika: 125,410
• Laboratóriumi Medicina Intézet: 119,996
• Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 110,497
• Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 97,517
• Bioanalitikai Intézet: 96,642
• Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikrosz-

kópos Laboratórium: 81,207
• Élettani Intézet: 70,103
• Anatómiai Intézet: 64,908
• Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 62,291
• Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 

58,806
• Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 53,383
• Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 52,530
• Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 51,949
• Onkoterápiás Intézet: 51,185
• Szívgyógyászati Klinika: 45,645
• Pathologiai Intézet: 45,597
• Fogászati és Szájsebészeti Klinika: 44,593
• Magyar Cochrane Tagozat: 42,797
• Orvosi Népegészségtani Intézet: 41,713

Az egy fő diplomásra jutó, összesített IF alapján kialakult 
intézeti sorrend, ahol a kari átlag (1,03) feletti volt a 2019-es 
teljesítmény. Ez összesen 23 intézetben valósult meg:

• Transzlációs Medicina Intézet: 6,99
• Bioanalitikai Intézet: 6,90
• Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet: 6,56
• Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: 4,60
• Orvosi Biológiai Intézet: 4,06
• Laboratóriumi Medicina Intézet: 3,42
• Anatómiai Intézet: 3,09
• Neurológiai Klinika: 3,05
• Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet: 2,96
• Immunológiai és Biotechnológiai Intézet: 2,80
• Igazságügyi Orvostani Intézet: 2,75
• Idegsebészeti Klinika: 2,41
• Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika: 2,17
• Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet: 1,99
• Orvosi Genetikai Intézet: 1,95
• Orvosi Népegészségtani Intézet: 1,73
• Élettani Intézet: 1,70
• I. sz. Belgyógyászati Klinika: 1,64
• Reumatológiai és Immunológiai Klinika: 1,52
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• Gyermekgyógyászati Klinika: 1,51
• Onkoterápiás Intézet: 1,46
• Pathologiai Intézet: 1,16
• Műveleti Medicina Tanszék: 1,08

A tudományos dékánhelyettes hangsúlyozta, hogy továbbra 
is fontosnak tartják a kar kutatóinak ösztönzését és a pályá-
zati aktivitás növelését. Ehhez a kar belső pályázatokkal járul 

hozzá, amelyek részletes adatait bemutatta. Köszönetet mon-
dott a statisztikai adatokért Milánkovics Róbertnek, az ÁOK 
Könyvtára munkatársának, valamint a Tudományos Bizott-
ság tagjainak.

A kiváló szerzőknek ezúton is gratulálunk és 
további sikeres munkát kívánunk!

Dékáni pályamunka 2020 – Eredményhirdetés
DIAGNOSZTIKA SZEKCIÓ
Elnök: DR. PAJOR LÁSZLÓ

1. helyezés: Máli Zorán Miklós, Pathologiai Intézet 
(témavezető: dr. Kajtár Béla)

2. helyezés: Orlovácz Katalin, Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunitástani Intézet (témavezető: dr. Boros Ákos, 
dr. Reuter Gábor)

2. helyezés: Kozma Alexandra, Transzlációs Medicina 
Intézet (témavezető: dr. Párniczky Andrea, 
dr. Izsák Vera Dóra, dr. Szakács Zsolt)

3. helyezés: Kovács Balázs, Élettani Intézet 
(témavezető: dr. Buzás Péter, dr. Cziger-Nemes 
Vanda)

ÉLETTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ
Elnök: DR. SÉTÁLÓ GYÖRGY

1. helyezés: Jánosi Richárd, Élettani Intézet 
(témavezető:  dr. Buzás Péter, dr. Telkes Ildikó, 
dr. Fusz Katalin)

2. helyezés: Dombai Flóra és Takács Tímea, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszék 
(témavezető: dr. Vass Réka, dr. Ertl Tibor)

3. helyezés: Horváth Cecília, Élettani Intézet 
(témavezető: dr. Buzás Péter, dr. Telkes Ildikó, 
dr. Fusz Katalin)

IDEGTUDOMÁNYOK
Elnök: DR. ZELENA DÓRA

1. helyezés: Pytel Bence, Anatómiai Intézet 
(témavezető: dr. Füredi Nóra, dr. Ujvári Balázs)

2. helyezés: Gyurok Gergő Péter, Anatómiai 
Intézet (témavezető: dr. Fülöp Balázs Dániel, 
dr. Tamás Andrea)

3. helyezés: Costandi Michel Fasheh, Transzlációs 
Medicina Intézet (témavezető: dr. Balaskó Márta)

OPERATÍV ORVOSTUDOMÁNYOK I. SZEKCIÓ
Elnök: DR. KELEMEN DEZSŐ

1. helyezés: Devecseri Gertrúd, Gyermekgyógyászati 
Klinika (témavezető: dr. Józsa Gergő)

2. helyezés: Széll Annamária, Gyermekgyógyászati 
Klinika (témavezető: dr. Vajda Péter, 
dr. Oberritter Zsolt)

3. helyezés: Imreh Bence, Fül-Orr-
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
(témavezető: dr. Szanyi István)

KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNYOK I. SZEKCIÓ
Elnök: DR. KOVÁCS TIBOR

1. helyezés: Korán Eszter, Gyermekgyógyászati Klinika 
(témavezető: dr. Erhardt Éva)

2. helyezés: Varga Júlia, Gyermekgyógyászati Klinika 
(témavezető: dr. Erhardt Éva, dr. Molnár Dénes, 
dr. Stomfai Sarolta)

3. helyezés: Simonits Dóra, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
(témavezető: dr. Bajnok László)

KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNYOK II. SZEKCIÓ
Elnök: DR. VINCZE ÁRON

1. helyezés: Berke Gergő, Transzlációs Medicina Intézet 
(témavezető: dr. Hegyi Eszter)

2. helyezés: Kötő Viktória, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
(témavezető: dr. Sarlós Patrícia)

3. helyezett: Hegyi Zsófi a, Transzlációs Medicina Intézet 
és Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
(témavezető: dr. Szakács Zsolt, dr. Bajor Judit)

KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNYOK III. SZEKCIÓ
Elnök: DR. PÉTERVÁRI ERIKA

1. helyezés: Tóth Natália, Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Intézet (témavezető: dr. Mühl Diána)

2. helyezés: Bálint Benedek, Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika (témavezető: dr. Tényi 
Tamás)

3. helyezés: Lina Seelig, I. sz. Belgyógyászati Klinika 
(témavezető: dr. Czopf László, dr. Sándor Barbara)

KONZERVATÍV ORVOSTUDOMÁNYOK IV. SZEKCIÓ
Elnök: DR. BAJNOK LÁSZLÓ

1. helyezés: Kiss Franciska, Reumatológiai és 
Immunológiai Klinika (témavezető: dr. Varjú Cecília, 
Borbásné dr. Farkas Cecília)

2. helyezés: Filipánits Kristóf, 
Reumatológiai és Immunológiai Klinika 
(témavezető: dr. Minier Tünde)

3. helyezés: Homoki Orsolya, Biokémiai és Orvosi 
Kémiai Intézet (témavezető: dr. Vass Réka, 
dr. Kovács Krisztina)

KIEMELT I. HELYEZÉS
Berke Gergő és Máli Zorán Miklós

Gratulálunk a Díjazottaknak! 
További sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz!
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Szilárd István professzor 
a WHO fontos munkacsoportjának lett tagja

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) migrációs egészség-
üggyel foglalkozó munkacsoportjának lett tagja dr. Szilárd 
István, az ÁOK Műveleti Medicina Tanszékének címzetes 
egyetemi tanára, egyedül képviselve az egész közép-európai 
régiót. A világszerte egyre fontosabbnak számító migrációs 
egészségügy területén a PTE európai szinten is vezető sze-
repet játszik.

December elsején tartotta meg virtuális alakuló ülését a 
WHO új munkacsoportja. A „Global Competency Refugee 
and Migrant Working Group” feladata a migránsérzékeny 
egészségügyi rendszerek kialakításához szükséges szakmai 
kompetenciák meghatározása, és a terület első számú szakér-
tőit tartalmazó csoportba Szilárd István, a Műveleti Medicina 
Tanszék Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoportjának ve-
zetője is meghívást kapott.

„Bár a migráció kapcsán elsősorban a menekültekre gon-
dolunk, valójában sokkal szélesebb körről van szó. Idetar-
toznak a vendégmunkások, külföldi hallgatók, és bárki, aki 
egy másik országból érkezik egy másikba tartós ottlét vagy 
letelepedés céljából. Mindennek az egészségügy szempontjá-
ból azért van jelentősége, mert ezek az emberek származási 
országuk megbetegedési profi ljával rendelkeznek, egészségi 
állapotuk annak az országnak a közegészségügyi állapotát 
tükrözi, és az egészséggel kapcsolatos kulturális szokásaik is 
eltérőek lehetnek. Mindez kihívást jelenthet kezelésük során, 
és bizonyos esetekben közegészségügyi kockázatokkal is jár-
hat. Hogy konkrét példát hozzak, a korábban jó minőségű szír 
közegészségügyi rendszert teljesen szétverték a polgárháború 
során, és ez a vakcinációs programjukat megszűntette, azaz 
az elmúlt években onnan érkező gyermekek az alapvető vé-
dőoltásokat sem kapták meg. Ez ‒ a németországi rossz oltási 
fegyelemmel kombinálva ‒ kisebb járványok kitörését okoz-
ta. Ez csak az egyik aspektus, épp ezért fontos, hogy az egyes 
országok egészségügyi rendszerei felkészültek legyenek a 
más országokból, régiókból érkezettek ellátására. Ezért is 
tűzte ki célul a WHO a migránsérzékeny egészségügyi rend-
szerek kialakítását, és ez az új munkacsoport komoly lépést 
jelent ebbe az irányba” – mondja dr. Szilárd István.

A világ minden pontjáról származó szakértőket tartalma-
zó csoportba összesen három európai intézmény, illetve azok 
képviselője kapott meghívást, ami különösen felértékeli a pé-
csi jelenlétet. Mindez persze nem előzmény nélküli, hiszen 
a pécsi orvoskaron több mint fél évtizede zajlik a migrációs 
egészségügy kutatása a WHO-val közösen, és Szilárd István 

munkacsoportja vezető szerepet játszott a migrációs-egész-
ségügyi szakemberek mesterképzésének létrehozásában egy 
nemzetközi konzorcium tagjaként (https://aok.pte.hu/hu/
hirek/hir/7595). Emellett 2017 óta az ÁOK Műveleti Medi-
cina Tanszéke, a „WHO Collaborating Centre for Migration 
Health Training and Research” (WCC) is működik. A pécsi 
tapasztalatok és tudás így az új WHO munkacsoport számára 
is fontos lesz.

„A munkacsoport fő feladata azon kompetenciák meg-
határozása, amelyek elengedhetetlenek a migránsérzékeny 
egészségügyben dolgozók számára, mi pedig nem csupán ki-
dolgozott migrációs egészségügyi képzési programmal ren-
delkezünk, hanem már az első évfolyam is végzett nálunk. A 
munkacsoport alakuló ülésén kifejezetten kedvezően fogad-
ták azon javaslatomat, hogy ne csupán az ellátásra szorulók-
ra, hanem az ellátókra is fordítsunk fi gyelmet, ahogy ugyanis 
a nemrég a Balkánon a Nemzetközi Vöröskereszttel (IFRC) 
közösen elvégzett kutatásunk is megmutatta, a válságöveze-
tekből menekültekkel, az ő történeteikkel való napi szintű ta-
lálkozás komolyan megviselheti az ő mentális egészségüket 
is. Ezért fontos, hogy az egészségügyi rendszer erre is tekin-
tettel legyen” – fogalmaz a pécsi professzor.

A munkacsoport következő találkozója januárban volt, a 
Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoport pedig más terüle-
teken is aktív. Februárban indult a migrációs-egészségügyi 
szakemberek újabb körének képzése, ezúttal magyar nyelven. 
A levelező képzésre többek között a honvédségben szolgáló 
egészségügyi szakembereket is várják, hiszen a távoli orszá-
gokban szolgálók számára kifejezetten értékes és fontos lehet 
ez a tudás.

Stemler Miklós

Zemplén Géza-díjat kapott 
dr. Nagy Veronika, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet docense

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya és az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottsága a gyógyszergyári társ-
alapítók támogatásával 1983 óta ítéli oda minden évben a szerves kémiában nyújtott kimagasló teljesítményért a Zemplén 
Géza-fődíjat (életműdíj) és a Zemplén Géza-díjat. Az utóbbit ebben az évben dr. Nagy Veronika, az ÁOK Karotinoidkémiai 
Kutatócsoportjának tagja, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet egyetemi docense érdemelte ki.

A kitüntetéshez szeretettel gratulálunk!
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„Hallgatótársaimmal együtt én is 
példaként szeretnék szolgálni”

A járványügyi helyzet intenzitása az elmúlt hetekben fo-
kozódott. Ennek hatására folyamatosan bővült azon fel-
adatok köre, amikben a PTE hallgatói önkéntesként ak-
tívan részt vehetnek. Az ÁOK diákjai első körben főként 
az Országos Mentőszolgálat munkáját segítették a minta-
vételezésben. Az első héten 45, a másodikon 85, november 
17-től pedig már 107 diák kezdte meg ezzel kapcsolatos 
tevékenységét. Az önkéntesség másik területe a PTE Klini-
kai Központja, ahol 150-200 hallgató dolgozik részben az 
ellátásban, a betegkontaktusban, részben pedig a logiszti-
kai feladatok végrehajtásában. A harmadik terület a szo-
ciális jótékonysági tevékenység, ebben az ETK és a GYTK 
diákjai mellett november 16-tól már a többi egyetemi kar 
hallgatói is részt vesznek: közreműködnek például az or-
vosok gyermekeinek biztonságos felügyeletében, vagy se-
gítik az ételhordást a karanténban tartózkodóknak. Je-
lenleg több mint hetvenen vannak. A rendszer működését 
az orvoskar részéről dr. Nyitrai Miklós dékán irányította, 
egyetemi szinten pedig dr. Betlehem József rektorhelyet-
tes végzi ezt a feladatot. Mozgatórugói maguk a hallgatók: 
a kari, valamint az egyetemi hallgatói önkormányzatok. 
Összeállításunkkal nekik, és az önkénteskedő hallgatók-
nak szeretnénk köszönetet mondani.

KOLTAI ARNOLD, az EHÖK elnöke intézményi szinten lát el 
koordináló szerepet a minisztérium és a hallgatók felé. Mint 
mondja, a koordinátori szerep alapvetően arra szolgál, hogy 
a fenntartó minisztérium és az önkéntes programokban érin-
tett társszervezetek ‒ ilyen az Országos Mentőszolgálat ‒ felől 
érkező igényeket, információkat mihamarabb eljuttassák hall-
gatóik felé. A kommunikáció kétirányú, a hallgatói jelentkezé-
sek, a heti beosztások, a napi létszámadatok adatszolgáltatása 
mellett az önkéntességgel összefüggő hallgatói visszajelzése-
ket is becsatornázzák az érintettek részére.

 – Hogyan zajlott a hallgatók toborzása az önkéntes 
munkára, elsődlegesen kari, illetve összegyetemi szinten?

 – Egyetemi szintű koordinációval zajlott és zajlik a mai 
napig, ezzel együtt hatalmas feladat hárul az orvosi és egész-
ségügyi képzésben érintett karok részönkormányzataira 
(ÁOK, ETK, GYTK). Az utóbbi időben hangsúlyosan megje-
lent az igény a nem egészségügyi képzésben résztvevők bevo-
nására is. Természetesen ezekben az esetekben is számítunk a 
kari részönkormányzatok támogató munkájára.

 – Milyen az együttműködés velük?
 – A napi szinten változó igények és feltételek ellenére ki-

válónak ítélem, mindenki lelkiismeretesen, erőn felül látja el 
közösségi kötelességét. Elismerésem és köszönetem ezért.

 – Mennyire sikerül gyorsan reagálni az egészségügyi 
helyzetekre, azaz mozgatni a különféle hallgatói csopor-
tokat?

 – A gyors reagálás feltétele, hogy mindig legyen rendelke-
zésre álló humánerőforrás, akiket sürgős esetben is mozgatni 
tudunk az igénylő szervezetek részére, ehhez pedig elenged-

hetetlen egy masszív, önkéntes „pool” kiépítése. Tapasztala-
taink azt mutatják, hogy a hallgatói aktivitás jelentős, nagyon 
sokan érzik a segítségnyújtás társadalmi-közösségi szükséges-
ségét, és ez a feltétlen szolgálatkészség példaértékű.

 – Milyen visszajelzéseik vannak a hallgatóiktól az ön-
kéntesség kapcsán?

 – A betegellátás, a mintavételezés, a sofőri vagy a testhő-
mérséklet mérési feladatok ellátása jelentősen eltér, így ezek 
nehezen összehasonlíthatók, ám összességében a kollégáim 
azt tapasztalják, hogy a hallgatók jó munkakapcsolatot alakí-
tanak ki az érintett szervezetek dolgozóival, érzik a részvéte-
lük fontosságát és az általuk elvégzett feladatoknak a járvány-
ügyi védekezéshez hozzáadott értékét.

 – Milyen kérdésekkel, kérésekkel fordulnak Önökhöz, 
mi jelenti a legnagyobb nehézséget vagy épp örömet szá-
mukra?

 – A hallgatókat elsődlegesen a vizsgaidőszak, a tanul-
mányi követelmények, valamint az önkéntesség összehango-
lásának a kihívásai foglalkoztatják. Tapasztalataink alapján 
az érintett karok dékáni vezetése kellő rugalmassággal áll a 
helyzethez, próbálnak minden felmerülő kérdésre megoldást 
találni. Úgy gondolom – és ezzel sok önkéntes is egyetért –, 
hogy a jelen helyzetben olyan értékes gyakorlati tapasztalato-
kat tudnak megszerezni, amelyekre máskülönben nem lenne 
lehetőségük. Ez a többlettudás a későbbi pályájuk során is el-
kíséri őket. Nehézséget a legtöbb esetben a gyorsan változó 
környezetünkből fakadó információéhség okoz, sajnos ezzel 
meg kell tanulnunk együtt élni, de igyekszünk minden kérdés-
re mihamarabb megnyugtató választ találni.

 – Mennyire ítéli sikeresnek az eddig történteket az ön-
kéntesség megszervezésében?
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 – Úgy gondolom, hogy a kevesebb, mint három hét alatt 
bevont, több mint ötszáz regisztrált hallgató, a fegyelmezett, 
heti váltásokban dolgozó önkéntesek önmagukban igazol-
ják a program sikerét. Sajnos a vírus nem tart pihenőt, így a 
napról-napra változó járványhelyzet újabb feladatokkal, ki-
hívásokkal folyamatos változást indukál, azonban az eddigi 
jelentkezési tendenciát tekintve optimista vagyok abban, hogy 
minden előttünk álló akadályt sikerrel fogunk venni.

KÁLMÁN BERNADETT március óta a „logisztikai motor-
ja” az önkéntes hallgatók toborzásának az orvoskaron. Sze-
rinte remek kezdeményezés volt a PTE Klinikai Központja 
Sürgősségi Betegellátó Osztálya által létrehozott PTE-HOT-
LINE hallgatói segélyhívó vonal, ami a kezdetekkor létrejött. 
A rendszer megfelelő működtetéséhez szükség volt önkéntes 
hallgatókra, és ennek kapcsán állt a folyamat élére.

 – Hogyan zajlik ez a munka a hétköznapokban? Mi-
lyen utakon, módokon zajlik a toborzás?

 – Minden újabb felkérés egy új toborzó projektet jelent. A 
folyamat eleje általában hektikus, hiszen sürget minket az idő, 
gyorsan kell cselekednünk, de idővel beáll a rend, és fegyel-
mezetté válik minden. A siker kulcsa a szoros csapatmunka. 
Az ÁOK Hallgatói Önkormányzata és az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat március óta közös erőkkel harcol. A csapatban 
mindenkinek megvan a maga szerepe és erőssége, már jól is-
merjük egymást. A felhívások sokszor percek alatt, sokszor 
éjjel kerülnek ki az online felületekre. Előfordul, hogy e-mail-
ben keressük fel a hallgatókat, de volt példa arra is, hogy 
Teams konferenciát hívtunk össze azért, hogy minél gyorsab-
ban és effektívebben tudjuk elérni a diákokat. Fontosnak tar-
tom, hogy hallgatók szólítsanak meg hallgatókat, ezáltal sok-
kal közvetlenebb és hatékonyabb a kommunikáció. A helyzet 
súlyosbodásával szerencsére egyre több hallgató jelentkezik.

 – Hogyan érkezik el Önhöz az információ arról, hogy 
hány hallgatóra, milyen területeken van szükség?

 – A nyár végére, az ősz elejére összeállt a kommunikáci-
ós lánc: az egészségügyi ellátó egységek értesítik a Klinikai 
Központot, majd annak kapcsolattartója jelzi az EHÖK ka-
binetfőnökének, illetve nekem az igényeket. Ezeknek meg-
felelően készül a felhívás és egy ahhoz tartozó jelentkezési 
felület, ami aztán kikerül az EHÖK, valamint az ÁOK Hall-
gatói Önkormányzatának szociális média felületeire. Az or-
vostanhallgatók ezzel párhuzamosan minden lehetséges csa-
tornán értesítést kapnak arról, hogy új felhívás indult útjára. 
Sürgős szükség esetén telefonon is érkeznek kérések hozzánk, 
ilyenkor még gyorsabban igyekszünk elérni a medikusokat, az 
egészségügyi területen tanuló társainkat. Ez napi együttműkö-
dést jelent az Egészségtudományi és a Gyógyszerésztudomá-
nyi Kar diákvezetőivel.

 – Mely területekre mennek önkénteskedni a legszíve-
sebben a hallgatók?

 – Mind a klinikai betegellátás, mind a lakossági szűrések 
területe hasonló népszerűségnek örvend. Minden önkéntesün-
kön érezhető a hivatástudat és szakma iránti szeretet. Minden-
ki ott segít, ahol éppen szükséges, nagy alázattal és elkötele-
zettséggel. Megható, amikor több százan nyújtanak azonnal 
segítő kezet. Büszke vagyok a közösségünkre, ritka kincsként 
tekintek erre a fajta összefogásra.

 – Hogyan látja, mennyire bírják az ezekkel a felada-
tokkal járó pszichés terhelést?

 – Mindannyiunknak vannak nehezebb periódusai, el tu-
dunk nagyon fáradni, de szerencsére nemcsak munkatársak-
ként alkotunk csapatot, hanem barátokként is, így mindig 
megfogjuk egymás kezét, ha arra van szükség. Egymás felé 
nyíltan kiadhatjuk a dühünket, a szomorúságunkat, és együtt 
újra megtaláljuk a jobb kedvet, a motivációt. Együtt viseljük a 
terheket, akár egy család.

HORVÁTH MÁRK ötödéves orvostanhallgató november 2-től az 
Országos Mentőszolgálatnál önkénteskedett a mintavételezésben, 
jelenleg pedig a Koronavírus Ellátó Központban van betanításon. 
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 – Hogyan zajlott a mintavételezés folyamata?
 – Elmentem a megadott címre, megírtam hozzá a szüksé-

ges dokumentumokat, tájékoztattam a beteget a procedúráról, 
majd arról, mikor várhatja az eredményt, levettem a mintát, 
azt is dokumentáltam, majd beszállítottam a mentőállomásra, 
ahonnan átvitték Pécsre, a laboratóriumba.

 – Hány órakor kezdődött a munka?
 – Reggel 8 óra körül kezdtük a mintavételezést azok után, 

hogy a mentőszolgálat munkatársai tájékoztattak arról, merre 
megyünk, hány ember vár ránk aznap. Kaposváron egy ember 
vette a mintákat, aki egyben vezette is az autót, más esetekben 
ez a két szerepkör különvált. Előfordult, hogy sikerült este hat 
órára végeznem, de olyan is volt, hogy csak tízre.

 – Fárasztó lehetett.
 – Igen, az volt, főleg azért, mivel a védőfelszerelést egész 

nap hordanunk kellett. Nagyon bele lehetett izzadni. Általá-
ban reggel és este ettem, mert napközben erre csak úgy volt 
lehetőség, ha útba esett egy-egy mentőállomás, ahol tudtak 
fertőtleníteni.

 – Hogyan lehetett ezt órákon, napokon át bírni? Elkö-
telezettséggel, szeretettel?

 – Szerintem egy kicsit mindenki őrült – pozitív értelem-
ben –, aki az egészségügyet választja hivatásnak. Nekünk az 
az indíttatásunk, hogy segítsünk az embereknek, mert az jó 
érzéssel tölt el minket. Jelenleg azzal teszünk a legtöbbet, ha 
mentesítjük a mentősöket, hogy ki tudjanak menni a balese-
tekhez, az egyéb súlyos esetekhez.

 – A betegek megértőek, készségesek voltak?
 – Abszolút, örültek, ha kiértem hozzájuk.
 – Még akkor is, ha az orrból történő mintavétel nem 

mondható kellemesnek?
 – Igen. Egészen jól viselték, mert elmondtam, hogy az 

egész csak egy pillanat, és ki lehet bírni. A dokumentumok 
elkészítése és a mintavételezés előkészítése közben beszélget-
tünk, hisz fontos volt, hogy megértsék, miről szól ez az egész, 
miért kell a jelen helyzetben otthon maradni, és nem utolsó-
sorban meg is nyugodjanak. Többen nagy megbecsüléssel 
néztek ránk, sőt, sajnáltak is. Csak jó tapasztalataim vannak. 
A legkisebb falvakba is eljuthattunk a nagyvárosok mellett, 
ezáltal sokféle emberrel megismerkedhettünk, a kisgyermek-
től az idős, ágyban fekvő betegig.

 – Adódott-e olyan helyzet, amelyet nem tudott kezelni, 
megoldani?

 – Egyszer fordult elő olyan, hogy késő éjszaka értem a 
megadott helyszínre, és már nem nyitottak ajtót nekem. Ezt is 
megértéssel fogadtam, hisz nehéz kibírni, hogy a mintavétel 
előtt legalább két órával nem szabad sem enni, sem inni. Elő-
zetesen ugyan tájékoztattuk az embereket arról, hogy mikor 
érkezünk, de ezt nem sikerült mindig maradéktalanul teljesíte-
nünk. A cukorbetegekre természetesen különösen ügyeltünk, 
hisz nekik muszáj volt időben étkezniük.

 – A mintavételezés folyamata nem ütközött nehézsé-
gekbe?

 – Csak akkor, ha orrsövényferdülése vagy orrpolipja volt 
a páciensnek, de az egyik orrfélben általában sikerült elég 
mélyre jutni.

 – Jelenleg már nem ezen a területen segít, hanem a 
Koronavírus Ellátó Központban önkénteskedik.

 – Igen, az alsóbb évesek átvették a helyünket a mintavé-
telezésben, így egy hete a másik területen vagyok betanuló, 
a lélegeztetett emberek ápolásában segédkezem az intenzív 

osztályon. Ez a lélegeztetőgépek tisztításából, az infúzió ke-
zeléséből, a betegek forgatásából, mozgatásából áll. Segéd-
ápolói feladat, amiben három, három és fél óránként vannak 
váltások, forgórendszerben működünk.

 – Ebben az lehet a leginkább megterhelő, hogy nincs 
kontaktus a betegekkel.

 – Igen, ez valóban nehéz, nem tudjuk, mennyire végezzük 
jól a dolgunkat, és pszichésen is megterhelő, de szerencsére 
lelkileg is támogatjuk egymást. A jövőben kórházi orvosként 
szeretnék dolgozni, a traumatológia, a sebészet vonz, így az 
intenzív osztályon való jelenlét számomra nagyon izgalmas. A 
járványhelyzet lehetőséget ad arra, hogy már ötödévesen lás-
sam, hogyan működik egy kórház, és szerves része lehessek 
az ott zajló történéseknek.

 – Egy héten hány napot tölt ott?
 – Kettőt-hármat, mivel a tanulmányaimmal is kell foglal-

koznom.
 – A barátnője, a szülei mit szólnak az önkénteskedésé-

hez? Féltik-e?
 – Természetesen féltenek, ugyanakkor elfogadják, hogy 

most ezt kell tennem, és inkább nekem kell a betegek közelé-
ben lennem, mint az idős orvosoknak vagy ápolóknak.

PYTEL BENCE ötödéves orvostanhallgató már márciusban, a 
járvány első hulláma idején jelentkezett önkéntesnek, de akkor 
még nem kellett aktívan közreműködnie. November elejétől 
azonban már igénybe vették a segítségét először az Országos 
Mentőszolgálatnál majd a Koronavírus Ellátó Központban.

 – Az első nap az Expo Centerben találkoztunk 48-an, 
azok, akiket önkénteskedésre kért az egyetem, nemcsak 
ÁOK-s hallgatók, hanem ETK-sok is. Elöljáróban megkö-
szönték a segítségünket, majd a tartalékos rendőrség eljutta-
tott mindenkit abba a megyébe, ahova beosztották. A mi egye-
temünk hét megyét látott el, pécsiként én Baranyába kerültem, 
hat másik társammal együtt. Részt vettünk egy egész napos 
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oktatáson, ami arról szólt, hogyan kell felvenni a védőfelsze-
relést, miként zajlik a mintavételezés, mik a PCR-teszt lépé-
sei, hogyan tároljuk a mintát, és a menetlevelet miként írjuk 
meg az autókhoz. A katasztrófavédelem és a rendőrség is aján-
lott autókat erre a célra, összesen hat állt a rendelkezésünkre. 
Reggelente megtudtuk, hova osztanak be minket, erre több 
lehetőség is volt. Az Expo Centerben mindig jelen volt vala-
melyikünk, aki tíz percenként vette a mintákat, emellett voltak 
mobil szűrőpontok is a nagyobb városokban, Komlón, Mohá-
cson, Szigetváron, ahol ugyancsak tíz percenként végeztük a 
szűréseket. Természetesen olyan emberek is voltak, akik nem 
tudtak eljönni ezekre a pontokra, hozzájuk házhoz mentünk. 
Volt, hogy mi voltunk a sofőrök és a mintavevők is, de olyan 
is előfordult, hogy mentős kolléga vezette az autót. Nagy kö-
röket tettünk, amikor például Mágocsot is érintettük, az közel 
kétszáz kilométert jelentett, ugyanakkor tíz mintánál többet 
nem tudtunk levenni. Az volt a taktikánk, hogy először mindig 
a legtávolabbi címre mentünk. Ott megálltunk, beöltöztünk, 
levettük az első mintákat, majd onnantól már védőruhában, 
pajzsban haladtunk tovább. Nem volt egyszerű vezetni, mert 
folyamatosan bepárásodott a maszkból felfelé szálló meleg le-
vegő miatt a szemüveg, illetve a pajzs, de szerencsére ezt is 
megoldottuk. A védőfelszerelés a kényelmetlensége ellenére 
is nagy biztonságot adott. Boltban, egy sebészi maszk mögött 
sokkal nagyobb esélyét látom annak, hogy elkapjuk a vírust, 
mint beöltözve, a tudottan pozitív, avagy gyanús betegek kö-
zött. Hétfőtől péntekig átlagban 12 órát dolgoztunk, de volt, 
hogy korábban, és persze olyan is, hogy később végeztünk. Az 
volt a lényeg, hogy a megfelelő mintaszámot levegyük.

 – Meddig önkénteskedett itt?
 – Csak november első hetében. Mivel ehhez különösebb 

egészségügyi végzettség nem kellett, ezért úgy döntöttem, in-
kább az aktív betegellátásban segédkezem, és átjelentkeztem 
a Koronavírus Ellátó Központ intenzív terápiás osztályára. 
Ott az első műszakom november 12-én volt. Eleinte sokat 
mentem, minden másnap, de jelenleg csak heti egy-két mű-
szakot tudok vállalni a tanulmányaim, és a közelgő vizsgák 
miatt. Szerencsére elegen vagyunk hallgatók, akik segítünk, 
jól be tudjuk osztani egymás között, ki, mikor legyen jelen. 
Ez a munka is 12 órás, reggel 7-től este 7-ig, illetve este 7-től 
reggel 7 óráig tart. Én az éjszakai műszakokat választottam a 
tanulás miatt, meg azért is, mert inkább ilyen típus vagyok. 
A szakápolók száma véges, minden kórterembe jut belőlük 
egy, ideális esetben kettő, és hozzájuk más osztályokról jön-
nek még ápolók, nővérek, illetve mi, segítők. Az ő utasításaik 
alapján próbáljuk ellátni a dolgokat, ami azt jelenti, hogy a 
perfúzorban a lejárt fecskendőt kicseréljük, a paraméterezést 
végezzük, összekészítjük a betegek gyógyszereit, ha kell, fel-
hígítjuk azokat, forgatjuk, áthelyezzük a betegeket, tápszerrel, 
orrszondán át etetjük őket.

 – Gondolom, nehéz lehetett, amikor először lépett be 
erre az osztályra, és ma sem lehet egyszerű látni ezeket a 
súlyos állapotú betegeket.

 – Igen, hisz nem volt erről korábban tapasztalatom, és 
megterhelő is látni ennyi, gépen lélegeztetett embert. Néhá-
nyuknak közülük kilátástalannak tűnik a helyzete, ám előfor-
dult, hogy sikerült lekerülniük a gépről, és ez sok erőt adott 
mindannyiunknak. Le a kalappal az orvosok, a szakápolói és 
ápolói személyzet előtt, mert a nehéz helyzet ellenére is sikerül 
fenntartaniuk egy kivételesen jó munkamorált, és mindenkiért 
a legnagyobb erőbedobással küzdenek. Ráadásul az első két 

műszakban a gyakorlatlanságunk miatt kevésbé tudtuk őket 
segíteni, ám ennek ellenére hihetetlenül jó hozzáállással, türe-
lemmel viszonyultak hozzánk, tanítottak minket. Mi, hallga-
tók úgy állunk ehhez, hogy ez vissza nem térő lehetőség, mert 
normál körülmények között, ilyen gyakorlatiasan biztosan 
nem tanulnánk ennyit. Ez kellő motivációt ad minden egyes 
műszakhoz. Mindenki tudja, miért van ott és példásan végzi a 
feladatát. Persze azért ez egy nagy teszt is, de csak még inkább 
megerősíti az embert abban, hogy jól választott hivatást.

 – Egy-egy keményebb nap után tud pihenni, kikapcso-
lódni?

 – Igen. Sokat segít az, hogy a családomban mindenki az 
egészségügyben dolgozik, így ha kérdésem van, vagy meg-
nyugtatásra van szükségem, hozzájuk mindig fordulhatok. Jó, 
hogy ki tudom beszélni magamból ezeket a történéseket, és ők 
mellettem állnak.

GLÁZER BÁLINT ötödéves pszichológus hallgatónak – aki 
egyébként a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormány-
zatának az elnöke – hat éve van jogosítványa, azóta aktívan 
vezet, ezért úgy gondolta, elsőrendűen a sofőrködést választja 
önkéntes tevékenységnek. Tapasztalatairól egyelőre nem tu-
dott beszámolni, mivel a beszélgetésünk idején még nem dol-
gozott, ám erre csak néhány napot kellett várnia.

 – Technikailag hogyan történt a jelentkezése?
 – Az EHÖK honlapján, az önkéntességre való jelentkezés-

ről szóló űrlapot kitöltöttem. Ott jelzik, hogy a nem az egész-
ségügyben tanuló hallgatóknak három választási lehetőségük 
van: az egyik a gyalogosan történő csomagszállítás az egész-
ségügyi intézmények között Pécs területén, a másik a lázmérés 
az intézményekbe való belépéskor, a harmadik pedig az autó-
vezetés, segítve ezzel az Országos Mentőszolgálat munkáját. 
Az autóvezetés mellett az intézményi lázmérést is bejelöltem, 
de ezzel kapcsolatosan még nem kaptam megkeresést, vélhe-
tően azért, mert erre a területre kifejezetten sokan jelentkeztek.
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 – Mit jelent majd a sofőrködés a gyakorlatban?
 – Baranya megyében fogunk dolgozni, információim 

szerint a Rendőr-főkapitányság biztosít ehhez járművet, ami-
ben többen elférünk, az egészségügyi és a nem egészségügyi 
hallgatók is. A társaim végzik majd a célzott teszteléseket a 
köznevelési intézményekben, nekem mindössze annyi lesz a 
dolgom, hogy A pontból B pontba vigyem őket. Van hétfő-
től péntekig szóló beosztás, és hétvégi is, én hétfőtől péntekig 
megyek majd. A munkát koordináló, hallgatói önkormányza-
tos hallgatók telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztetik, 
melyik hét a megfelelő számunkra. A jövő héten fogok kez-
deni. Erre az időszakra érvényes lesz a kedvezményes tanul-
mányi rend, amit a Tanulmányi Osztálytól lehet kérvényezni, 
bár nekem erre nem lesz szükségem, mivel ebben a félévben 
mindössze négy kurzusom van, és a szakdolgozatommal is jól 
állok. A tanulás mellett jut tehát bőven időm arra, hogy segít-
hessek, hasznossá tegyem magam.

 – Mi ösztönözte a leginkább a segítségadásra?
 – Számomra mindig is fontos volt a közéleti, társadalmi 

szerepvállalás, és zavart, hogy a járvány megjelenésekor soká-
ig nem érződött kellőképp az emberek egyéni felelősségválla-

lása, ami pedig ebben a helyzetben kiváltképp fontos.
 – Nem csodálkozom, hogy ezt gondolja pszichológus 

hallgatóként.
 – Azt hiszem, jó az empátiás készségem, ez is mozgatóru-

góként hat hasonló helyzetekben, meg az is, hogy öt éve élek 
Magyarországon, azon belül is Pécsett. Szlovákiából jöttem 
ide tanulni, két éve van párom, aki ma már a menyasszonyom, 
és mivel hosszú távra tervezünk itt maradni, ezért is odafi gye-
lek a környezetemben történtekre, és részt is vállalok azok-
ból. Nagyon jó látni azt, hogy az egyetemista társaim közül is 
sokan jelentkeztek önkéntesnek, velük együtt én is példaként 
szeretnék szolgálni.

 – Azért van Önben némi izgalom az új helyzet, kihívás 
kapcsán?

 – Nem, alapvetően sem vagyok izgulós, csak ritka esetben 
fedezem fel magamon az aggódást. A kihívásokat szeretem, és 
az önbizalmammal sincs gond.

Minden önkéntes hallgatónak köszönjük a segítségét!

Schweier Rita

„Amit a Covid-19 oltóanyagokról tudni kell” – online továbbképzés 
a Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet szervezésében

Kreditpontos szabadon választható online továbbképzést  
tartott a Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet gyógyszeré-
szek, orvosok és szakdolgozók számára január 21-én, amely 
során a kurzus zárótesztjének sikeres kitöltésével  10 pontot 
gyűjthettek szabadon választható kategóriában. A tovább-
képzés akkreditációja gyógyszerészek, orvosok és szakdol-
gozók részére folyamatban van.

Napjainkban a pandémiát okozó SARS-CoV-2 korona-
vírus megfékezése az egész világon kihívások elé állítja az 
egészségügyet és a kutatást. Mivel a rég ismert és használa-
tos oltóanyag előállítási módszerek lassúnak bizonyultak, a 
kutatók a biotechnológiai módszertan felé fordultak a spe-
cifi kus és hatékony oltóanyag előállításának meggyorsítása 
érdekében. A különféle módszerek következtében az oltó-
anyagok széleskörű és különféle módszerekkel előállított 
változatai kerülnek hamarosan a gyógyszertárakba. Alkal-
mazásuk kihívások elé állítja a gyógyszerészeket, az orvo-
sokat és az egészségügyi szakszemélyzetet, hiszen az oltó-
anyagok tárolása, a fellépő mellékhatások és az esetleges 
szövődmények korábbi tapasztalatok és ismeretek hiányá-
ban újdonságként érhetik az egészségügyben dolgozókat.

A szakmai program előadói voltak:
Dr. Pongrácz Judit (egyetemi tanár, immunológus/

biotechnológus): A Covid-19 oltóanyagok az EU-
ban

Dr. Csöngei Veronika (egyetemi adjunktus, biológus/
genetikus/biotechnológus): RNS és rekombináns 
vírus alapú oltóanyagok biotechnológiai 
háttere 

Dr. Sipos Katalin (egyetemi docens, orvos/
biokémikus): Forgalomban lévő oltóanyagok, 
melyekről kevéssé ismert a rekombináns mivoltuk

Dr. Kvell Krisztián (egyetemi docens, orvos/
immunológus/biotechnológus): Modern vakcinák 
immunológiai alapjai – Covid-19 oltások

Dr. Pál Szilárd (egyetemi adjunktus, gyógyszerész/ipari 
szakgyógyszerész): Biotechnológiai oltóanyagok 
biztonságos ipari előállítása és a segédanyagok 
szerepe

Dr. Kvell Krisztián (orvos/immunológus/
biotechnológus): A Covid-19 oltóanyagok típustól 
függően várható mellékhatásai

Dr. Pongrácz Judit (immunológus/biotechnológus): 
A felgyorsított klinikai kipróbálási és 
engedélyeztetési eljárások hatása az oltóanyagok 
biztonságos alkalmazására
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Ne legyen akadálya a gyermekek megszületésének
300 000 meg nem született magyar állampolgár. Az ő éle-
tükért dolgozik a Humán Reprodukciós Nemzeti Labora-
tórium (HRNL). A HRNL része a 2020 szeptemberében 
tizennyolc kiválasztottból álló Nemzeti Laboratóriumok 
elnevezésű hálózatnak, mely a magyarországi kiemelt ku-
tatási potenciált reprezentálja. A HRNL dr. Kovács L. Gá-
bor akadémikus vezetésével a Pécsi Tudományegyetemen 
működik. A kutatási téma és annak helyszínei is szerteága-
zók. A professzort a Szentágothai Kutatóközpontban kér-
deztük.

 – Korábban is zajlottak kutatások ezen a tématerüle-
ten. Mit jelent az, hogy nemzeti laboratóriummá szerve-
ződhetett?

 – Óriási lehetőség ez számunkra. Nyolc éve dolgozunk 
együtt. A közös, szisztematikus munka két TÁMOP, majd egy 
GINOP pályázattal indult. Szerencsések voltunk, mert amint 
az egyik ajtót becsuktuk, nyílt a következő – és ez azóta is így 
van. Emellett futtatunk egy akadémiai kutatócsoport progra-
mot, amit Bódis professzor vezet, és egy OTKA programot, az 
én irányításommal. Amennyire lehetséges, megpróbáljuk kör-
bejárni ezt a témakört. Ebben a nemzeti laborban a PTE 3 kará-
nak 10 intézetéből nagyjából 100 kutató vesz részt, egy évek-
re előre meghatározott munkaterv szerint. Most építjük fel az 
egyetemen kívüli partnereink széles hálózatát, hiszen ettől lesz 
a laboratórium „nemzeti”. Úgy látom, a nemzeti laborpályázat 
egy tekintetben gyökeresen el fog térni az összes korábbitól: ez 
pedig az, hogy a teljesítményünk értékelése terén az innováció 
és piac felé való nyitás lesz a döntő szempont. A magas szintű 
tudományos munk alapkövetelmény, emellé kell tenni az ipari 
partnerekkel közös eredményeinket is. Sok-sok elképzelésünk 
van ezen a téren!

 – Nagy vonalakban vázolná a főbb kutatási irányokat?
 – Ideális helyzetben vagyunk, hiszen a termékenység ge-

netikai kérdés is. Pécsett jelentős genetikai kutatások folynak, a 
Szentágothai Kutatóközpontban nemzetközi mércével mérve is 
élvonalbeli központi genetikai és genomikai laboratórium mű-
ködik, Gyenesei Attila vezetésével és a Laboratóriumi Medi-
cina Intézetben Gombos Katalin doktornő munkacsoportjával. 
Olyan kérdéseket feszegetünk, amelyekre eddig a tudomány 
nem tudott válaszolni. Például, hogy mesterséges megterméke-
nyítés esetén meg lehet-e becsülni, melyik az a – még be nem 
ültetett – embrió, amelyik esékenyebb lesz a későbbi elveté-
lésre? Szeretnénk új diagnosztikai algoritmusokat kialakítani, 
megpróbálunk – és ez egy nagyon nagy vállalás lesz, ha sikerül 
– ezen a területen mesterséges intelligencia modellekkel elin-
dulni, hozzá illeszteni matematikai modelleket. De ez csak az 
egyik vonulat. Az Orvosi Biológiai Intézetben Szekeres Júlia 
professzorasszony és munkacsoportja is évek óta e probléma 
megoldásán dolgozik immár a nemzeti laboratóriumon belül, 
de a fent említett kutatóktól eltérő módszerekkel. Jelentős sza-
badalmat tettek le az asztalra az elmúlt években.

Természetesen a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a 
férfi meddőség miatt az Urológiai Klinika vállalja az oroszlán-
részt a klinikai kérdésekben. A Belgyógyászati Klinika szerepe 
azért kiemelt, mert sok olyan hormonzavar van, ami egy ép, jól 
működő nemiszerv-rendszerre rakódva megakadályozza a te-

herbeesést. Ennek kérdésnek rengeteg immunológiai vetülete 
is van. Azt is tudni szeretnénk, hogy a mesterséges megtermé-
kenyítéssel megszületett gyermeknek hosszú távon milyen lesz 
a fejlődése, ezért újszülött- és gyermekgyógyászok is dolgoz-
nak a programban.

Szeretnénk egy nemzeti reprodukciós regisztert létrehozni. 
Most 150 ezer pár van Magyarországon akik termékenységi 
problémával küzdenek. Páronként átlagosan két gyermeket 
vállalnának – ha lehetne. Ez 300 000 meg nem született ma-
gyar állampolgár. 

Nyilván nem lehet minden meddőségi problémát orvosol-
ni; illetve egy részük a már rendelkezésre álló, hagyományos 
gyógyszerekkel is kezelhető, de van egy olyan szegmens is, 
aminél modern, innovatív módszerekkel további sikereket le-
hetne elérni. Ennek a legambíciózusabb eleme az, hogy a pécsi 
nőgyógyászok Koppán Miklós professzor úrral az élen szeret-
nék Magyarországon megteremteni a méh- és a petefészek-át-
ültetés lehetőségét. 

Képzeljen el egy fi atal tumoros nőt, akinek ki kell venni 
a méhét, majd a transzplantációnak köszönhetően mégis tud 
gyermeket szülni. Ez igen nagy munka lesz, és évekbe telhet. 
Létre kell majd hozni egy transzplantációs osztályt, steril szo-
bákkal, steril ennivalóval, steril környezettel. Ennek már ön-
magában is óriási a forrásigénye. Újfajta műtéti eljárásokat is 
be kell vezetni.

 – Hogyan és mikor fognak ezek az új eljárások ez a 
gyakorlatban megjelenni? Abból kiindulva, amit mondott, 
úgy gondolom, a meddőséggel kapcsolatos problémák meg-
oldása égető.

Ez a program három évre szól, de az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium ígéretet tett arra, hogy – amennyiben 
sikerül innovatív termékek, eljárások felé elindulnunk és az 
európai innovációs struktúrára is rá tudunk ezekkel csatlakozni 
– további forrásokat fognak nyitni. Amint a reproduktív prog-
ramban el tudunk odáig érni, hogy egy reproduktív kutatási 
produktumunkat nemzetközi kutatások részévé akarjuk tenni, 
azt az ugyancsak Pécsről, általunk irányított HECRIN konzor-
ciumon keresztül szeretnénk megtenni.

 – Ön a HECRIN konzorcium elnöke is. Mit fontos tud-
ni erről a szervezetről?

 – Hat éve jött létre a European Clinical Research Infra-
structure Network (ECRIN) magyar tagozata (Hungarian 
ECRIN, azaz HECRIN). Feladata annak elősegítése, hogy az 
egyetemek innovatív klinikai kutatási eredményei be tudjanak 
csatornázódni a nemzetközi klinikai vizsgálatok gyakorlatába. 
Ez nem könnyű vállalás. Azt szeretnénk, ha egy kutatólabo-
ratóriumban született ötlet megvalósíthatónak, hasznosnak lát-
szik, és képes arra, hogy európai támogatást szerezzen, akkor 
azt ki lehessen próbálni magyarországi és európai klinikákon. 

 – Külön kiemelte azt is, hogy a méh termékenységének 
az időszakát próbálják pontosabban megállapítani.

 – Ha eltekintünk a férfi ak problémáitól, mely egy nagyon 
jelentékeny csoport, és a mesterséges megtermékenyítéssel 
kapcsolatos kérdésektől: a leendő anya szervezetében is lehet 
rengeteg probléma. A méh nyálkahártyájának állapotát lehet 
követni közvetlenül, invazív mintavétellel, vagy közvetve a 
hormonszintek mérésével és a vérzések számon tartásával, de 
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nem biztos, hogy ezek a legpontosabb jelei annak, hogy mikor 
a legtermékenyebb. Mondok egy példát ennek a jelentőségére. 
A mesterséges megtermékenyítések egy részét azonnal elvég-
zik: előkészítik az édesanyát és amint megvannak az embriók, 
beültetik a méhébe az embriót vagy az embriókat. Az embriók 
egy részét ma már lehetséges lefagyasztani, ezzel biztosítva 
a későbbi zökkenőmentes gyermekvállalást, illetve azt, hogy 
nem kell újra petesejteket nyerni az anyától.

 – De mikor ültessük be a méhbe az embriót? 
 – Mikor van az a kb. 3 óra, amikor a legnagyobb esélyem 

van – ennek rengeteg vizsgálati lehetősége van a génektől a 
fehérjék vizsgálatáig (genetika, proteomika). Így lehet meg-
mondani azt, hogy most van az optimális idősáv, és ez az idő 
el fog múlni néhány óra múlva. Ezeket szeretnénk vizsgálni 
nemzetközi szinten is élvonalbeli módszerekkel, és így a teher-
beesés esélyét növelni.

 – Azt is kiemelte, hogy az egész a magzat és az anya 
közti kommunikáció megértésén alapul. Milyen irányokat 
lát e téren?

 – Ezen a kérdésen több munkacsoportunk dolgozik! Je-
lenleg az egyik legígéretesebbnek a Gyógyszerésztudományi 
Karon Pandur Edina doktornő újfajta jelzőmolekula-rendsze-
rekkel való munkája látszik. Ez a jelzőmolekula a fraktalkin. 
Amikor az embrió a méh terébe kerül, molekuláris szinten 
üzeneteket kezd el váltani az őt befogadó sejttel – olyan, mint-
ha sms-eket váltanának egymással. Ha ez az üzenetváltás jól 
sikerül, akkor az embrió be tud ágyazódni, meg tud tapadni, a 
méhnyálkahártya be tudja fogadni. Rengeteg azonban ezen a 
területen is a megválaszolatlan kérdés.

 – És az üzenettel befolyásolni lehet, hogy megtapad-e a 
méhben az embrió?

 – Azt gondolom, hogy igen, és az a célunk, hogy ezek-
kel az üzenetekkel a teherbeesés valószínűségét meg tudjuk 
növelni. Hozzá kell tennem: nagyon erős etikai korlátok öve-
zik a kutatásainkat. Magához az embrióhoz nem nyúlhatunk 
hozzá, mindössze a folyadék-környezetét vizsgálhatjuk. Olyan 
ez, mintha egy gyermekgyógyász a rubeolát a gyermek fürdő-
vízéből akarná megállapítani. Léteznek viszont mesterségesen 
megtermékenyített állatmodellek, melyek a petesejt és annak 
üzeneteit közvetlenül vizsgálhatóvá teszik. Dolgozunk is ilyen 
módszerekkel.

Egy Magyarországon kevésszer alkalmazott módszert is 
használni szeretnénk: a magzat jólétéről, állapotáról az édes-
anyától vett egy kémcső vérből diagnosztizálunk. Ez kevésbé 
megterhelő a magzat számára, nem kell a magzatvízből sem 
mintát venni. Vannak olyan jelzőmolekulák ugyanis, amelyek 
a magzatból az anya vérébe jutnak, és ebből a laboratórium 
meg tudja mérni és a klinikus meg tudja érteni, hogy jól érzi-e a 
magzat magát vagy valamilyen betegsége van. Ez nagymérték-
ben hozzájárul ahhoz, hogy ne kelljen invazív módszerekkel 
megzavarni a fejlődő életet.

 – Mennyire foglalkoznak majd a férfi ak termékenységi 
problémáival a laboratóriumban?

 – Az Urológiai Klinika programja foglalkozik spermium-
képzési és -mozgási zavarokkal, ezeknek gyógyszeres keze-
lésével és jobb megértésével. Világszerte óriási változások 
vannak ezen a téren: sajnálatos módon a ma élő fi atal férfi -
ak spermiumszáma 20-25%-a a korábbi generációknak. Ez – 
egyes feltételezések szerint – például a meleg farmer divatja 
miatt van, de természetesen sok más ok is felmerül.

 – Ezt nem mondja komolyan.
 – Nem véletlen, hogy a férfi ak heréje a hason kívül talál-

ható. Akinek véletlenül a hasfalon belül marad a heréje („nem 
száll le”), az nem fog tudni spermiumot termelni, mert a has-
ban túl meleg van. Mondok egy másik okot: tömegek rendsze-
resen szaunáznak. Ha egy férfi  már a húszas éveiben kevesebb 
spermiumot termel, mi lesz 30, 40, vagy még idősebb korában, 
amikorra egyébként kezd eltolódni a kívánt terhesség. Sok nő 
előbb tanulmányokat folytat, karriert épít, és 35 éves kora után-
ra tervez családot – ekkorra a partnere sem fi atal már. Sok ilyen 
eset van.

Az életmód mellett a meddőségi problémákat gyulladásos 
betegségek is okozhatják férfi aknál. Nagyon sok eseten lehet 
segíteni, hiszen ismerik az okokat és gyógyítani tudják az uro-
lógusok, de ott is van egy határ, mert vannak problémák, me-
lyeknek nem ismerjük a tudományos hátterét, és elképzelhető, 
hogy innovatív eszközökkel megoldhatók lennének. Az Uro-
lógiai Klinika egyebek mellett például azt tervezi, hogy mo-
lekuláris képalkotással keres majd új összefüggéseket a sper-
miumok összetevőit tekintve, hogy felderítsék, milyen klinikai 
zavarral mi áll összefüggésben.

 – Tudom, hogy mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy egyszerűen, akár a betegágy mellett használható esz-
közökben manifesztálódjon egy kutatás eredménye, egy új 
eljárás. A laborok átadási ünnepségén azt mondta, 6 szaba-
dalom is folyamatban van.

 – Így van. Ezek az előző periódus eredményei, a nemzeti 
laborok rendszerében próbáljuk meg majd őket termékké fej-
leszteni. Az egyik ilyen szabadalmunk az embriótenyésztő-fo-
lyadékból egy fehérjefragmens kimutatása, amiről azt találtuk, 
hogy annak mennyiségéből következtetést lehet levonni az 
embrió életképességére vonatkozóan – ez egy GINOP pályá-
zathoz kötődik eredetileg, jelenleg egy szülészeten alkalmaz-
ható chip-diagnosztikai célkészülék van előkészületben.

Érdekes ötleten alapul egy másik szabadalmunk. Összeha-
sonlították állatkísérletesen, hogy hogyan sikerül a mestersé-
ges megtermékenyítés, ha nappali fényben, és hogyan, ha a ter-
mészetes fénytől elzárva, vörös fényben végzik. Kiderült, hogy 
az embriók kétszer olyan jól fejlődnek a vörös fényben. Ebből 
kiindulva Bódis József professzor vezetésével a Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika kidolgozott egy szabadalmi rendszert. 
Sőt, magát a klinikát is teljesen átalakították: vörös fényben 
dolgoznak. A szabadalom része az is, hogy a fehér színt kiszű-
rő laboratóriumi csöveket, edényzeteket gyártassanak, mert az 
inkubáció során ez valószínűleg védelmet ad a magzatnak.

Az embriótenyésztő-folyadékból meg tudjuk határozni az 
embrió nemét is, anélkül, hogy magát az embriót akár megérin-
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tenénk – erre is van egy szabadalmunk. Persze szigorúan tilos 
a beültetendő embriók között a nemek szerint „válogatni” és a 
vizsgálatokat nem is ezért végezzük. De vannak olyan nemhez 
kötött genetikai betegségek, melyek miatt a klinikusnak minél 
hamarabb fontos lesz ezt korai információt megtudni.

Ezeknek a szabadalmaknak a gondozása nem egyszerű fel-
adat, mert a szabadalmi védelemért fi zetni kell, ez pedig sza-
badalmanként évente akár több millió forint is lehet. A PTE 
ezen a területen jelentős segítséget ad a kutatóknak. A szellemi 
tulajdon levédetésére külön iparág épült, sajátos jogi nyelvvel. 
Szerintem ennek a világnak megvannak a maga bűnözői is. 
Amikor megpróbáltuk az embriótenyésztő-folyadék fehérje-
fragmense kapcsán a felfedezésünket levédetni, beleütköztünk 
egy olyan külföldi szabadalomba, melyet egy termékenység-
gel kapcsolatos kutatásokkal nem foglalkozó, ám a jogi kis-
kapuk terén jártas „kutató” nyújtott be, és az embrióról szóló 
valamennyi genetikai kutatást jó előre levédte. Mi ezt a sza-

badalmat megtámadtuk az illetékes európai hatóságoknál, és 
nyertünk.

 – Két és fél milliárddal jár a Nemzeti Laboratórium 
státusz. Ez jól hangzik, de mire elég?

 – Amikor értesültünk a lehetőségről, hogy pályázatot 
nyújthatunk be, megkértem a programba meghívott kollégákat, 
hogy állítsanak össze egy átgondolt költségtervet. Ez 8 milliárd 
forintra rúgott. Ehhez képest az induláshoz kapott támogatás 
3 év alatt 100 ember kutatásának a fi nanszírozására nem egy 
nagy pénz, őszintén megmondom. A tudományos (pl. OTKA) 
pályázatokon elnyerhető összegekhez képest viszont óriási. Én 
ezt úgy fogom föl, hogy azzal, hogy bekerültünk a kiválasz-
tott kutatócsoportok közé, van egyfajta garanciánk arra nézve, 
hogy a kormányzat fi gyel ránk – nekünk persze hoznunk kell 
az eredményeket.

Harka Éva, UnivPécs

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2021/2022 – pályázat
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fi atal szakembereinek 
külföldi résztovábbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az ösztöndíj teljes időtartama 
kizárólag külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben tölthető el. Pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1981. január 1-je 
után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi 
szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD- vagy a DLA-fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és 
eredményeivel – már bizonyította kiemelkedő képességét.

A korhatár gyermekes pályázó esetén kérelemre, nyilatkozattétel alapján emelhető a gyermek(ek) utáni ellátás (CSED/TGYÁS, 
GYED, GYES, GYET) folyósításának hosszával. Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet. Az ösztöndíjas 
utak 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tervezhetőek. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2021. március 4., 23:00 óra.

További információ: tka.hu

Pro Cura Ingenii kitüntetésben részesül dr. Tamás Andrea és dr. Tóth Arnold
„Pro Cura Ingenii” elnevezéssel a Pécsi Tudományegyetem 
Szenátusa kitüntetést alapított, amit – a Tehetségtanács ja-
vaslata alapján – karonként két, a tehetséggondozásban ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó oktató kaphat meg minden 
évben.

„Minden hallgatóban rejlik szakmai tehetség, de a ki-
emelt tehetségek eredményei mögött mindig szakmai ala-
pokról induló, szoros mester-tanítvány kapcsolat áll. Ez ext-
ra szakmai kihívást jelent az oktató számára, és a hallgató e 
reláció révén elért eredményei is kiemelkedő, közös örömöt 
jelentenek. Ne feledjük: a ma mesterei egykor tanítványok 
voltak, a ma tanítványai pedig a jövő mesterei, akikre leen-
dő oktatókként, kutatókként számít is az egyetem.

A Pécsi Tudományegyetem országos összehasonlításban 
is kiemelkedő fi gyelmet fordít a tehetséggondozásra. Az el-
múlt évtizedben több összegyetemi és kari program indult 
ezen a területen, melyekben sok kollegánk – mind a fi ata-
labbak, mind a tapasztaltabbak – eredményesen vesznek 
részt. A sikeres tehetséggondozás különleges hozzáállást, 
attitűdöt feltételez az oktató részéről, ami elismerést kíván. 
Egyeztetések alapján döntöttünk a karonkénti díjazás mel-
lett, amit az is indokol, hogy a karok közötti tudományos 
profi lok is eltérőek” – mondta el a díj kapcsán dr. Erostyák 
János, tehetséggondozásért felelős rektori szaktanácsadó.

A PRO CURA INGENII tutorálási tevékenységet vég-
ző díjazottjai két korcsoportból kerülhetnek ki, a 35. életé-

vüket még be nem töltöttek, valamint a 35. életévüket már 
betöltöttek, akik legalább 5 éve vesznek részt az oktatásban, 
kutatásban.

Karunkról ketten részesülnek elismerésben: dr. Tamás 
Andrea, az Anatómiai Intézet egyetemi docense, és dr. Tóth 
Arnold, az Orvosi Képalkotó Klinika egyetemi tanársegéd-
je, aki korábban elnyerte a Junior Príma díjat is.

A kitüntetésben részesülők okleveleiket 2021 tavaszán, 
ünnepélyes keretek között vehetik majd át, a díjjal anyagi 
elismerés is jár.

Két díjazottunknak szeretettel gratulálunk!

Forrás: univpecs.com, fotó: Csortos Szabolcs
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Pécsi kardiológus: nagyon csúnya eseteket láttam, 
nem fi gyelünk eléggé a szívünkre

Egy koronavírus-fertőzésen átesett betegnél szívizomgyul-
ladás, szívritmuszavar, akár szívinfarktus is előfordulhat – 
fi gyelmeztetett dr. Ajtay Zénó, kardiológus. A kardiológus 
elmondta: ha valakinek felszalad a pulzusa és érzi, hogy ki 
akar a helyéről esni a szíve, egyértelmű jel arra, hogy nincs 
túl a betegségen és még pihenésre van szüksége. Ez az álla-
pot 4-6 hétig is eltarthat. 

 – Mit tegyünk? Mit együnk, hogy jobban legyünk? 
 – Komolyan kell venni, ha jelez a szív. A koronavírus-fer-

tőzés következtében szívritmuszavarok, eszméletvesztés vagy 
ritkán, de hirtelen halál is előfordulhat – mondta a szakorvos.

 – Jó hír: szívizomgyulladás nagy része magától gyó-
gyul.

 – Ehhez a gyógyuláshoz azonban idő kell! Sok idő és ko-
molyan kell venni. Az orvosok 4-6 hét pihenést javasolnak, de 
előfordult már olyan koronavíruson átesett beteg, akinek hat 
hét sem volt elég.

 – Szívinfarktus, szívizomtágulat mikor jelentkezhet?
 – Nem a lázas időszakkal együtt, hanem utána jelent-

kezhet. Második héttől várható, onnan pedig akár bármeddig 
fennállhat. Pulzus, ha nagyon felszalad, akkor muszáj pihenni. 
Négy hetet, minimum.

Véralvadási rendszerbe is beleszól a koronavírus, ezért vér-
rögösödést is tud okozni – hangsúlyozta a kardiológus. – Ez a 
vírus akkor szereti csinálni a bajt, ha már egy alapbetegséggel 
rendelkezővel találkozik.

 – Mi a normál pulzus? Mikor van baj?
 – Ha valaki kapkodja a levegőt, akkor nincs túl a szervezet 

a koronavíruson és a szív sem jól működik. Számításokkal is 
lehet ezt igazolni. 220-ból le kell vonni az életkort, majd az itt 
kapott számot fel kell szorozni 0,7-tel. Például, ha valaki 40 
éves, akkor 220-ból 40, az 180. A 180-at 0,7-tel megszorozva 
126-ot kapunk. Azaz, ha 126 fölé megy a pulzus, akkor intő 
jel, hogy pihennünk kell. Ha folyamatosan a normál érték felett 
van, akkor szívizomgyulladás gyanúja merül fel.

“Nagyon csúnya eseteket is láttam, de szerencsére rit-
ka”

 – Egyelőre még nem merészkedtek el a komoly betegségen 
átesettek kardiológusokhoz – mondta dr. Ajtay Zénó. – Pár hét 
múlva azonban nagyobb hangsúlyt kaphat a koronavírus-fertő-
zés átesetteknél a szív. Egyszerű megoldás: Troponin-tesztelés-
sel ki lehet szűrni a szívbajt!

 – Kávé, bor, milyen étel?

 – Az alkohol toxikus, és szívizom károsító hatása van, rá-
adásul az elfogyasztása után másnap fokozott stresszhormont 
okoz, vérnyomás kiugrás is előfordulhat – fi gyelmeztet a kar-
diológus. – Komoly mértékletességre van szükség, de a család-
dal egy deciliter vörösbor, vagy pezsgő nem árthat.

 – A kávé rossz választás, ha alacsony a vérnyomás?
 – Akinek alacsony a vérnyomása, az igyon 3 dl vizet vagy 

más folyadékot, ne a kávéhoz nyúljon – mondta dr. Ajtay Zénó. 
– A kávé ugyanis fokozza a stresszhormonok hatását a szívre, 
ezáltal a ritmuszavart is tudja fokozni.

 – Mit együnk?
 – Könnyű szénhidráttal lehet a szívnek és májnak kedvez-

ni. Kerüljük a bő fehérje fogyasztást, mert az segíti a gyulladá-
sos folyamatokat. Nagyon komoly izomtömegvesztés van egy 
ilyen betegség lefolyása után, károsodnak a vázizmok, izomsor-
vadást is meg lehet fi gyelni. Egy sportolónál szépen vissza kell 
építeni mindent, a szénhidrátban dús ételekkel ezt segíthetjük.

Találkozások: 21 nap után már nem fertőzünk
 – A bevásárlás mindig kockázatos, úgy ahogy a találkozá-

sok is kockázatosak. De egy koronavíruson átesett beteg szer-
vezete 21 nap után már nagyon ritkán ürít vírust. Aki pedig 
ettől is tart, azt lehet mondani, hogy az antigén-gyorsteszt se-
gíthet. Ez a magánszolgáltatóknál elérhető és nem olyan drága 
módszer arra, hogy egy kicsit biztonságosabbnak érezzük az 
együtt töltött perceket.

Koronavírus-fertőzött lakás: elszáradnak a vírusok
 – Nem szabad ennyire félni, az öregjeink nem véletlen ta-

lálták ki a rézkilincset. Textilen 4 nap után már nem lehet kimu-
tatni a vírust, kiszáradnak a vírusok. Vendégségbe egy hét után 
lehet menni, ha már meggyógyultunk. Nem szabad kirekesztve 
lenni – hangsúlyozta dr. Ajtay Zénó.

Németh Kriszta, pecsaktual.hu

Minden láthatatlan Kollégánk tiszteletére
Ő nem orvos, nem ápoló, ő egyike azoknak az embereknek, akikről sosem beszélnek. 
Ő az, aki a takarításért felelős, aki mindent összeszed: piszkos, veszélyes, fertőzött 
dolgokat. 

Takarító munkatársainknak szeretnénk kifejezni
megbecsülésünket, hálánkat

a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika minden dolgozója nevében!
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Gyógyszerészhallgatók a Covid-frontvonalban
A koronavírus járvány második hullámának intenzív felfutá-
sának következményeként a magyar egészségügyi rendszer a 
Kormány által hozott védelmi intézkedések ellenére is rend-
kívül leterhelt. Ezzel – mint felelősségteljes jövőbeli egész-
ségügyi szakemberek – a jelenleg valamilyen egészségtu-
dományi képzésben résztvevő magyar hallgatók is tisztában 
vannak, úgy ahogy a képzőhelyek oktatói, dékánjai és vezetői 
is. Így amikor a Kormányhivatalon keresztül az első kirende-
lések elérték a pécsi gyógyszerészhallgatókat, első megrökö-
nyödésük ellenére is pozitívan, éretten és bátran léptek oda a 
reggeli eligazításra, hogy éles helyzetben, elkötelezetten ve-
gyék ki a részüket a Covid-frontvonalon folytatott harcban. 
A hallgatók tanulmányaik kapcsán érzett bizonytalanságuk 
ellenére is elhivatottsággal folytatják a mintavételezéseket 
faluról falura járva, országszerte szétszórva különböző me-
gyékben.

Néhányukat már a november 20-21-i hétvégét követő 
hétfőn kirendeltek. Most az ő szubjektív, őszinte beszámoló-
jukból válogattunk, hogy egy hasznos áttekintést és némi rá-
látást nyújtsunk a többi hallgató számára a helyzetet illetően. 
A kezdetleges káosz kapcsán Nmar Klaudia Fatima, a GYTK 
Hallgatói Önkormányzat elnöke is megszólal, hogy milyen 
szerepet játszott a HÖK a hallgatókat villámcsapásként érő ki-
rendelések kapcsán.

Egészségügyi dolgozókhoz méltó hozzáállás
A járványügyi helyzet indokolttá tette, hogy gyógyszerész-
hallgatókat is bevonják a tesztelési feladatokba. A Hallgatói 
Önkormányzatot váratlanul érte a kirendelés híre, így azon-
nal felvettük a kapcsolatot a kar vezetőségével. A hallgatókat 
természetesen a tanulmányaik folytatásának, befejezésének 
kérdése foglalkoztatta legjobban, hiszen a félév további me-
netéről konkrét információkat nem kaptunk. Ennek ellenére 
úgy érezzük, hogy a hallgatók bátran, leendő egészségügyi 
dolgozókhoz méltó hozzáállással álltak a feladatokhoz, illet-
ve többen már a kirendelés előtt is vállaltak önkéntes munkát. 
Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Igyekszünk továbbra is min-
den tőlünk telhetőt megtenni, hogy megkönnyítsük hallgató-
ink helyzetét. Mindenkinek kitartást kívánunk!

A HÖK nevében: Nmar Klaudia Fatima, ügyvivő elnök

Először megijedtem, de örültem, hogy én is tehetek 
valami
2020. 11. 20-án az esti órákban érkezett a hívás, miszerint 
a hétfői nappal kirendeltek. Vegyes érzések kavarogtak ben-
nem. Elsősorban megijedtem, mert nem tudtam, hogy mi lesz 
pontosan a feladatunk, és féltem, és még mindig félek, mert 
nem tudok úgy haladni a tanulmányaimmal, ahogyan szeret-
nék. Másrészről örültem, hogy valamit én is tehetek a vírus-
helyzetben. Vasárnap érkezett meg a határozat a kirendelést 
illetően.  Hétfőn 7:30-ra kellett megérkeznünk az eligazításra, 
ahol kezdésnek egy kedves, de meglehetősen hangosan kom-
munikáló katona fogadott. Rengetegen voltak a helyszínen. 
Az összkép elsőre azt a benyomást keltette, hogy hatalmas 
baj van. Személy szerint csak kapkodtam a fejemet, de ennek 
köszönhetően időm sem volt izgulni a legelső tesztelésen, 
mire észbe kaptam már túl voltam rajta, mehettem a nagyte-

rembe, meghallgatni az instrukciókat. Megkaptuk a védőfel-
szereléseket, teszteket és már indultunk is az első helyszínre. 
Bevallom, hogy remegett a kezem az első pár teszt elvégzése 
közben, semmiképp sem szerettem volna fájdalmat okozni 
és mindeközben próbáltam úgy tenni, mintha már a sokadik 
tesztet végezném. Az első napon 4 óra alatt végeztünk, de 
annyira kimerített a stressz, mintha 12 órás műszakon lennék 
túl. Baranyában járjuk a falvakat különböző oktatási intéz-
mények alkalmazottjait tesztelve, de nemcsak óvodákban és 
általános iskolákban, hanem zene- és tánciskolákban is vol-
tunk. Azonban a széles körű tesztelést megnehezíti az, hogy 
sok dolgozó (eddigi tapasztalataim alapján nagyjából átlago-
san 40%) visszautasítja a lehetőséget, legtöbbjük a táppénztől 
való félelem miatt.

Veronika, V. éves gyógyszerészhallgató

Mi vagyunk, Én vagyok az, aki segít az országnak és ez 
jó érzés
Múlt héten, pénteken kerestek meg a megyei járási hiva-
talból, hogy szükségük lenne a siófoki járásban tesztelőre. 
Mivel helyi lakos vagyok és szívesen segítek minden egész-
ségügyi dologban, így rögtön igent mondtam. Én voltam az 
első az évfolyamról, akit kerestek ilyen ügyben. Először egy 
nagy káosz volt az egész, mivel a hivatali dolgozók olyan 
feltételeket mondtak el nekünk, amikről az egyetem nem is 
tudott. Hétfőn viszont kezdődött az első nap. Az első pár tesz-
telésben egy mentőtiszt segített. Minket, dolgozókat is letesz-
teltek és tesztelnek mindennap. Meglepődésemre a pajzson 
(pleximaszk), maszkon, védőszemüvegen és kesztyűn kívül 
más védő felszerelést nem kaptunk. Én ezt nem hagyhattam 
szó nélkül, a védőruha igenis fontos, főleg a „frontvona-
lon”. Kitartó kérésemnek hála másnapra megkaptuk azokat 
a védőruhákat, amiben sokkal nagyobb biztonságban éreztük 
már magunkat. Közben a dékán úrral is tudtam beszélni és 
megnyugtatott, hogy a kirendeltség nem fogja hátráltatni a 
tanulmányaimat. Különösen jó érzés volt, hogy így törődik 
a hallgatóival. Az első napon nagyon hamar belejöttem mind 
a tesztelésbe, mind az adminisztrációs munkába, így a kor-
mányhivatal dolgozóinak is be tudtam segíteni a többi napon. 
Eleinte kétségbeesett voltam, hogy hogyan fogok zh-t írni és 
vizsgázni, de szerencsére nagyjából már körvonalazódnak a 
dolgok a tanulmányainkat illetően. Nekem a lételemem a se-
gítés és a gondoskodás, és jó már ilyen fi atalon is komoly ta-
pasztalatot szerezni ebben, és érezni, hogy igenis Én vagyok, 
aki az országán segít, hogy Én vagyok az, aki a frontvonalon 
harcol és Én vagyok az, akire számíthatnak az emberek.

Polina, II. éves gyógyszerészhallgató

Szokatlan helyzet, rugalmas oktatói attitűd
A kirendeléssel kapcsolatban az okozta a legnagyobb aggo-
dalmat, hogy mivel nem a PTE hatáskörében történt, így sem-
mit nem tudtunk azzal kapcsolatban, hogy mi vár ránk, mit 
és meddig kell csinálni. Nem kaptunk információt a kiren-
delés megtagadásának a következményeiről, és nem tudtuk, 
hogyan fogja befolyásolni a tanulmányainkat a munka. Az 
engem tanító oktatók már a legelső pillanattól fogva nagyon 
segítőkészen álltak a dolgokhoz, biztosítottak rugalmassá-
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gukról és együttérzésükről, amit ezúton is nagyon köszönünk 
Nekik.

Véleményem szerint itt Pécsen jól szervezett a dolog, 
a beosztásokat eddig úgy alakították ki, hogy ne terheljenek 
túl minket. Kaptunk egy rövid oktatást. Gyógyszerész hall-
gatóként azonban nem vagyunk „hozzászokva” ahhoz, hogy 

nekünk kell a pácienseken a vizsgálatokat elvégezni, ennek 
ellenére úgy gondolom, jól és gördülékenyen tudjuk végezni a 
munkánkat, tapasztalataink megosztásával igyekszünk segíteni 
hallgatótársainkat.

Tóbi András, IV. éves gyógyszerészhallgató

Új, non-invazív vizsgálati módszert fejlesztett a korai 
stádiumú májzsírosodás, illetve májfi brózis kimutatására 

az Élettani Intézet kutatócsoportja
Egyetemünkön számos, a laikusok számára nem mindig 
kézzelfogható, ugyanakkor az egészség megőrzése szem-
pontjából kulcsfontosságú kutatás zajlik. Ennek ékes pél-
dája a nem alkoholos eredetű májzsírosodás (non-alcoholic 
fatty liver disease, NAFLD) korai felismerésének a kuta-
tása, mivel a betegség különböző intenzitással, de minden 
negyedik embert érint.

A betegség progresszív változata májzsugorhoz, illetve 
májból kiinduló rosszindulatú daganatos betegséghez vezet. 
Jelenleg az NAFLD kezelésére az egyedüli megoldás az 
életmódváltás. Emiatt a betegség minél korábbi kimutatha-
tósága, majd az életmódváltásból származó változások kö-

vetése kiemelt jelentőségű. A betegség fontosságát jelzi az 
is, hogy az USA-ban 2016-ban az NAFLD-re fordított költ-
ség elérte a 100 milliárd dollárt. A PTE, ÁOK Élettani Inté-
zetében működő Anyagcsere Szabályozás és Bioimpedancia 
Kutatócsoport ‒ korábbi egyetemi szabadalomra alapozva 
‒ olyan új típusú, non-invazív vizsgálati módszert fejlesz-
tett ki, amely képes a korai stádiumú májzsírosodás, illetve 
a májfi brózis kimutatására. Az alkalmazott anyagvizsgálati 
eljárás speciális, nagy precizitású impedanciamérési, adat-
gyűjtési és adatfeldolgozási eljárásokat foglal magában.

A bioimpedancia olyan anyagjellemző, amely az anyag 
fi zikai tulajdonságain túl a kémiai jellemzők változásáról is 
ad információt. A csapat kutatómunkájának legfontosabb 
eredményeit azok a prototípusok jelentik, amik már sike-
resen és a világon egyedülálló precizitással képesek a fent 
leírt jellemzők mérésére. A már kész mérőeszköz a nemzet-
közi piacokon beszerezhető eszközökkel szemben alacsony 
frekvencián is képes nagy precizitású mérésekre, melyekkel 
a májzsír meghatározása mellett a májfi brózissal kapcsolat-
ban is megbízható eredményt adhat. Az eszköz hordozha-
tósága, illetve a mérőműszerrel együtt fejlesztett értékelő 
szoftver adottságai jelentős előnyt biztosítanak a piaci ve-
télytársakkal szemben.

A fejlesztések eredményeként olyan termék kerülhet a 
piacra, amely a lakossági szűrővizsgálatok közé beépíthető-
vé teszi a májzsírosodás vizsgálatát, és vele háziorvosi vagy 
szakorvosi rendelőben is elvégezhető a szűrés.

Segítők képzése
Oktatási Központunk fontos célkitűzése a jelenleg kialakult 
pandémiás helyzetben a gyakorlati oktatás teljes körű támo-
gatása a járványügyi szabályok és intézkedések biztosította 
kereteken belül, illetve a szakmai felkészítésben való aktív 
szerepvállalás.

A Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terá-
piás Intézetével együttműködve megkezdtük a Koronavírus 
Ellátó Központ intenzív osztályára érkező önkéntesek kép-
zését.

Ezúton is hálánkat fejezzük ki azoknak, akik az ellátás 
első vonalába érkeznek, és szolgálatot teljesítenek akár a 
Klinikai Központ, akár az Országos Mentőszolgálat vala-
mely egységében. Büszkék vagyunk Rátok!

A MediSkillsLab csapata



Kalmár Lajos Csicskár Andrea

Bodor Csaba Joó Péter



Barthó Loránd

Barthó Loránd Barthó Loránd

Barthó  LorándKollár Erzsébet
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A pécsi orvosi kar egészségterve 
a hallgatók és a kollégák életét is jobbá teszi

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kara (PTE, ÁOK) a kampuszon működő Orvosi Né-
pegészségtani Intézet kezdeményezésére hoz létre egész-
ségtervet azzal a céllal, hogy segítsenek a náluk tanuló 
hallgatók és a munkatársak mindennapjait a lehető leg-
egészségesebbé tenni. Hogy hogyan, arról dr. Kiss István 
intézetigazgató beszélt lapunknak.

 – Hogy jött létre az egészségterv?
 – Az egészségterv ötlete az egyébként betegségmegelő-

zéssel és egészségmegőrzéssel foglalkozó Orvosi Népegész-
ségtani Intézettől indult. Dr. Horváth-Sarródi Andrea kol-
léganőmmel megkerestük az ÁOK vezetőit az ötlettel, akik 
nagy örömünkre meglátták benne a lehetőséget, és azóta is 
támogatják, ösztönzik a programot. Az egészségtervezés 
szabályait betartva a külföldieket és magyarokat egyaránt 
megszólító „Your Life” névre keresztelt program állapot- és 
elégedettségfelméréssel indult: kérdéseket tettünk fel például 
dohányzásra, táplálkozásra, testmozgásra, valamint a kari ét-
kezési lehetőségekre és más szolgáltatásokra vonatkozóan is 
a kitöltőknek. Azóta sok intézeti munkatársammal, valamint 
a kar más dolgozóival is együttműködünk annak érdekében, 
hogy az összegyűjtött adatok alapján és „házon belüli”, igény-
felmérés után tematikus eseményeket és tréningeket szervez-
zünk, illetve felhívjuk a fi gyelmet az egészséges életmód 
fontosságára és a sajátjaink mellett más intézményegységek 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos programjaira is. Most már 
egészen konkrét éves terv alapján dolgozunk, a szakmai elvá-
rásokhoz és a lehetőségeinkhez igazodva.

 – Az állapotfelmérés szerint az egészségügyi dolgozók 
és hallgatók jobban odafi gyelnek az életmódjukra az át-
lagnál?

 – Igen is és nem is. Sajnos nem lehet azt mondani, hogy 
az orvosok szignifi kánsan kevesebbet dohányoznának. Ösz-
szességében véve azt látjuk, hogy a kari dolgozók egészség-

magatartásán van mit javítani. Pont azért különösen fontos az 
egészségterv, hogy személyes példát mutathassunk a lakos-
ságnak, hiszen nekünk tulajdonképpen az egészség a foglal-
kozásunk. Ezt a szemléletet pedig már az orvostanhallgatók 
között érdemes elkezdeni terjeszteni. Nyilván ezt sem lehet 
senkire ráerőszakolni, ezért inkább a különböző, a karon 
kínált lehetőségekkel mutatunk rá. Én magam például oda-
fi gyelek arra mit eszem, emellett nem dohányzom és igyek-
szem fi zikailag is aktívnak lenni: sokat biciklizem és sétálok 
a kutyámmal.

 – Önök milyen programokat szerveznek? Ezeket ho-
gyan tudták „koronavírus-kompatibilissé” tenni?

 – Nagyon sikeres volt például a kezdeményezés, mikor 
ivóvízautomatákat helyeztünk el a kampuszon és kulacsokat, 
illetve információs anyagokat osztva arra kértük a kollégákat 

A hallgatók dietetikus segítségével főznek egészséges ételt
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és hallgatókat, hogy 21 napig csak vizet igyanak, sőt posz-
toljanak is erről a közösségi médiában. Sokan örömmel ta-
pasztalták, milyen jó, mikor kimaradnak a mindennapjaikból 
például az üdítőitalok. De említésre méltó a házi jelmez- és 
gyorsasági versennyel egybekötött „lépcsőfutás” is, amivel 
arra hívtuk fel a fi gyelmet, hogy válasszák a lift helyett a lép-
csőzést. Persze hagyományos sport- és egészségnapot is tar-
tottunk, ahol ki lehetett próbálni különböző mozgásformákat. 
A járványhelyzet miatt az ilyen rendezvények most kiesnek, 
más típusú foglalkozásokat, mint a mentálhigiénia-tréninge-
ket, a dietetikussal szervezett főzőkurzusokat, vagy a gyógy-
tornákat és sportórákat pedig át kellett helyeznünk az online 
térbe. Szerencsére ez kifejezetten jól sikerült, a munkatársa-
im elégedettek az eredményekkel. Hogy éppen mely típusú 
szolgáltatásokra van nagyobb szükség, azt a helyzet adja: a 
második koronavírus-hullámban, ráadásul a vizsgaidőszak 
közeledtével inkább a relaxációs kurzusok, mint a jóga vagy 
a pszichés coaching a népszerűek. A munkánk nagyon fontos 
része mindezek mellett az is, hogy a kari közösségünk más 
tagjai által szervezett programokat népszerűsítsük.

 – Meddig folyik majd a munka?
 – Terveink szerint folyamatos lesz, nem szeretnénk ab-

bahagyni, hiszen a programnak vannak olyan elemei, amik-
re mindig szükség lesz. Attól tartok ugyanis, hogy az ember 
egészsége még akkor sem ér el egy tökéletes és belefektetett 
energia nélkül is fenntartható szintet, ha a lehető legtöbbet 
megtesz érte. Vegyük például azokat, akik ülőmunkát végez-
nek: nekik a gyógytornászok tudnak segíteni abban, hogy 
elkerüljék az életmódjuk káros hatásait. De van táplálkozá-
si tanácsadás, dohányzásról leszoktató foglalkozás is, amik 
szintén nem olyan dolgok, amiknek a végére lehet érni, állan-
dó igény van rájuk. Sőt, abban reménykedünk, hogy ha már 
tökéletesen működik a dolog, majd más szereplők, például 
cégek vagy egyetemi karok is megkeresnek minket, hogy 
hasonló terv kidolgozásában támogassuk őket az egészség-
megőrzés útján, egyfajta mintául szolgálunk számukra. Volt 
is már rá példa, hogy érdeklődtek nálam ennek a menetéről, 
illetve a mi példánk alapján szerveztek meg valamit.

Matoricz Tekla

Rengeteg mozgásformát ki tudnak próbálni a dolgozók és a hallgatók is
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EDUC – mobilitás és kooperáció felsőfokon
A hat európai egyetemet magába foglaló EDUC konzorcium 
(European Digital UniverCity) az Európai Bizottság 5 millió 
eurós támogatásával indult útjára azzal a céllal, hogy egy új, 
moduláris és rugalmas irányítási rendszert építsenek ki, va-
lamint összehangolják és átjárhatóvá tegyék a saját képzési 
struktúráikat. A december 1-jén megrendezett első, bemu-
tatkozó online event alkalmával két fő részben ismertették a 
pontosabb programot, és lehetőségeket, amelyeket hallgatók-
nak, oktatóknak és dolgozóknak kínálnak.

A szövetség elsődleges célja az európai felsőoktatás meg-
újítása és versenyképessé tétele, e célból fogott össze a Uni-
versity of Potsdam (Németország) vezetésével a University 
of Cagliari (Olaszország), Masaryk University (Csehország), 
University of Rennes 1 (Franciaország), University Paris 
Nanterre (Franciaország), és a Pécsi Tudományegyetem. A 
tavaly indult egyeztetések nyomán a virtuális térben megren-
dezett eseményen a különböző egyetemek képviselői rész-
letesen ismertették a projekt céljait, sajátosságait, valamint 
egyedülálló nemzetközi oktatási és kutatási lehetőségeit.

Az esemény első fele a hallgatókat szólította meg. Első-
ként a konzorciumot vezető University of Potsdam rektorhe-
lyettese, dr. Florian Schweigert köszöntötte a résztvevőket a 
Facebook-on zajló élő adásban. Az EDUC céljait ismertetve 
hangsúlyozta, hogy szeretné „lángra lobbantani a tudásvágy 
tüzét, hogy akadémiai szinten is létrejöhessen az európai ösz-
szefogás”. 

Az őt követő Tine Delva, az Európai Bizottság Főtitkár-
ságának munkatársa a szövetség úttörő szerepét mutatta be, 
helyezte el uniós szinten: „az EDUC mechanizmusait szeret-
nénk általánosan alkalmazhatóvá, rendszerszintűvé és fenn-
tarthatóvá tenni” – hangsúlyozta. „Ha a csillagos ég a határ, 
menjünk el addig!” – biztosította a bizottság támogatásáról az 
EDUC szövetséget Tine Delva. Minden tagintézmény veze-
tősége köszöntötte a résztvevőket, a Pécsi Tudományegyetem 
részéről dr. Betlehem József általános, stratégiai és kapcsolati 
rektorhelyettes röviden bemutatta Magyarország első egye-
temét, kiemelte, hogy a nemzetköziesítésre nagy hangsúlyt 
fektetünk, így a hallgatók húsz százaléka külföldi.

Az online esemény fókuszában egyrészt a hat résztvevő 
intézményen belüli kiemelt mobilitási lehetőségek álltak, 
amelyet a jövőben a jelenlegi átlagos 4-5%-ról a tízszere-
sére szeretnének növelni. Ugyan a koronavírus idején mint 
sok minden más, egyelőre az online térre korlátozódnak a 
mobilitási programok, de továbbra is hangsúlyos előnyökkel 
járnak. A diplomák munkaerőpiaci értékét növelő külföldi ta-
nulmányutakra egyre inkább megéri pályázni, hiszen olyan 
lehetőségek nyílnak meg az EDUC szövetségen belül, ahol 
például nem kell egy egész félévet távol tölteni (pl. egyhetes 
szakmai gyakorlat), vagy lehet az egy szemeszteres mobilitá-
son kívül egy ún. „gap year” keretén belül akár a saját szaktól 
teljesen eltérő területen tanulni, mást kipróbálni. Lehet továb-
bá online kurzusokon is részt venni, szinkron vagy aszinkron 
módon. A konzorciumon belüli közös kutatások, együttmű-
ködések létrejöttét kifejezetten elősegíti ez a partneri hálózat, 
a vírushelyzet elmúltával pedig az addig online megrendezett 
események, képzések résztvevői személyesen, fi zikai fol-
low-up eseményeken is találkozhatnak majd.

Akiben felmerül a kérdés, hogy hogyan segíthet az EDUC 
a nemzetközi tanulásban, illetve a munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedésben, azok számára a PTE Nemzetközi Igazga-
tóságának munkatársai készséggel válaszolnak, de az EDUC 
hálózat honlapját is érdemes meglátogatni, fi gyelni a pályá-
zati lehetőségeket. A külföldi tanulási lehetőségek a korona-
vírus idején és az után is várják a hallgatókat. A külföldön 
eltöltött szemeszter (még ha virtuális is), ennek szervezése, 
lebonyolítása, felmerülő problémák megoldása, más kultú-
rával, nemzettel, más nyelven történő kommunikáció olyan 
szociális készségek birtokába juttatja a hallgatókat, kutatókat, 
amelyek kétségtelenül előnyükre válnak, rövid és hosszú tá-
von egyaránt. Az új tapasztalatok tágítják a látókört, az ideg-
ennyelvi „éles” tapasztalatszerzés pedig pótolhatatlan.

A viszonylag hosszú kérdés-válasz szekcióban csak úgy 
záporoztak a kérdések, köztük sok érkezett pécsi érdeklődők-
től. 

Az esemény második fele az oktatókat, kutatókat és egye-
temi dolgozókat szólította meg: számukra is számos kiváló 
lehetőség kínálkozik például nemzetközi kutatási és oktatási 
projektek terén 2021-ben. A szövetség hét fő témát határozott 
meg a nemzetközi hatókör szélesítése érdekében, ezek közül 
a PTE az Egész életen át tartó egészség és jólét témakörben 
szervez majd szemináriumokat, workshopokat várhatóan 
jövő év márciusában – tudhattuk meg dr. Tarrósy Istvántól, a 
PTE Nemzetközi Igazgatóságának vezetőjétől. A nemzetközi 
együttműködések tagadhatatlan előnyeit, valamint az egye-
tem regionális szerepét is kiemelte, ahogy az EDUC által 
nyújtott támogatásokról, lehetőségekről – online projektektől 
a nyitott laboratóriumokon át a közös kutatásokig – hallhat-
tunk. 

Az EDUC online eventről felvétel elérhető: 
https://www.facebook.com/educunivercity/
videos/944350406090903/

A felhívások miatt érdemes fi gyelemmel követni az alábbi 
oldalakat:

• Az EDUC egyetemi szövetség weboldala:
https://educalliance.eu/

• Az EDUC Facebook oldala:
https://www.facebook.com/educunivercity/

https://www.facebook.com/educunivercity/videos/944350406090903
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Beszámoló az Európai Vesetársaság 57. Kongresszusáról
Az Európai Vesetársaság (European Renal Association, Euro-
pean Dialysis and Transplantation Association, ERA- EDTA) 
évente nagy nemzetközi konferenciát rendez, amelyen a világ 
minden tájáról származó szakemberek jönnek össze a neph-
rológia legújabb eredményeinek a megismerésére, a jövő 
feladatainak a megbeszélésére. 2020. június 6-9. között a 
koronavírus-járvány miatt a kongresszust online rendezték, 
amelyen ‒ virtuálisan ‒ 5 kontinens 110 országából vettek 
részt érdeklődő szakemberek (3251 Európából, 1078 Ázsiá-
ból, 596 Amerikából, 189 Afrikából és 154 Óceániából). 93 
szekcióban 374 előadó 200 előadást tartott és 1850 poszter 
szerepelt a műsorban. Az alábbiakban a mindennapi gya-
korlati élet számára legfontosabb, legújabb eredményeket 
tárgyaló szekciókból és a munkacsoportunk számára legér-
dekesebb, a munkánkba vágó témákba tartozó legfontosabb 
megfi gyelésekből készítettünk rövid összefoglalót.

Krónikus vesebetegségek (chronic kidney diseses, CKD)

A CKD epidémiája
Az elmúlt évtizedben számos epidemiológiai tanulmány 
mutatott rá arra, hogy a CKD előfordulása világszerte nő. A 
legújabb adatokat Jonathan Barratt professzor (Leichester, 
Egyesült Királyság) mutatta be, mely szerint a CKD jelen-
leg a leggyakoribb vesebetegség-forma. Prevalenciája 9,1% a 
földünkön, nemek szerinti megoszlás alapján a férfi ak 10,4%-
ában, a nők 11,8%-ában fordul elő. A CKD a vese strukturális 
és/vagy funkcionális károsodása, amely minimum 3 hónapja 
áll fenn. Elsősorban diabetes mellitus, hypertonia, a metabo-
likus szindróma egyéb komponensei és glomerulonephriti-
sek okozzák. Korai felismerését megnehezíti az a tény, hogy 
hosszú ideig panaszt nem, vagy csak alig okoz. Így a CKD-
ban szenvedő betegek döntő többsége nem is tudja, hogy ve-
sebeteg, illetve nem veszi észre, ha már a vese strukturális 
és funkcionális károsodása is kialakul. Barratt professzor 
előadásában felhívta a fi gyelmet egy nemzetközi nephroló-
giai társaság, a KDIGO (Kidney Diseases Improving Global 
Outcomes) ajánlására, mely szerint CKD-ban a vesefunkció 
csökkenése lassítható, ha a beteg etiológiai kezelést kap, 
ha a vérnyomását optimálisan kezelik, és ha kezelésében a 
RAS-gátlók helyet kapnak.

CKD: az elmúlt 2 évtized fejlődése és a jövő kihívásai
Az egyik legnagyobb jelentőségű szimpóziumot a CKD-ról a 
fenti címmel rendezték, melynek üléselnöke Andrew S. Le-
vey professzor (Boston, USA), az ERA/EDTA tiszteletbeli 
tagja volt. Emellett egy plenáris előadást is tartott azonos cím-
mel. Elmondta, hogy a CKD-ra, mint folyamatra kell tekin-
teni, melynek fázisai a következők: – normális vesestruktúra 
normális vesefunkcióval, – vesestruktúra (veseparenchyma) 
károsodásának fokozott rizikója, – vesestrukturális-károso-
dás (a parenchymakárosodás jeleként pl. proteinuria/albumi-
nuria mutatható ki) megtartott vesefunkcióval (normális az 
eGFR), – vese strukturális károsodása csökkent vesefunkci-
óval (csökkent az eGFR), – súlyos vesefunkció-csökkenés 
végstádiumú veseelégtelenség kialakulásával (eGFR <15), 
– halál. Levey professzor véleménye szerint az elmúlt évti-
zedben a CKD területén létrejött legfontosabb előrelépések a 
következők voltak:

(1) A vesefunkció mérése általánossá vált. A vesefunkció 
mérésére jelenleg világszerte a becsült GFR (eGFR, 
e = estimated) valamelyik formáját, jelenleg az epi-
GFR-t használjuk, melyet az adott beteg szérumcrea-
tinin-szintje alapján tapasztalati képletek segítségével 
számolunk ki.

(2) A CKD defi nícióját megfogalmazták. Sokáig a CKD 
alatt ugyanis nem mindenki értette ugyanazt a beteg-
séget. Először a National Kidney Foundation nevű 
nemzetközi nephrológiai társaság az ajánlásában az 
egységes klasszifi káció céljából a betegség 5 stádium-
ra osztását javasolta a vesefunkció (GFR) fokozatos 
csökkenése alapján (Kidney Disease Outcomes Quali-
ty Initiative, KDOQI), mely lehetővé tette a CKD fel-
ismerését és osztályozását.  A következő lépésben, egy 
másik nemzetközi társaság, a KDIGO újra tárgyalta 
a beosztást és a 3. stádium két alcsoportra osztását 
javasolta. A klasszifi káció stádiumainak feltüntetése 
mellett a táblázatban a GFR mellett három albuminu-
ria-kategóriát is feltüntettek, mert az albuminuria/pro-
teinuria nagysága is összefügg a betegek prognózisá-
val. Minél alacsonyabb az epiGFR és minél nagyobb 
az albuminuria, annál rosszabb a prognózis (lásd a 
fenti táblázatot).

(3) A CKD kezelésére a KDOQI ajánlásokat fogalmazott 
meg, melyet a közeljövőben meg fognak újítani.

(4) Kiderült, hogy az albuminuria/proteinuria szerepet 
játszik a CKD-ban gyakori kardiovaszkuláris esemé-
nyek kialakulásában.

Végül Levey professzor előadásának összefoglalójában 
6 lépést javasolt a CKD felismeréséhez illetve kezeléséhez:

(1) A CKD fokozott kockázatának a felismerése.
(2) A CKD szűrővizsgálata a vesefunkció (epiGFR) és 

a vizelet albumin/creatinin arány mérésével, melyet, 
véleménye szerint, a jelenleginél sokkal gyakrabban 
kellene vizsgálni a mindennapi klinikai gyakorlatban

(3) A CKD felismerése.
(4) A specifi kus terápia lehetőségeinek átgondolása a ve-

sebetegség etiológiája alapján.
(5) A nem specifi kus kezelés lehetőségeinek átgondolása, 

melyhez szükséges az epiGFR és a vizelet albumin/
creatinin arány meghatározása is.
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(6) A kezelést a beteg kockázatához kell igazítani.
Záró mondataival hangsúlyozta: itt az ideje annak, hogy 

tovább lépjünk a megfi gyelések értékelése (validitása) felet-
ti, valamint a vesebetegségek meghatározásáról és besorolá-
sáról (szemantikáról) folytatott vitáktól nagyobb kihívások 
felé. Ilyen lenne például a klinikai gyakorlat javítása, és ma-
gyarázatok keresése a vesebetegségek magas prevalenciájára, 
rossz prognózisára, illetve a vesebetegségek kialakulását mi-
nél gyakrabban meg kellene előzni, és a CKD kezelésének új 
lehetőségeit kellene keresni.

Krónikus vesebetegségek mezőgazdaságban dolgozókban 
(CINAC, chronic interstitial nephritis in agricultural 
communities)
Az előadást a belgiumi Marc De Broe professzor, a kérdés 
legavatottabb szakértője tartotta. A betegséget 20-25 éve 
Közép-Amerikában írták le, mára azonban világszerte kimu-
tatták (csak keresni kell, mondta De Broe). Nagy valószínű-
séggel nephrotoxikus hatóanyagok, elsősorban növényvédő 
szerek okozzák, melyek közül a paraquat a legismertebb. A 
Gramoxon néven árult formáját hazánkban pár éve betiltot-
ták. Diagnózisa részben kizárásos alapon, részben a vese-
biopszia szövettani vizsgálatával biztosítható. Fénymikrosz-
kóposan a proximális kanyarulatos csatornák sejtjeiben nagy 
argyrophil szemcsék láthatók esetenként tubuláris atrophiá-
val és interstitialis fi brosissal. A végső diagnózist az elektron-
mikroszkópos vizsgálat adja meg, mely szerint a szemcsék 
típusosan dysmorph lysosomákban találhatók. A szövettani 
elváltozások világszerte azonosak, kialakulásukat valószínű-
leg a növényvédő szerek calcineurin-gátló hatása okozza. Az 
előadásában De Broe professzor felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy a betegséget sokszor vesepathológusok ismerik fel a ve-
sebiopsziákban látható jellemző elváltozások alapján.

Újdonságok az IgA nephropathia (IgANP) prognózisáról
Munkacsoportunk legfontosabb kutatási területe az IgANP, 
mely világszerte a leggyakoribb glomerulonephritis-forma. 
Kezdetben jó prognózisú betegségnek gondoltuk. A hosszú 
távú követés során kiderült azonban, hogy extrémen hetero-
gén a vesefunkció csökkenésének a bekövetkezése, és 5-60% 
között mozoghat a végstádiumú veseelégtelenség (end-stage 
renal disease, ESRD) kialakulásának a 10 éves rizikója.

Jonathan Barratt professzor (Leichester, Egyesült Király-
ság) előadásában az IgANP-val kapcsolatban a közelmúltban 
megjelent két döntő fontosságú közleményt mutatott be. Az 

egyik Sean J. Barbour és munkatársai nevéhez fűződik, akik 
nagy nemzetközi kollaborációból származó, multicentrikus 
betegcsoport vizsgálatával modellezték a vesefunkció rom-
lásának a valószínűségét a vesebiopszia időpontjában fenn-
álló klinikai és szövettani jellemzők különböző kombinációi 
alapján.

• A klinikai jellemzők: a vesefunkció (eGFR), a proteinu-
ria, az artériás vérnyomás, testtömegindex (body mass 
index, BMI), a beteg életkora, az előzőleg kapott gyógy-
szerek, köztük elsősorban a renin-angiotensin-rendszer-
re ható szerek, (az angiotensinreceptor-blokkolók, ARB 
és az angiotensin-konvertáló enzim inhibitorok, ACEI), 
valamint az immunszuppresszív szerek. A primer kime-
netelt (outcome-ot) az ESRD megjelenése (eGFR <15 
ml/perc/1,73 m2), a vesepótló kezelések megkezdése 
vagy az eGFR-nek a vesebiopszia időpontjában mért 
értékének az 50%-os csökkenése jelentette.

• A szövettani jellemzőt a vesebiopszia szövettani vizs-
gálatának az Oxford-klasszifi kációja alapján megállapí-
tott MEST pontszám adta.

Ezeknek a matematikai modelleknek a segítségével kü-
lönböző etnikumokból származó IgANP betegekben lehet a 
vesebiopszia időpontjában az esetleges kedvezőtlen kime-
netelt megjósolni. A Barratt professzor előadásában bemu-
tatott másik, ugyancsak az utóbbi időben megjelent fontos 
közleményt Aliza Thompson és munkatársai írták. Ez a cikk 
a korábbi obszervációs és randomizált vizsgálatok eredmé-
nyeinek elemzése alapján a proteinuria jelentőségéről szól 
az IgAN progressziójában. Megállapítják, hogy a proteinu-
ria csökkentésével az ESRD kialakulása késleltethető. Ezen 
adatok alapján a gyógyszereknek a proteinuria csökkentésére 
gyakorolt hatásának az elemzésére jelenleg már 3 vizsgálat is 
folyik IgAN-s betegekben: Protect, Nefi gan, Artemis-lgAN.

Ez a beszámoló, bár szükségszerűen szubjektív, úgy gon-
doljuk, hogy a nem nephrológusok számára is tartalmaz a 
betegellátás javítását szolgáló újdonságokat. A jövőt illetően, 
akik nem tudnak személyesen részt venni egy kongresszuson, 
annak ellenére, hogy nélkülözniük kell a személyes találko-
zásokat és diszkussziókat, hasznos tapasztalatokra tehetnek 
szert, ha legalább virtuálisan be tudnak kapcsolódni az ösz-
szejövetelbe. 

Dr. Nagy Judit, Dr. Kovács Tibor
II. sz. Belgyógyászati Klinika és 

Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Egyre nő az igény a mesterséges megtermékenyítés iránt
A terméketlen pároknál az esetek körülbelül felénél a férfi ak miatt nem jön össze a gyermekvállalás – véli dr. Kovács L. Gábor 
professzor, a Pécsi Tudományegyetemen zajló reprodukciós kutatások vezetője, aki szerint a magyar férfi ak spermaszáma a 
70-es évekhez képest jelentősen csökkent, amit az életkor döntően befolyásol.

Az InfoStartnak nyilatkozva dr. Szántó Árpád, a Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinikájának igazgatója elmondta, 
nő az igény a mesterséges megtermékenyítési eljárások iránt, részben azért, mert a nők és a férfi ak egyre idősebb korukban 
vállalják első gyermeküket. Nemcsak az idősödés, hanem a prosztatabetegségek, valamint az urológiai vonatkozású kórképek 
is ronthatják a termékenységet, valamint negatívan hat a spermiumok életképességére a dohányzás és az alkoholfogyasztás, 
ahogyan a stressz és rohanás is. A szakorvos szerint problémát jelent az is, hogy míg a nőknél a nőgyógyász látogatása termé-
szetes dolog, a férfi ak az urológust legtöbbször már csak későn, vagy konkrét panasz esetén keresik fel.

A további kutatásokban komoly előrelépés lehet a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium létrejötte is, ahol 150 ezer 
meddő páron szeretnének segíteni a következő években.

Forrás: index.hu
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Lépésváltás az oktatás módszertanában – új szakmai 
előmeneteli követelményrendszer karunkon

A 2020. október 8-tól hatályos új szakmai előmeneteli kö-
vetelményrendszer értelmében a Magatartástudományi Inté-
zet Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszéke 
(OOKT) által szervezett Korszerű oktatási módszerek meg-
ismerése és oktatói készségek fejlesztése című kurzusa előnyt 
jelent a 2021. szeptember 1. után benyújtott egyetemi tanár-
segédi kinevezések kapcsán, és az adjunktusi kinevezések 
feltételeként szolgál majd. A lépés szerves részét képezi a 
PotePillars tanulási kultúra koncepciónak.

Az egyetemi oktatás során folyamatos kihívást jelent, 
hogy a tudományterületük elismert szakértőinek számító 
oktatók nem feltétlenül rendelkeznek a tudásuk átadásához 
szükséges pedagógiai készségekkel, és ez még hangsúlyo-
sabbá vált a gyors tempóban érkező új technológiai eszközök 
oktatásban való felhasználása kapcsán. Ezen a téren nyújt 
segítséget az oktatóknak a Korszerű oktatási módszerek meg-
ismerése és oktatói készségek fejlesztése című kurzus, amely 
betekintést nyújt a korszerű és módszertanilag megalapozott 
tudás-átadás kompetenciáiba. A kurzus ez év októberben az 
orvoskar előmeneteli feltételrendszerébe is beépítésre került; 
a döntés hátterébe és az oktatásfejlesztés ezzel összefüggő 
kérdéseibe dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes avatott 
be minket, aki maga is e kurzus egyik vezető oktatója.

„A felsőoktatásban régi adottság, hogy egy tudományte-
rület kiváló ismerői nem feltétlenül rendelkeznek a tudásuk 
átadását megkönnyítő módszertani ismeretekkel. Sokan szor-
galomból és lelkesedésből fejlesztik ezeket a képességeket 
és kiváló oktatókká válnak, de legtöbben nem rendelkeznek 
formális tanulástechnikai, pedagógiai, oktatáspszicholó-
giai képzéssel. Ez még inkább igaz az orvosképzésre, ahol 
remek szakemberek oktatnak nálunk is, erősen változó pe-
dagógiai ismeretek birtokában. Ráadásul az oktatás területe 
gyorsan fejlődik, számos olyan új és hatékony módszer akad, 
amellyel korábban nem találkozhattunk a középiskolában 
vagy az egyetemen. Ezért tartottuk fontosnak a kari vezetés 
és az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék 
kezdeményezését, hogy mindenki részesüljön egy minimá-
lis, orvosképzésre szabott oktatásmódszertani és pedagógiai 
képzésben, mégpedig lehetőség szerint oktatói karrierje ele-
jén – sokan egyébként régóta várják és kifejezetten igénylik 
ezt. Emellett nem felejtkezhetünk el arról sem, hogy a hallga-
tók új generációi is más elvárásokkal érkeznek, mint pl. a 20 
vagy akár a 10 évvel ezelőtt a karra járók” – mondja a döntés 
hátteréről Czopf László.

Az OOKT által meghirdetett képzés elvégzésére a jövő-
ben a segédoktatóból oktatóvá válás során kerül majd sor, 
egy PhD hallgatók számára meghirdetett kurzus formájában, 
melyre nem csak a PhD képzésben részt vevők, hanem egyéb 
segédoktatói munkát végzők is jelentkezhetnek. Emellett a 
klinikai rezidensek számára is létesült egy OFTEX-en re-
gisztrált tanfolyam, hogy módszertani segítséget nyújtson a 
klinikai oktatásban részt vevőknek vagy arra készülőknek. A 
dr. Füzesi Zsuzsanna, dr. Csathó Árpád, valamint a tanszéken 
oktatóként és trénerként is tevékenykedő Varga Zsuzsanna 

dékáni hivatalvezető által felügyelt tanfolyamok a kari veze-
tés reményei szerint hozzájárulnak majd a tudatosabb, magas 
színvonalú tanulástámogatáshoz a PTE, ÁOK-on. Idén már 
hetedik éve kerül sor félévenként egy alkalommal oktatói 
készségfejlesztő workshop megrendezésére, mely az okta-
tói munka egy-egy kiemelt területének bemutatásával teremt 
egy-egy délutános továbbképzési, kommunikációs, interaktív 
munkaértekezleti lehetőséget a legmotiváltabb oktatók szá-
mára.

A PhD kurzus 2019-ben indult el, így már vannak kezdeti 
tapasztalatok vele kapcsolatban. Ezek túlnyomórészt pozití-
vak, főleg a fi atalabb oktatók fogadták örömmel a módszer-
tani segítséget. Minderre pedig jelentős szükség van a radi-
kálisan átalakuló oktatásban, amelyre a PTE ÁOK oktatási 
dékánhelyettese több példát is hoz.

„Köztudott, hogy az orvosképzés egyike azoknak a terü-
leteknek, ahol nagyon fontos az oktatott témák fejlődésének 
folyamatos követése, hiszen az ismeretanyag rendkívül gyor-
san változik. Mindez azonban igaz magára az oktatásra is: itt 
is számos új módszer és technika van, és ezek fontosságá-
ra tökéletes példa volt a járvány miatti kényszerű átállás az 
online oktatásra, amely egyfajta szemléletváltást is magával 
hozott. Sok kollégánk vélekedett úgy korábban, hogy az on-
line oktatás a medikusképzésben nem megfelelő forma, hiá-
nyolták belőle a személyes jelenlétet, az oktató varázsát, ám 
hamar ráébredtek arra, hogy ezen hátrányok mellett számos 
előny is akad: vannak olyan témák, amelyek így könnyebben 
átadhatóak, illetve néhány tér- és időbeli kötöttségtől is meg 
lehet szabadulni. Ez pedig új lehetőségeket teremt a nemzet-
közi oktatásban és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében. 
Számos olyan módszer van, amellyel jelentősen lehet növel-
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ni az oktatás hatékonyságát. Ilyenek például az úgynevezett 
„fl ipped classroom” vagy „blended learning”, melyek során 
a hallgatók nagyobb felelősséget kapnak az anyag elsajátítá-
sában, az oktató pedig egyfajta konzulensi vagy facilitátori 
szerepkört tölt be. Ezek rendkívül elegáns és hatékony mód-
szerek lehetnek, melyek a hallgatókat aktivitásra és ezáltal 
a tananyag mélyebb elsajátításra ösztönzik. Ehhez hasonló a 
csoportalapú oktatás („team-based learning”) is, ahol a hall-
gatók kis csoportokban, egymást segítve sajátítják el az anya-
got.”

A kurzus szakmai előmeneteli rendszerbe való integrálá-
sa a kezdeti lépést jelenti, a kar vezetése a jövőben kiterjedt 
pedagógiai képzésprogramot kíván létrehozni a PotePillars 
keretében meghirdetett tanulási kultúra koncepció részeként. 
A folyamat már 2019 során elindult a pedagógiai készségfej-
lesztéssel, valamint a PotePedia online tananyagfejlesztéssel 
– utóbbi folyamatát jelentősen meggyorsította a kar tavaszi 
átállása az online oktatásra. Az összeérő fejlesztések pedig 
óriási potenciált hordoznak magukban az oktatás hatékony-
ság javításának terén, hangsúlyozza Czopf László.

„Nyitrai dékán úr már a dékáni pályázatában jelezte az 
oktatás módszertani megújítására irányuló törekvését, és az 
új oktatási technikák bevetését igénylő koronavírus járvány 
csak megerősítette ennek relevanciáját. Egy felsőoktatási in-
tézmény esetében kritikus fontosságú a tananyagok transz-
parens mivolta és minden egyetemi polgár – mind oktatók, 
mind hallgatók – általi elérhetősége. A PotePedia ezt teszi 
lehetővé, és lényeges szempont, hogy a folyamatosan frissí-
tett tananyagból nem csupán a hallgatók tudnak tájékozód-
ni, hanem a társterületek oktatói is, amely eszmecseréhez és 
kölcsönösen segített tananyagfejlesztésekhez járulhat hozzá. 
Emellett ez egy „reszponzív” rendszer, azaz a tananyagot úgy 
jeleníti meg, hogy különböző számítástechnikai eszközökön 
optimálisan használható, legyen szó számítógépről, táblagép-
ről vagy okostelefonról. Azaz helyhez kötöttség nélkül hasz-
nálható tananyag-rendszer létrehozását kezdtük meg, amely 
óriási lehetőségeket hordoz magában.”

Stemler Miklós

UnivPécs tudományos különszám
A 2020-as év végén tudományos különszámmal jelent-
kezett az UnivPécs, a Pécsi Tudományegyetem hivatalos 
lapja. 54 oldalon, igényes tördelésben mutatott be né-
hány tudományos műhelyt és kutatót a szerkesztőség.

Felinger Attila tudományos és innovációs rektorhelyettes 
köszöntője után a két pécsi Nemzeti Laboratórium tevékeny-
ségét ismerhetjük meg, Kovács L. Gábor és Jakab Ferenc 
professzorral beszélgettünk. A PTE-n induló nemzetközi 
afrikanisztikai programról és szerteágazó tevékenységéről 
dr. Tarrósy István tájékoztatott. A Szentágothai János Ku-
tatóközpont elnökével, dr. Helyes Zsuzsával a fájdalomku-
tatásról, az SZKK előtt lévő fejlődési lehetőségekről és az 
ipari kapcsolatokról beszélgettünk.

A Gerard-díjáról beszélgettünk egyetemünk díszdokto-
rával, Buzsáki Györggyel, aki a New York-i Egyetem ideg-
tudományi professzora, s nevéhez számos modern idegtu-
dományi elmélet fűződik.

A mérhető „vállalkozóiság” és a jó gazdaság titkáról be-
szélt dr. Szerb László, a Közgazdaságtudományi Kar pro-
fesszora. Régiónk vállalkozói ökoszisztémájáról és a szak-
mai folyóiratokról is kérdeztük.

Egy forradalmi új kézfertőtlenítőgélt dolgoztak ki a PTE 
Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszertechnológiai 
és Biofarmáciai, valamint a Farmakognóziai Intézetének 
oktató-kutató munkatársai. A szer elsősorban természetes 
anyagok felhasználásával készül, baktériumok és víru-
sok ellen hatásos, várhatóan 2021-től már megvásárolható 
lesz – mondta Ámanné dr. Takácsi-Nagy Anna. Hasonlóan 
innovatív és kreatív módon reagált a Karma kesztyűcég a 
pandémiára. Egy régmúltat idéző technikát és a koronaví-
rus járványhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztést egyesítette a 
PTE-vel közösen új kesztyűjében. Interjúnk Hornicz Ber-
nadettel készült.

A Szentágothai Kutatóközpont Energia Design Épü-
lettechnológia Kutatócsoportjának vezetőjével, Kistelegdi 

Istvánnal egy Villányban épülő borászatról beszélgettünk 
„Velejében modern” címmel.

Közeledik a Mohácsi csata 500. évfordulója; dr. Fede-
les Tamás történésszel, a PTE oktatási rektorhelyettesével 
beszélgettünk a csata előzményeiről és következményeiről, 
dr. Pap Norberttel a Mohács 500 program vezetőjével pedig 
a projekt eredményeiről.

Bemutatunk két doktoranduszhallgatót is, mindketten 
sorra nyerik a szakmai elisméseket. Kedves András az onko-
radiológia és a nukleáris medicina terültén kutat, Lanszki 
Zsófi a a Virológiai Kutatócsoporthoz csatlakozva a hazai 
ragadozók vírusait vizsgálja.

A 2016-ban megalakult 3D Nyomtatási és Vizualizációs 
Központ szakmai vezetője, Maróti Péter a szinte tudomá-
nyos-fantasztikus fi lmbe illő tevékenységükről beszélt.

Az UnivPécs Tudomány különszámát korlátozott szám-
ban megtalálják az egyetem területén található újságtartók-
ban, legnagyobb számban a Rektori Hivatal portája mellett 
álló tartóból vehetik el.

Ha nem jut a magazinhoz, írjon az „univpecs@pte.hu” 
email címre!

mailto:univpecs@pte.hu
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„Segítség a Segítőknek”
2020 mindannyiunk számára nehéz év volt, sok tekintetben. 
Szenvedtünk és szenvedünk a bizonytalanságtól, a szoron-
gástól, féltettük és féltjük az egészségünket, a kapcsolatain-
kat vagy a megélhetésünket. Most talán nagyobb szükségünk 
van arra, hogy egymásba kapaszkodjunk, mint valaha. Bár a 
helyzetet nem tudjuk megváltoztatni, azt megválaszthatjuk, 
hogyan reagálunk arra. Egy lehetőség a választásra az együtt-
érzés, az elfogadás és a kedvesség mások és önmagunk felé.

Kedves Orvostanhallgatók és Egészségügyi Dolgozók!
Programunk célja, hogy hozzáférést és teret biztosítson olyan 
forrásokhoz, önsegítő anyagokhoz, eseményekhez, amelyek-
kel támogathatjuk jóllétünk fenntartását a pandémia idején.

Szeretettel várják az ookt@aok.pte.hu címre a kollégák és 
az önkéntes hallgatók gondolatait, történeteit, amiket szíve-
sen megosztanának egymással ennek jegyében!

A kezdeményezés facebook oldala: https://www.face-
book.com/helpforhelperspte.

Néhány példa a segítő anyagokra, eseményekre, források-
ra, élményekre:

Légy K.I.T.A.R.T.Ó.!

Bálint-csoportok
A Bálint Társaság havonta több alkalommal díjmentes Bá-
lint-csoportokat indít az egészségügyi szakemberek számára. 
Ezekkel egy olyan teret szeretnének biztosítani, ahol a külső 
és belső konfl iktus megosztására, közös gondolkodásra, a ne-
hézségtől való eltávolodásra van lehetőség. A részletekről és 
a jelentkezésről az alábbi linken olvashatnak:

Bálint csoportok hivatalos oldala: https://www.balinttar-
sasag.hu/egyeb/pro-bono-balint-csoportok/

Hanganyagok a betegek megnyugtatására
Dr. Somogyi Erika létrehozott egy Hipnoword nevű appliká-
ciót, ami jelenleg 10 hanganyagot tartalmaz a következő té-
makörökben: onkológia, fájdalomcsillapítás, MR-vizsgálatra 
való felkészülés, immuntréning, felkészülés műtétre, test-lé-
lek egyensúlya.

Az applikáció Google Play linkje: https://cutt.ly/BhbtFyU 
App Store linkje: https://cutt.ly/FhbtOG 
A hanganyagok célja az egészségügyi szakemberek segí-

tése a betegek megnyugtatására a hipnoterápiában alkalma-
zott eszközökkel.

Webinárium a traumatikus sokk oldására
A Somatic Experiencing Hungary (https://www.sehungary.
com/) kétórás webináriumot szervezett, amelyen egy rövid, 
módszertani ismertetést követően Abi Blakeslee két élő bemu-
tatót vezetett, azt követően pedig megnyitották a teret a felme-
rülő kérdéseknek. Az SE® egy úttörő, testorientált megköze-
lítés a trauma tüneteinek oldására, ami a traumatikus emlékek 
feldolgozására, az idegrendszer megnyugtatására és a testben 
rekedt traumatikus sokk oldására fókuszál. Ezt a webinart ki-
fejezetten a segítő szakmákban dolgozók számára nyitották 
meg, beleértve a mentális egészséget, az orvostudományt, a 
fi zikai- és foglalkozásterápiákat, a bodyworköt, a függőség-
kezelést, az elsősegélynyújtást, az oktatást, és más területeket.

„Szívünk kamrája” – betegsimogató szoba a Gottsegen 
György országos kardiológiai intézetben
A „Szívünk kamrája” nevet kapta az a helyiség, ahol az ad-
venti és ünnepi időszak alatt a kórházban fekvő szívbetegek 
találkozhattak szeretteikkel. Magyarországon elsőként a 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben valósí-
tották meg azt a formabontó megoldást, amely lehetővé tette, 
hogy a látogatási tilalom alatt is megérintsék egymást a náluk 
gyógyulók és hozzátartozóik.

A „Szívünk kamrája” egy olyan innovatív kivitelezés, 
amelynek lényege, hogy egy két bejárattal rendelkező terem-
ben plexi falakkal leválasztottak egy kis szobát, így a hozzá-
tartozók úgy tudtak a szívbeteg gyermekekkel és felnőttekkel 
találkozni, hogy közben nem szegték meg a látogatási tilal-
mat. A látogatók tulajdonképpen nem léptek be az épületbe, 
ugyanis a kórház Fehér Holló utcai bejáratnál található két 
üvegajtó közötti zsilipes részt alakították át betegsimogató 
szobává. A benn fekvő páciensek egy másik ajtón léptek be a 
"Szívünk kamrájába”, amelyben egy kerek ablaknak köszön-
hetően egyszer használatos, vállig érő műanyag kesztyűt vi-
selve meg is érinthették egymást.

Az emberi érintés teremtő és életben tartó szükségletünk, 
olyan, akár a lélegzetvétel. Az érintésnek gyógyító és életet 
meghosszabbító hatása is van, ezért december 5. és január 5. 
között minden nap 12.00 és 16.00 óra között fél órás beosz-
tásban lehetővé tettük a nálunk gyógyulóknak a találkozást 
és az érintést.

„Arctalan hősök” – kampány az egészségügyi dolgozók 
mentális megsegítéséért
A MedSpot Alapítvány az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karával, valamint a Nemzetközi Bálint Csoporttal közösen 
programot indított, melynek célja az egészségügyi dolgo-
zókat ért stressz, mentális terhelések csökkentése terápiás 
jelleggel. A segítség egyéni és csoportos lelki segítségnyúj-
tásból és/vagy személyre szabott relaxációs hanganyagok 
biztosításából áll, melyek nélkülözhetetlen lelki erőt biztosít-
hatnak a nagy teher alatt dolgozók számára.

https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/arctalan-hosok-se-
gitsunk-egyutt-2184

Önkéntes hallgatóink élményei

Ki van a maszk mögött?
„Ez az elmúlt két hét, amit a mintavételezéssel töltöttünk, 
sokkal inkább pszichológiai szempontból volt érdekes, mint 
gyakorlati oldalról. Az orrgarat hátsó falát megtalálni nem 
számított nagy kihívásnak, azonban a sokféle ember érzel-
meivel, félelmeivel, fenntartásaival és gondolataival foglal-
kozni, és azzal megbirkózni már nehezebb feladatot jelentett. 

Az egyik alkalommal egy fi atal óvónő érkezett és azt 
mondta, hogy neki még sose végeztek ilyen vizsgálatot, ezért 
nagyon fél. Kérdezte, hogy megfoghatja-e a kezem. Tudtam, 
hogy megnyugtatja majd, ha érintéssel bátorítom, ezért azt 
mondtam neki, természetesen, sőt, bátorítólag kicsit a vállát 
is megsimítottam. A maszk és a pajzs mögött igyekeztem mo-
solyogni is, hogy lássa, nem ellenség vagyok.” 

https://www.facebook.com/helpforhelperspte
https://www.facebook.com/helpforhelperspte
https://www.balinttarsasag.hu/egyeb/pro-bono-balint-csoportok/
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Pálinka az orrban
„Amikor az orvosi szobában álltam, tetőtől talpig beöltözve, 
maszkban, plexivel a fejemen, és megláttam a pedagógusok 
rémült arcát, az volt az első gondolatom, hogy valahogy meg 
kell őket és magamat is nyugtatnom. (...)

Amikor azzal kezdtem, hogy „nem fog fájni”, vagy „ne 
feszítse be magát”, az emberek 80 százaléka mégis befeszí-
tett és fájdalomra panaszkodott. Itt realizáltam igazán, hogy 
a szavaknak valóban nagy hatásuk van. Persze vannak kivé-
telek, de az esetek nagy többségében segített, ha inkább úgy 

fogalmaztam, hogy „picit csikiző érzést fog érezni”, vagy 
„lazuljon el”, de ami a legjobban bevált: „gondoljon a nyári 
szünetre!”. (…)

Volt egy tanárnő, aki a mintavétel után csak annyit mon-
dott: „ez olyan, mint amikor a pálinka belemegy az orromba”. 
Ezen természetesen mindenki nagyot nevetett. Más esetek-
ben ha láttam, hogy már semmi sem segít, felhoztam ezt az 
egy mondatot, és az emberek máris jobban el tudtak lazulni, 
oldódott a feszültség.”

K E R E S Z T R E J T V É N Y
(Pákai László / Garami András)

Előző rejtvényünk megfejtése: 
 …az orvostudomány fejlődését: a tekintélyek és a rendszerek.

Gyólai Nikolett lett az Év Elhivatott Fiatal Szakdolgozója

,,Egy angyalt ismertem meg benne, aki mindig tudta, 
mikor van rá szükségem. Mindig volt egy kedves szava” 
– jellemzi egy ápoltja Gyólai Nikolettet. A PTE, KK, Or-
topédiai Klinika, Ortopédiai Osztály szakápolója kapta 
meg a Magyar Egészségügyi Szakmai Kamara és Lite-
ratura Medica kiadó közös díját, ő lett az Év Elhivatott 
Fiatal Szakdolgozója.

 – Milyen érzései vannak a díjjal kapcsolatban?
 – Nem tudtam, hogy nyertem. Falus Krisztina volt a 

hírnök, fotózásra akart időpontot egyeztetni. Rákérdeztem: 
talán nyertem? Idézem: igen, nyertél, de toronymagasan! Je-
lölésem egy beteg kezdeményezése, ezért fontos számomra. 
Mert a hivatásunk kulcsfi gurái a betegek. Véleményük egy 
erőteljes iránytű, egy elég éles tükör, ők olyan dolgokat is 
észrevesznek, ami nekünk fel sem tűnik a mindennapok ta-
posómalmában. Örömöm határtalan, ez egy nagy, országos 
cím, mellyel magamat, a kollektivát, s nem utolsó sorban a 
klinikát is minősítem.

 – Miért lett ápoló?
 – A húgomat egy évig ápolták, végül a bal lábát am-

putálni kellett. Sok időt töltöttem a kórházban vele. Édes-
anyám betegségét szintén végigkísértem négy éven át, egé-
szen a kórházig. Nem volt kérdés, hogy az egészségügyben 

Jelenleg is tanul, a PTE hallgatója
GYÓLAI NIKOLETT 1982-ben született Pécsen. A pécsi ke-
reskedelmi szakközépiskolában kezdett, majd végül Kom-
lón, a Kazinczy Ferenc Szakközépiskolában végzett. Első 
munkahelye 2001-től a Kerpel-Fronius Ödön Gyermek-
kórházban volt. Jelenlegi munkája mellett a PTE, ETK 
harmadéves diplomás ápoló hallgatója. Két fi át, a 12 éves 
Marcellt és a 17 éves Dominiket egyedül neveli.

– Életpályám három meghatározó személyét emelném 
ki: Bukovics Gyulánét és Szudyné Bauer Teréziát, Hottó 
Melindát – fogalmazott Nikolett.

a helyem. Megfogadtam, hogy minden betegre úgy tekintek, 
mintha ő feküdne ott, legjobb tudásomat szeretném adni. Az 
életet tisztelni, becsülni kell, az élet törékeny. Meghatározó 
élmény volt, amikor az egyik beteg egy nap leültetett maga 
mellé és azt mondta, örül, hogy akkor került felvételre, mikor 
szolgálatot teljesítettem. Magabiztosan, szeretettel, alázattal 
bánok a betegekkel. Tetteim tükrözik, hogy szívvel-lélekkel 
dolgozom. – Ezt azért adom, mert én már tudom, de ezt tegye 
ki, hogy mások is felismerjék – mondta. Egy angyalkitűzőt 
adott a kezembe. Dr. Mintál Tibor tanszékvezető így nyilat-
kozik rólam: elhivatott kolleganő, mindig kedves, megtalálja 
a betegekkel a közös hangot. Maximálisan szem előtt tartja a 
betegek és az orvosok érdekeit, kéréseit. Idővel pedig ehhez 
szavak sem kellenek, mert pontosan tudja.

 – Kötött a munkaideje?
 – Napi 12 órás munkarendben, hol nappal, hol éjszaka 

dolgozom, ami persze nem ér véget percre pontosan. Mert ezt 
az élet írja. Amikor egy betegnek megígértem, hogy megvá-
rom, míg a műtét után magához tér, és ha lehetséges, a lehető 
leghamarabb mobilizálni fogom. Hat órakor végeztem volna, 
de csak este 7-kor tudtam hazamenni, ám nyugodt szívvel-lé-
lekkel, mert amit megígértem, azt teljesítettem.

Tóth Viktória, bama.hu
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Eredményes a négy orvoskar közös programja
A Szegedi, a Debreceni, a Pécsi és a Semmelweis Egye-
temek 3 évvel ezelőtt indították a közös kutatási projektet, 
amely néhány hete zárult. Az Európai Szociális Alapból és a 
hazai költségvetési előirányzatból megvalósult kutatás ered-
ményei a diagnosztikai eljárások és a terápiák fejlesztéséhez 
is hozzájárulnak. A pályázat fő célja a gyomor-bélrendszer, 
szív-, ér- és vázizomeredetű betegségekben szenvedők élet-
körülményeinek javítása és élethosszának növelése volt. A 
projekt transzlációs megközelítésben a molekuláris biológi-
ai kutatásoktól egészen az új technológiákon alapuló gyó-
gyító tevékenységig átfogta az orvostudományi kutatások 
szinte teljes vertikumát. Erre a négy orvosképző egyetem 
között megvalósuló együttműködés, valamint az alapku-
tatási-klinikai kapcsolatrendszer adott kiváló lehetőséget. 
Az egészségtudományi program szoros kapcsolóeleme a 
transzlációs medicina, vagyis hogy az eredmények a lehető 
leggyorsabban eljussanak a betegellátásba. A projekt záró 
rendezvényét a Szegedi Tudományegyetem szervezésében 
2020. november 16-án online tartották, és ismertették a főbb 
kutatási eredményeket.

A Live Longer, azaz „élj hosszabban” mottójú pályázat-
ban betegek bevonásával vizsgálták többek között a króni-
kus szívizom-károsodás és a vázizomrendszerrel kapcsolat-
ba hozható inzulinrezisztencia molekuláris mechanizmusát, 
az idült hasnyálmirigy-gyulladás genetikai hátterét, illetve 
a heveny hasnyálmirigy-gyulladáshoz, az agyvérzéshez, 
az érelmeszesedéshez vezető kórélettani folyamatokat. Az 
eredmények hozzájárulnak a vizsgált betegségek kialakulá-

si okainak megértéséhez segítik a korai felismerést, vala-
mint terápiát is.

A kutatási eredményeket nemzetközi publikációkban is 
ismertették már. Valamint 4 kutatási tématerületen, a pro-
jektben részt vevő hallgatók és kutatók hazai és nemzetközi 
konferenciákon is beszámoltak. Készségfejlesztési, kutatási 
módszertani kurzusokon vehetettek részt, nemzetközi tanul-
mányutakon keresztül építették kapcsolatrendszerüket. En-
nek köszönhetően a hazai és külföldi kutatóhelyek közötti 
kapcsolat is erősödött. A projekt a kutatói életpálya támoga-
tásához is jelentősen hozzájárult a résztvevő egyetemeken: 
számos tudományos diákköri és PhD-dolgozat született a 
kutatási tématerületekhez kapcsolódóan, valamint több fo-
kozatszerzés (PhD, MTA doktori) és szintlépés is történt a 
célcsoport körében.

A Szegedi Tudományegyetem a Debreceni Egyetemmel, 
a Pécsi Tudományegyetemmel és a Semmelweis Egyetem-
mel szoros együttműködésben az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program 3.6.2 pályázati konstrukcióján 
‒ a 2017. május 25-i döntéssel nyertek el 1 470 046 015 Ft 
támogatást a „Modern orvostudományi diagnosztikus eljá-
rások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: 
a laboratóriumtól a betegágyig” című pályázat megvalósí-
tására. A projekt az Európai Szociális Alapból és a hazai 
költségvetési előirányzatból 100%-os, vissza nem térítendő 
támogatásból teljesült 2017. szeptember 1. és 2020. novem-
ber 29. között.

weborvos.hu

A legzöldebb hazai egyetem a PTE
A Pécsi Tudományegyetem idén az előkelő 59. helyre ke-
rült a regisztrált 84 ország 912 egyeteme között a világ 
környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló, 
december 7-én közzétett listán. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy a magyar egyetemek között a PTE a leginkább kör-
nyezettudatos intézmény.

A „Zöld Egyetem” gondolat összetett rendszer, magában fog-
lalja az épített környezetet, a környezettudatos üzemeltetést, 
az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az ok-
tatási, kutatási háttér megteremtését. A világ egyetemeinek 
„zöld rangsorát” 2010 óta minden évben összeállítja a Uni-
versity of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés előse-
gítésére és támogatására. Mekkora zöld területek találhatók az 
egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, 
használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e 
be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos 
hozzáállást tükröznek – ezek a fő szempontok a Green Metric 
Ranking of World Universities listán. Míg a felméréshez az 
első évben mindössze 35 ország 95 intézménye szolgáltatott 
adatokat, tavaly már 780 felsőoktatási intézmény mérettette 
meg magát, idén pedig már az ezret közelítette ez a szám, 84 
országot képviselve.

Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudo-
mányegyetem rektora így értékelte a 
friss eredményt: „Jól látszik az objek-
tív mérőszámokon alapuló rendszer-
ben egyetemünk folyamatos fejlődése, 
hiszen évről évre jelentősen javított helyezésén a PTE. Míg 
2016-ban a 355. volt a listán, tavaly már bekerült intézmé-
nyünk a TOP 100-ba, és még ehhez képest is tudtunk fejlődni, 
előrelépni. Az 59. hely már valóban a világ élmezőnye, az 
pedig külön büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy ezzel az 
eredménnyel Magyarország legzöldebb egyetemévé váltunk. 
Ebből is látszik, hogy komoly lépéseket tettünk az elmúlt 
években a fenntartható fejlődés érdekében, és hiszem, hogy 
még innen is van feljebb.”

A lista szerint a világ „legzöldebb” egyeteme – megőrizve 
ezzel tavalyi elsőségét – a holland Wageningen University & 
Research, amit a brit University of Oxford, illetve a szintén 
brit Nottingham University követ.

A frissen megjelent rangsor a greenmetric.ui.ac.id 
webcímen érhető el, további információ és érdekességek: 
 zoldegyetem.pte.hu.

Forrás: PTE
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Antibakteriális kesztyűt fejlesztett a PTE és a Karma Pécsi Kesztyű
Napjainkban hatalmas kockázatot jelentenek a lokális és vi-
lágméretű fertőzéses megbetegedések. Ezek gyors terjedésé-
nek legfőbb oka a személyes kontaktus mellett a kórokozók-
tól hemzsegő felületek érintése, ugyanis a legtöbb kórokozó 
hosszú ideig képes a különböző felületeken fertőzőképes ma-
radni. A Karma Pécsi Kesztyű és a Pécsi Tudományegyetem 
annak érdekében fogott össze, hogy e kórokozók legyőzésére 
hatékony, egyúttal komfortos megoldást találjon. Így szüle-
tett meg az „Invisible Pro” antibakteriális bőrkesztyű.

„Felületfertőtlenítésre általában olyan vegyületeket hasz-
nálunk, mint például az etanol, az izopropil-alkohol vagy a 
hidrogén-peroxid” – mondta dr. Márk László, az ÁOK Bio-
kémiai és Orvosi Kémiai Intézetének kutatója, a projekt szak-
mai vezetője, aki hozzátette, hogy ezek a felületre juttatva 
hatékonyan csökkentik ugyan a csíraszámot, azonban hatá-
suk legfeljebb néhány óráig mutatható ki. Az együttműködés 
során egy olyan újszerű, fi zikailag és kémiailag stabil vegyü-
letkeveréket és bőrimpregnálási technológiát fejlesztettek ki, 
amely hosszú távon fejti ki antibakteriális hatását.

A Karma Pécsi Kesztyű nemcsak egy kesztyűmárka, ha-
nem egy gyártó cég, amely 30 pécsi szakemberrel készít bőr-
kesztyűket hagyományos kézi technológiával, Európa neves 
márkái számára. Hornicz Bernadett, a családi vállalkozás 
gazdasági vezetője így emlékezik vissza a projekt indulására: 
„A pandémia kezdetén láttuk a nemzetközi és hazai piacain-
kon kialakult helyzetet. Az első elképzelésünk az volt, hogy 
egy olyan kesztyűt készítsünk, amely segít az embereknek a 
gumikesztyű leváltásában. Erre született meg a fertőtleníthető 
bőrkesztyű. Nemzetközi és hazai piacon is keresett lett a ter-
mék, így ez arra sarkallt minket, hogy továbbfejlesszük. Az 
ötletünk megvolt, de a megvalósításhoz nem rendelkeztünk 
a megfelelő kompetenciákkal. Ezért a Baranya Megyei Ipar-
kamarához fordultunk, ahol segítettek minket az egyetemmel 
való együttműködésben. A dr. Márk Lászlóval való találkozás 

hozta meg az áttörést, aki az általunk szinte elképzelhetetlen 
fejlesztést megvalósította. Minden félelmünk ellenére egy pi-
acképes, hétköznapi használatra tökéletesen megfelelő, és a 
jelen egészségügyi helyzetben fontos technikai tudással ren-
delkező termék jött létre.”

A PTE felkarolta az elképzelést, így a családi manufak-
túra és az egyetem egymásra találásából egy vadonatúj in-
nováció született. Néhány hónap alatt elkészültek az első 
prototípusok, amiket az Európai Unió által meghatározott 
nemzetközi szabványok alapján vizsgáltak a PTE szakembe-
rei a laboratóriumokban. A termékcsalád antibakteriális hatá-
sának eredményességét, és az impregnált felület fi zikai és ké-
miai kopásának mértékét egyaránt tesztelték. Mára eljutottak 
odáig, hogy piacra kerülhet a bizonyítottan antibakteriális, 
strapabíró bőrkesztyű.

Forrás: PTE

Tudományos és Innovációs Park létesül Pécsett
A PTE-n létrehozandó Tudományos és Innovációs Park 
4 milliárd forint uniós támogatást nyert a „Regionális kutató-
intézeti kapacitások megerősítése” elnevezésű GINOP-fel-
hívás eredményeként. A Magyar Közlönyben a karácsonyi 
ünnepek előtt közzétett kormányzati döntés elősegíti a PTE 
vállalkozási és gazdaságfejlesztési funkciójának megerősí-
tését annak érdekében, hogy az intézmény képes legyen a 
térségfejlesztő tudományegyetem szerepének betöltésére. A 
négymilliárdos támogatás felhasználása során a PTE célja 
az innovációt vonzó, és a vállalkozói kedvet és hitet erősí-
tő szellemi és vállalkozási ökoszisztéma kialakítása. A TIP 
létrehozásával az egyetem a meglévő képzési és innovációs 
kapacitásaira, a térségi iparági hagyományokra, a klaszter-
szerveződésekre, valamint országos vállalati-kapcsolati tő-
kéjére kíván építeni.

„Az előttünk álló évtized legnagyobb kihívása, hogy 
egyetemünk mennyiben tud a régió motorjává válni” – nyi-
latkozta Decsi István, a PTE kancellárja, aki elmondta, hogy 
az első lépést ezzel a fejlesztéssel meg tudják valósítani, de 
ambícióik nagyságrenddel nagyobbak. Több ütemben sze-
retnék folytatni a fejlesztéseket, a gazdasági szereplőkkel 

szorosabb és innovatívabb együttműködés keretében, mely-
nek során láthatóbb és kiemelkedőbb lesz az egyetem, akár 
nemzetközi vonatkozásban is. A fejlesztés első üteme még 
idén elindul, melynek során a vállalkozói kompetenciák 
fejlesztésén keresztül az egészséggazdasági fejlesztéseket 
megalapozó tudományos témák, így a digitális egészségipa-
ri innovációk, okostechnológiák, valamint a specializált 
gépgyártás és intelligens technológiák, továbbá a zöld gaz-
daság kapják a legnagyobb hangsúlyt.

„Az első ütem területileg is az egyetem ingatlanjaiban 
valósul meg, melynek helyszíne a Nyár utcai telephelyen 
lesz”– ezt dr. Betlehem József általános, stratégiai és kap-
csolati rektorhelyettes mondta, hozzátéve, hogy a tervezett 
fejlesztések és azok hatásai valamennyi kar aktivitását ösz-
tönzik majd, például co-working műhelyek megteremtésé-
vel. A tervek szerint 2027-ig több lépcsőfokos projektként 
szeretnék továbbfejleszteni a Tudományos és Innovációs 
Parkot, bízva abban, hogy ezekhez is megfelelő támogatást 
tudnak elnyerni.

Forrás: UnivPécs
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Reumatológus és immunológus rezidensek országos fóruma – 
Egy speciális, „testre szabott” képzés

2020. november 20-21. között ren-
dezték meg a XVIII. Pécsi Reuma-
tológus Rezidens és Szakorvos Fó-
rumot (Fórum), melyet a szervezők 
első ízben tartottak meg online, Mic-
rosoft Teams alkalmazásban.

A kreditpontos rendezvényre a 
korábbi években hagyományosan 
majdnem 100 fő regisztrált, köztük 
Szlovákiából, Szerbiából, Erdélyből, 
Svédországból, Nagy-Britanniából is 
fogadott a képzés érdeklődőket.

Ez alkalommal 60 fő feletti létszámmal folyt le a két napos 
online rendezvény, mely – a visszajelzések alapján – érdekes, 
hasznos és kimondottan informatív volt, nem mellesleg – a vir-
tualitás ellenére is – oldott, közvetlen, jó hangulatban tudott 
megvalósulni.

A Fórum témái a szakterület gyakorlati megközelítésére 
fókuszáltak, a két nap alatt 10 összefoglaló előadás elsősorban 
a gyulladásos reumatológiai kórképek témájában, 14 esetis-
mertetés, kerekasztal beszélgetések és „Meet the Professor”, 
esetismertetéssel foglalkozó szekciók hangzottak el. 

A rendezvény tudományos szervezője és a konferencia le-
vezető elnöke dr. Czirják László egyetemi tanár volt. A szekció 
elnököknek olyan szaktekintélyeket sikerült megnyerni, mint 
Szekanecz Zoltán, Kovács László, Szűcs Gabriella, Géher Pál 
és Nagy György professzorok. 

A fi atal reumatológusok – ahogy a korábbi években – ezút-
tal sem csalódtak a szakmai program tekintetében, értékelték a 
számukra összeállított, a reumatológia, immunológia és a moz-
gásszervi rehabilitáció speciális, nehézséget jelentő vagy épp a 
sikerélmény okán őket motiváló esetismertetések, tapasztala-
tok megosztását, felkészültek voltak saját témájukban, és „áll-
ták a sarat” a szekció elnökök és opponensek keresztkérdései 
tekintetében is. Emellett a Fórum egy jó hangulatú, konkrét le-
hetőség a találkozásra, egyéb szakmai, gyógyítási kérdésfelte-
vésekre és az ország különböző centrumainak munkájába való 
betekintésre.

A gördülékeny, praktikus levezető elnöki tevékenység elle-
nére a fi atal előadóknak időnként jól jött a „szenior” előadók 
Teams használati, technikai, előadói tapasztalata, adott esetben 
konkrét segítsége a PowerPoint rakoncátlankodása, a hallhatat-
lan hangzás, a beragadt diaképek esetén.

A Teams is megfelelő választásnak bizonyult erre az első 
alkalommal online létrejött konferencia lebonyolítására. Re-
méljük a program folyamatos fejlesztése, fi nomítása, bővíté-
se, frissítése során az apróbb hiányosságok úgy, mint a chat 
funkció és az értekezlet alá feltöltött fájlok elérése a külsős 
előadók számára, valamint a kiértesítési rendszer fi nomítása, 
a jogosultsági szintek részletesebb beállításának lehetősége is 
megoldódnak a jövőben.

A konferencia összefoglaló előadásai a Reumatológia és 
Immunológia Klinika honlapján megtalálhatóak: https://aok.
pte.hu/hu/egyseg/480

Együtt – a PTE UnivTV dokumentumfi lmje
A koronavírus-járvány miatt teljesen át kellett alakítani az 
életet a Pécsi Tudományegyetemen. 2020-ban a világjárványt 
okozó Covid-19 vírus került fókuszba, mind a betegellátás, a 
kutatás és a diagnosztika területén.

„Ahhoz, hogy egy ilyen mértékű válságot kezelni tudjunk 
és hosszú távon megoldást találjunk rá, egy eddig nem látott 
összefogásra volt szükség” – mondja a fi lm egyik szereplője. 
Ezt az összefogást és munkát mutatja be az UnivTv doku-
mentumfi lmje, amiben a frontvonalon dolgozók és a hátteret 
biztosítók beszélnek tapasztalataikról.

A Pécsi Tudományegyetem orvosai, ápolói, diagnosztái 
és kutatói közösen álltak csatasorba, hogy felvegyék a harcot 
a koronavírus-járvánnyal szemben. A legmodernebb techno-
lógiát bevetve, a legfrissebb kutatási eredményeket felhasz-
nálva állnak munkába minden nap, hogy meggyógyítsák a 
betegeket és mielőbb véget vessenek a járványnak. A fi lm azt 
az összehangolt és áldozatos munkát mutatja be, amit a jár-
vány kezdete óta végeznek.

14 miniportrén keresztül tárul fel a szakemberek tevé-
kenysége a laboratóriumi medicinától a sürgősségi ellátásig, 
a virológiától az intenzív terápiáig, szinte minden olyan terü-
letről, ahol a kollégák feszített tempóban igyekeznek csök-
kenteni a járvány hatásait és segítenek annak leküzdésében.

„Ahhoz, hogy a betegeket gyógyítani tudjuk, és később 
megoldást találjunk az egész helyzetre, szükségünk van a 

vírusdiagnosztikára, szükségünk van a kutatásra, a labordi-
agnosztikára és minden más társszakma segítségére, nem-
csak a jövőben, hanem már most, a jelenben, a mindennapi 
betegellátás során is” – fogalmazott dr. Jáksó Krisztián, a 
Koronavírus Ellátó Központ Intenzív Terápiás Osztályának 
osztályvezető-helyettese.

Az „Együtt” című fi lmet a PTE UnivTv stábja készítette: 
Bősz Vilmos operatőr, Gáll Orsolya főszerkesztő, Gáspár Ad-
rienn szerkesztő, Geng Tamás vágó.

A fi lm megtekinthető a PTE1367 Youtube-csatornán: 
https://youtu.be/qWvZSxZt2q4

Forrás: PTE

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/480
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Megújult az ÁOK arculati kézikönyve
Új köntöst kapott karunk arculati kézikönyve, egyesítve 
magában a múltat és a jövőt. Megjelenik benne a hagyo-
mányok tisztelete éppúgy, mint az az irány – a korszerű-
ség és a progresszivitás –, amit az ÁOK követni szándéko-
zik a jövőben. Reméljük, minden munkatársunk tetszését 
elnyeri, és kedvükre használják a jövőben!

Kedves Kollégák!
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 
dinamikusan fejlődik és meggyőződésem, hogy az előttünk 
álló időszakban is számos kiváló lehetőség nyílik majd a to-
vábblépésre. Csak rajtunk múlik, hogy ezekkel hogyan élünk, 
ám meggyőződésem, hogy együtt sikerre jutunk. Fontos, 
hogy mindenki – legyen hallgató, oktató vagy adminisztratív 
dolgozó – magáénak érezze mind a kihívást, mind majdan az 
együtt elért sikereinket is.

Karunk jövőképének megálmodása és ennek felépítése az 
elkövetkező időszakban közös felelősségünk, amiben min-
denki megtalálhatja a maga feladatát. Egy, a múltunkra és a 
hagyományainkra büszkén építkező, korszerű, jól működő és 
modern egyetemi kart építhetünk fel közös erővel, ami példa-
ként szolgálhat másoknak.

Arculatunk megújításakor ezeket a gondolatokat vettük 
alapul. Hagyományos értékeinkhez ragaszkodva egy olyan 
modern, egységes vizuális rendszert alkottunk meg, ami 
gyorsan fejlődő kommunikációs környezetünkben jobban 
alkalmazható, mint a régi, és ezáltal jobban megkülönböz-

tet minket, a PTE ÁOK-ot, ahol mindannyian otthon érezzük 
magunkat, és ahova büszkén tartozunk.

Nyitrai Miklós dékán 

„Az arculat kialakításakor fontos szempont volt, hogy ne 
teljesen újat alkossunk, hanem vegyük fi gyelembe a múltat, 
amit egy modernebb, progresszívebb köntösben tálalunk. 
Úgy hiszem, sikerült elérni ezt a hatást a jelenlegi formával. 
A múltra, a hagyományokra utalnak a közkedvelt, szimboli-
kus csempealakzatok, amik a korábbi arculat részei is vol-
tak. Ezeket rendeztük egy olyan újszerű rendszerbe, amely 
háromszögekből áll. Érdekessége, hogy ezek a háromszögek 
tetszés szerinti, végtelen elrendezésben alkalmazhatók.”

Egri Zoltán tervezőgrafi kus, 
www.zoltanegri.com

Arculati elemek: https://aok.pte.hu/hu/menupont/574

A covidos betegek otthoni ápolása – dr. Jáksó Krisztián tanácsai
Az Universitas Televízió videós tájékoztatót készített dr. Jáksó Krisztiánnal, a pécsi Koronavírus Ellátó Központ Intenzív 
Osztályának klinikai főorvosával, aki a covidos betegek otthoni ápolásáról ad tanácsokat. A következő kérdésekre válaszolt: 
milyen gyógyszerekkel csillapítsunk lázat koronavírus esetén, szedjünk-e vitaminokat, köhögésre gyógyszert covid alatt, 
szabad-e párásítani, illóolajat használni, szedjünk-e vérhígítót, hogyan történjen otthon a betegek elkülönítése, mikor hívjunk 
mentőt, milyen szövődményei lehetnek a vírusfertőzésnek, kik a legveszélyeztetettebbek, és miért fontos a hason fekvés.

A videó itt tekinthető meg: https://youtu.be/RUGbsKQeUFI

Már 39 kolléga a MOK gyászlistáján
A Magyar Orvosi Kamara december végéig 39 olyan egész-
ségügyi dolgozóról tud, aki értesüléseik szerint koronaví-
rus-fertőzöttként vesztette életét.

Eleinte csak monogrammal, ám később már névvel, 
számos esetben pedig konkrét kórház megjelölésével te-
szi közzé honlapján a Magyar Orvosi Kamara azokat az 
egészségügyi dolgozókat, akik értesüléseik szerint koro-
navírus-fertőzöttként vesztették életüket a járvány során. A 
felsorolásban hétfőn délelőtt 39 név szerepelt. Mint írják, 
az ott felsorolt „kollégáink szomorú halálhíréről a sajtóból 
vagy saját forrásainkból értesültünk” – idézte a telex.hu.

A lista alapján a Magyar Orvosi Kamara eddig tíz há-
ziorvosról, nyolc mentődolgozóról, egy mohácsi és egy 
hatvani radiológus főorvosról, több ápolóról tud szerte az 
országban, de sebész, pécsi kutatóorvos (Dr. Rúzsás Csilla, 
neuroendokrinológus egyetemi docens) és nőgyógyász is 
szerepel az egészségügyi áldozatok listáján.
https://mok.hu/koronavirus/a_covid_egyeszsegugyi_aldozatai

Fiatal gyógyszerészek végzik
 a Covid-19 vakcinák 

hígítását és 
oltásra való előkészítését

Elkezdődött a Covid-19 vakcina beadása a PTE Rákóczi 
úti oltópontján. Az oltás az év végi, újévi ünnep alatt is 
folyamatos. 

A vakcina hígításában és oltásra való előkészítésében 
fi atal gyógyszerészek vesznek részt. Ezzel segítik az oltó-
pont munkáját, tapasztalatot szereznek hasonló tevékeny-
ségekhez, valamint ennek gyakorlati oktatásához.

Jelenleg a helyszínen az oltások előkészítésében részt-
vevő gyógyszerészek elmondása szerint meglepően gör-
dülékenyen és mindenféle akadály nélkül megy minden. 

Az év utolsó napján 26 fő lett előirányozva, 2021 első 
napján 35, szombat-vasárnap eddig 90-90.



47

2021 JANUÁR-FEBRUÁR

Bécs és Pécs összefogott egy új, közös oltóanyag előállításáért
Az új vírusmutációról, a vakcinák biztonságosságáról és egy új, Pécsett és Bécsben fejlesztés alatt álló közös oltóanyagról is 
beszélt dr. Jakab Ferenc virológus professzor az ATV Híradójának.

Mint mondta, nem az a fontos, hogy mivel oltassunk, hanem az, hogy oltassunk. Emlékeztetett, hogy noha még csak a 
Pfi zer-vakcina elérhető az országban, de hamarosan érkezik a Moderna és az AstraZeneca oltóanyaga is. Szerinte ezek az 
oltások hatásosak lesznek az új koronavírus-mutációval szemben is.

Dr. Jakab Ferenc hozzátette, az sem elképzelhetetlen, hogy a későbbiekben újabb vakcinák kellenek majd a mutációk 
miatt, ezek kifejlesztése azonban jóval gyorsabban, akár néhány hét alatt is megoldható lesz, mivel a prototípus már megvan.

A keringő álhírek ellensúlyozására leszögezte: egyáltalán nem kell félni az oltástól, ezek az új vakcinák teljesen biztonsá-
gosak, semmilyen komoly mellékhatásuk nincs.

A szakember arról is beszámolt, hogy az osztrák Cebina cég és a Pécsi Tudományegyetem – a debreceni egyetem mellett 
– szintén új vakcinakísérletbe fogott, ami már a célegyenesben van. Azzal kapcsolatban, hogy ebből pontosan mikorra várható 
beadható oltás, a szakember nem akart találgatásokba bocsátkozni, de elmondása szerint gőzerővel dolgoznak rajta.

Forrás: index.hu

Prevenciós célú tananyag készült a 
koronavírusról a PTE polgárai számára

Alapvető, praktikus tudnivalók a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatban címmel online képzés érhető el a PTE polgárai 
számára. A Pécsi Tudományegyetem célja az, hogy minden 
polgárát megfelelő tudással vértezze fel a koronavírus-jár-
vány elleni harchoz. Az online tudásanyag ehhez adja meg az 
alapokat. Az anyag elkészülte a PTE Rektori Kabinet Kap-
csolati Igazgatóságához kötődik, magát a tananyagot a Belső 
Képzési Központ fejlesztette és tette elérhetővé. Az anyag 
tartalmát a PTE Operatív Stábja is jóváhagyta. A kitöltés ön-
kéntes, de a téma fontossága miatt a tananyag alkotói remé-
lik, sokan élnek majd a lehetőséggel. Mivel a kezdeményezés 
pilot-jellegű, a visszajelzéseket is köszönettel fogadják a co-
vid19@pte.hu mailcímen.

A képzés a Belső Képzési Központ oldaláról érhető el, 
és – a tűz- és munkavédelmi oktatásokhoz hasonlóan – re-
gisztráció/bejelentkezés után tölthető ki. Munkatársak, okta-
tók, dolgozók, hallgatók – sőt, volt hallgatók is! – a PTE-s 
hitelesítés után juthatnak el a felületre, a saját Neptun/EHA 
kódot a @tr.pte.hu végződéssel kiegészítve felhasználónév-
ként, majd a hozzá tartozó jelszó megadásával.

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának 
felhívása a SARS-CoV-2 elleni védőoltásról

A februárban szakmai gyakorlatukat 
kezdő gyógyszerészhallgatók is 

megkapták a koronavírus elleni oltást
December 30-án érkezett meg több magyar nagyváros oltó-
pontjára a Pfi zer és a BioNTech közös oltóanyaga, amellyel 
még a 2020-as év utolsó napjaiban megkezdték a vakcináci-
ót. A magyar oltási terv értelmében először az egészségügyi 
dolgozókat oltják be, azokat, akik leginkább ki vannak téve 
a betegellátó egységben a koronavírus fertőzöttség veszé-
lyének. 

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi 
Karának V. éves hallgatói februártól szintén az egészség-
ügyi ellátórendszerben fognak aktívan részt venni, hiszen 
ekkor kezdődik a szakmai gyakorlatuk. Védettségük meg-
szerzése fontos, ezért oltották be őket is január 9-én a Neu-
rológiai Klinika Rehabilitációs Központján kialakított oltó-
ponton. 

A magyar programban részvevő hallgatók elmondása 
alapján csekély mértékben vagy egyáltalán nem tapasztal-
tak fájdalmat az oltás alkalmával, és készségesen adtak in-
formációt oltásukkal kapcsolatban.

A védőoltások a fertőző betegségek elleni küzdelem leghaté-
konyabb eszközei. A védőoltásoknak köszönhető, hogy a gyer-
mekkori halálozással járó fertőző betegségek a világ legtöbb 
részén eltűntek vagy visszaszorultak. Védőoltások védenek a 
himlő, a járványos gyermekbénulás, a mumpsz, a kanyaró, a 
rózsahimlő ellen, csak a legfontosabbakat említve. A védőol-
tások jelentik a legfontosabb lehetőséget a felnőttkori fertőző 
betegségek kialakulásának és terjedésének megakadályozásá-
ban is.

Természetesen minden orvosi beavatkozásnak vannak koc-
kázatai. A védőoltások kockázata általában eltörpül a hatásos-
ságukhoz képest. Enyhe mellékhatások, mint a helyi pír, gyul-
ladás, hőemelkedés előfordulhatnak, de valódi mellékhatás, 
allergiás reakció rendkívül ritka. Mostanra több millió ember 

szerte a világon már megkapta a Pfi zer-BioNTech vakcinát ko-
molyabb mellékhatások nélkül.

Az SARS-CoV-2 elleni védőoltással szemben megnyil-
vánuló fenntartások nem támaszthatók alá semmilyen eddig 
ismert orvostudományi megfi gyeléssel. A legtöbbször megala-
pozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett 
bizalmat, és súlyosan veszélyeztetik a járvány leküzdésének 
lehetőségét. A fertőzés emberek közötti terjedését csak a vé-
dettség megszerzésével lehet megfékezni, ezért az MTA Orvo-
si Tudományok Osztálya mindenkit arra biztat, hogy ameny-
nyiben valamilyen speciális orvosi okból nem ellenjavallt, 
önmaga, családja és a társadalom érdekében vegye igénybe a 
felajánlott védőoltást.

mailto:covid19@pte.hu
mailto:covid19@pte.hu
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A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai érmeken II.
Dr. Süle Tamás szerző ajánlása az újonnan megjelent kötetéről:

2017-ben jelent meg a HÁZMESTER ’98 Kft. kiadásában „A Pécsi Tudományegyetem és 
neves orvosai érmeken” című kötet, amelyben e sorok írója arra törekedett, hogy bemutassa a 
pécsi egyetemmel és történetével kapcsolatos fontosabb érmeket, valamint azon orvosaink pá-
lyafutását, akikről érem is készült. 

Természetesen teljességre törekedett, de ahogyan lenni szokott, ez csak ritkán érhető el. Így 
történt ez a fentebb említett könyv esetében is, ugyanis öt személy kapcsán csak később jutott 
szerző tudomására az érem létezése. Ezen kívül, örömére, új személyi érem is született az eltelt 
időben, míg egy esetben a korábbi mulasztását kellett helyrehoznia. Bár ez a könyvecske kis 
terjedelmű, de hiányt pótló tartalmánál fogva jól egészíti ki a három éve megjelent elődjét, ezért 
remélhető, hogy ugyanolyan szeretettel fogadják az érdeklődők, mint az előző kötetet.

Kapható a kiadónál: HÁZMESTER ’98 Kft. 
7622 Pécs, Légszeszgyár u. 36., T: 517 900

A PMFC és a Focivilág félmillióval támogatta 
a pécsi gyermektraumatológiát

A PMFC NB II-es labdarúgó csapata és a klub kiemelt 
partnere, a Focivilág ‒ PMFC-s arcmaszkok eladásának 
bevételével ‒ támogatta a pécsi gyermektraumatológiai 
ellátás fejlesztését. Az összegyűlt pénzt, kerek félmillió 
forintot 2020. december 23-án adták át. „Maszkoljuk ki 
együtt a segítségnyújtást”, ezzel a címmel indított kam-
pányt még október végén a PMFC és a Focivilág. En-
nek megfelelően a PMFC Shopban értékesített minden 
PMFC-s arcmaszk árából 500 forintot a klub és a shopot 
működtető cég jótékony célra tett félre. A cél pedig igen 
nemes volt, ugyanis a pécsi gyermektraumatológiai ellá-
tás fejlesztéséért gyűjtöttek a felek.

– A maszkviselés nyilván kellemetlen, kényelmetlen dolog 
– mondta Kresz Zoltán, a Focivilág Pécs Kft. ügyvezetője. 
– Éppen ezért is gondoltuk azt, hogy ha már sokan nem szív-
lelik a maszkhordást, hozzuk meg a kedvet hozzá. Például az-
zal, hogy egy PMFC-maszk vásárlásával nem csak a saját és 
környezete egészségéért tehet az ember, hanem egy nagyon 
nemes ügyet is támogathat. A kampány során 900 arcmaszkot 
adtunk el, az így befolyt összeget pedig kipótoltuk egy kicsi-
vel, így jött össze 500 ezer forint.

Győri János, a PMFC operatív igazgatója nagyon elége-
detten nyilatkozott, ugyanis kimondottan sikeresnek ítélte 
meg a jótékony akciót.

– Nyilván az lett volna az igazi, ha nem kellett volna zárt 
kapuk mögött játszanunk. Ebben az esetben ugyanis érzé-
sem szerin még több maszkot tudtunk volna eladni – mondta 
Győri.

– Azonban az, hogy így is közel 1000 maszk talált gaz-
dára, csodálatos eredmény. A PMFC-nél nem csak kará-
csonykor, hanem egész évben úgy működünk, hogy ne csak 
a sportszakmára fi gyeljünk oda, hanem arra is, hol, kinek, 
és miben tudunk segíteni. Éppen ezért biztos vagyok benne, 
hogy ez csak az első ilyen jellegű kampányunk volt. Szép 
sorban követni fogja majd a többi is. Nagyon jó érzés, hogy 
épp a legsebezhetőbb betegeknek, balesetet szenvedetteknek, 
a gyerekeknek tudnunk segíteni. Attól pedig még büszkébbek 

vagyunk, hogy egyre több embert látunk a városban PMFC-s 
arcmaszkban. Sokszor elmondtuk már, hogy mi nem csak 
csapatot, hanem klubot építünk. Ennek az is része, hogy erő-
sítsük az idetartozás érzését mindenkiben. Egy ilyen akció 
erre is remek lehetőség.

A pécsi Gyermekklinika Gyermektraumatológiai osztá-
lyának vezetője, dr. Józsa Gergő vette át az 500 ezer forintos 
adományt. Józsa doktor köszönetet mondott az adományo-
zóknak. – Először is nagyon szépen köszönjük ezt az 500 ezer 
forintot – mondta. – Nap mint nap rengeteg eszközt haszná-
lunk az ellátás során, így lesz helye ennek a pénznek. Nagyon 
jó érzés volt, hogy igazából nekünk tényleg semmit nem kel-
lett tennünk. A PMFC és a Focivilág megszervezett mindent, 
lebonyolította az egész kampányt. Most pedig itt állnak ezzel 
az összeggel. Hálásak vagyunk a fáradozásaikért. A kollégá-
im, a kis betegeink és a családjaik nevében is köszönjük.

Forrás: pecsma.hu, fotó: PMFC/Vereby-Csethe Bence

Dr. Józsa Gergő (balra) átveszi az adományt Kresz Zoltántól (közé-
pen) és Győri Jánostól
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Adventi varázslat a Gyermekgyógyászati Klinikán
Folytatódott a szép hagyomány a Gyermekgyógyászati Klini-
kán, és december 17-én, egy estére ismét mesebeli fényárban 
úszott a klinika belső udvara. A szervező, dr. Balogh Réka 
rezidens orvos így nyilatkozott: „Idén is szerettünk volna a 
klinikánkon ápolt gyermekeknek, szüleiknek, valamint a kol-
légáinknak egy kis varázslatot hozni a szürke hétköznapok-
ba.”

A fotókat Csortos Szabolcs készítette
Forrás: univpecs.com

Közel 3,5 millió forintos adományt kapott a Gyermekgyógyászati Klinika
A Gyermekgyógyászati Klinika sebészetén működő Vissza-
térés Alapítvány és a gyermekonkológiát segítő Eurakvilo 
Alapítvány közel 3,5 millió forintos támogatást kapott öt 
cégtől: a Casper Kft-től, a Schäfer-Oesterle Kft-től, a Zsdrál 
Design & Art Galériától, az Orci-Feed Kft-től és a Bogos 
Trans Kft-től. Az adományról készült jelképes táblákat de-
cember 16-án vette át dr. Vajda Péter, a Gyermek Manuális 
Tanszék vezetője és Szentesiné Szepesi Ágnes, az Onkohe-
matológia osztály főnővére.

Az onkológián az infúziópumpák elnyűtt zsinórjait és 
akkumulátorait fogják kicserélni, valamint csontvelőaspirá-
ciós és biopsziás tűket vásárolnak majd, a sebészeten pedig 
egy olyan modern, speciálisan gyermekeknek való, külső 
csontrögzítő eszközt szereznek be, amit a hosszú csöves 
csontok kisgyermekkori baleseteiben tudnak alkalmazni.

Forrás: pecsma.hu

Sikeres adománygyűjtés eredményeként a Pécsi Tudomány-
egyetem Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika Onkohemato-
lógiai Osztálya már a saját ultrahangkészülékével vizsgál-
hatja meg az osztályon kezelt kis pácienseket. Korábban 
csak a klinika főépületében volt erre lehetőség. Télen, eső-
ben, s a csak tolószékben mozgatható kicsik esetében ez a 
lehetőség sokszor problémát jelentett. Közös összefogásból 
valósult meg a készülék beszerzése: 
• az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice 

Közhasznú Alapítvány, 
• a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat – Magyar Gyer-

mekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 
közhasznú egyesület, 

• a Tölösi Péter Alapítvány a rákbeteg gyermekekért, 
• az SOS Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, 
• a Samsung Healthcare és 
• a Sonarmed – 2D, 3D, 4D, 5D ultrahang készülékek 
jóvoltából.

Szívből gratulálunk!

Dr. Horváth Gábor (Gyermekklinika, Onkohematológiai Osz-
tály), Farkas Éva (EURAKVILO Gyermekonkológiai és Gyermek-
hospice Közhasznú Alapítvány) és Szeidl Tamás (Sonarmed)
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Dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnökének levele a gyógyszertári gyakorlatokat illetően
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Dr. Hankó Zoltán 
levelében szólít meg valamennyi gyógyszertárvezetőt az or-
szágban, hogy a gyógyszerészképzés tanrendjének küszöbén 
álló ötödéves gyógyszerészhallgatókat érintő gyógyszertári 
gyakorlat kapcsán továbbra is maradjanak nyitottak a foga-
dásukat illetően. Hangsúlyozza, ez azért fontos, hogy 2021 
júniusában szokásos keretek között záróvizsgára lehessen bo-
csánati a hallgatókat.

A gyakorlat idén rendhagyó körülmények között kez-
dődik meg a koronavírus-járvány miatt, de a gyógyszerész-

képző helyek vállalják, hogy friss negatív teszttel fogadják a 
hallgatókat a gyakorlati képzőhelyre, legyen az gyógyszertár 
vagy kórház/klinika. Ha kórházi gyógyszertári gyakorlat alatt 
válna szükségessé a tesztelés, akkor arra az őket fogadó kór-
házban kerül sor. A gyógyszertári gyakorlat alatt felmerülő 
mintavételezésben a gyógyszertár vezetőjének együttműkö-
désére számít a Kamara.

Elnök úr teljes levele itt olvasható el: 
http://gytk.pte.hu/hu/download/index/31261

Karácsonyi adomány
Karácsony napján 180 csomagot hozott a PTE KK részére 
a hosszúhetényi Almalomb kulináris kitérő és találkozóhely. 
Az adományt dr. Csontos Csaba, a KEK vezetője és dr. Péterfi  
Zoltán, az Infektológiai Tanszék vezetője vették át december 
24-én délelőtt, a KK Rákóczi úti telephelyén. „Az adomá-
nyozó anonim, annyit árulhatok el róla, hogy KKV (kis- ill. 
középvállalkozás), és az éves karácsonyi parti helyett náluk 
az a hagyomány, hogy jótékony célra használják fel az ünnep-
ségre szánt összeget. A kérés az volt, hogy a frontvonalban 
dolgozó ápolók és ápolónők részesüljenek az adományból, és 
karácsony napján szállítsuk ki” – árulta el Csaplár Judit, az 
Almalomb üzletvezetője.

A PTE, KK adományokkal foglalkozó egységétől kapott 
létszám alapján állították össze a csomagokat, melyek kéz-
műves termékeket, egyebek mellett különleges olívaolajat, 
tésztát és bort is tartalmaznak. Az Almalomb mindezt egy 
további termékkel is megfejelte. A csomag veleje mégis egy 
köszönőlevél, mely a koronavírus-járvány kapcsán végzett 
munka felbecsülhetetlen értékét hangsúlyozza.

„Az ünnepek közeledtével mindenkinek nagyobb az ado-
mányozó kedve – ezt tapasztaljuk mi is, és talán mindenki a 
saját bőrén is érezi, hogy ünnepekkor a járványtól függetlenül 
is könnyebben adunk másoknak. Az, hogy a dolgozók ilyen 
szempontból is kapnak visszajelzést – egyébként leveleket is 
kapunk – ez nyilván munkájuk megbecsülésének egyik jele. 
Azt gondolom, hogy jól esik mindenkinek ez az adomány, és 
érzik, hogy mások is szorítanak, hogy helyt tudjunk állni” – 
mondta el dr. Péterfi  Zoltán.

Milliós adomány érkezett a PTE alapítványához 
a koronavírus elleni küzdelmet segítve

Egymillió forintos pénzadománnyal támogatja a koronaví-
rus-járvány enyhítésén dolgozók munkáját a PTE Közhasznú 
Alapítványon keresztül a Raben Trans European Hungary Kft. 
A felajánlást elsősorban orvosi eszközökre és védőfelszerelé-
sekre, valamint a járványügyi betegellátásban részt vevő sze-
mélyzet továbbképzésével kapcsolatos beszerzésekre fordítják 
– tájékoztatta lapunkat a logisztikai vállalat. Jelképesen, vide-
ókonferencián adta át Árvai Csaba, a Raben Trans European 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a cég adományát Németh 
Péter professzornak, a PTE Közhasznú Alapítvány kuratóriu-
mi elnökének.

Jó helyre kerül az adomány, hiszen nagyon fontos és sürge-
tő, hogy a betegek lélegeztetéséhez és intubálásához szükséges 
eszközöket és tartozékokat, valamint egyéni védőfelszerelése-
ket szerezhessenek be az alapítványnál. Emellett egy képzés 
fi nanszírozásához is felhasználják a felajánlást: az egyetemi 
kórház sürgősségi központja oktatási kabinetet állít fel azok-
nak a szakembereknek, akiket más szakterületekről átirányít-
va vonnak be az akut járványügyi betegellátásba. Az orvosok, 
ápolók a néhány napos intenzív képzés által így magabiztosab-
ban, hatékonyabban láthatják majd el munkájukat.

Ajándék ózonos levegőfertőtlenítő 
a PTE, Gyermekgyógyászati Klinikának

Nagyon köszönjük az Enger Kft. és Sympack Kft. által klini-
kánk számára felajánlott ózonos levegőfertőtlenítő készüléke-
ket!
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Translational Neuroscience – Nemzetközi ERASMUS előadássorozat 
a PTE, ÁOK részvételével

Egyetemközi együttműködés formájában már most ízelítőt 
kaphatunk az Erasmus+ Program jövőjéből – partnerintéz-
ményként a PTE, ÁOK is részt vett abban a Würzburgi Egye-
tem által megálmodott online nemzetközi kurzus létrehozásá-
ban, melynek premierjére 2020. december 2-án került sor.

Az előadássorozat megálmodói olyan kreditpontszerző 
kurzust képzeltek el, ahol az ERASMUS partneregyetemek 
oktatói közös tematika köré építik fel kutatási területüket. Az 

első úttörő kezdeményezés során a transzlációs idegtudomány 
témakörében megvalósuló kurzus nyolc előadásból állt.

Októberben érkezett a kari Nemzetközi Kapcsolatok Iro-
dájához a felkérés, hogy az Általános Orvostudományi Kart 
is szívesen látnák a programban, így a PTE, ÁOK is kapcso-
lódott a projekthez. A kurzus január 27-i előadásában az Élet-
tani Intézet két oktatója, dr. Zelena Dóra egyetemi tanár és 
dr.  Mikó-Baráth Eszter egyetemi adjunktus osztotta meg ku-
tatási tapasztalatait a poszttraumás stressz szindróma állatkí-
sérletes modellezéséről, illetve egy, az amblyopia vizsgálatára 
kifejlesztett, mobil alkalmazáson alapuló szűrőrendszerről. 
A kurzus további előadói a Würzburgi, Maribori, Zágrábi és 
 Caeni Egyetemen oktatnak. Az előadások a részletes program-
ja az aok.pte.hu/hu/dokumentum/31224 weboldalon érhető el.

Karunk hallgatói és oktatói előtt is nyitva áll a lehetőség, 
hogy csatlakozzanak ehhez a jövőbemutató kezdeményezés-
hez, mely hosszú távon az Erasmus mobilitások széles körben 
elterjedő egyik formájává válhat.

Fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vacsorával támogatja az egészségügyi dolgozókat
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) tízmillió forinttal segíti azt az akciót, amelynek során naponta kétszáz adag 
ételt visznek az éjszakai ügyeletet vállaló szakembereknek. Koltai Arnold, az EHÖK elnöke elmondta, hogy a járványügyi ve-
szélyhelyzet 2020. márciusi kihirdetésétől fogva az EHÖK elkötelezett abban, hogy saját erőforrásaiból segítse a járványügyi 
védekezést. Kezdték ezt az önkéntes programok biztosításával az egészségügyi dolgozók támogatására, továbbá az egészség-
ügy melletti, egyéb területeken folytatták. Jelenleg pedig 150-200 adag meleg ételt biztosítanak az éjszakai műszakosoknak 
a Klinikai Központ vezető dietetikusának összeállítása alapján. Készítésük, csomagolásuk és a szállításuk is a legnagyobb 
biztonsággal történik.

Koltai Arnold szerint az egészségügyi dolgozók nagyon hálásak érte, és úgy érzi, kezdeményezésükkel valódi segítséget 
tudnak nyújtani. Nemcsak a fogadó fél, hanem a partnercég is örül a lehetőségnek, hisz a vendéglátóipar nehéz időket él, 
így valójában kettős segítségről van szó. A következő program, amit szeretnének elindítani, az a közoktatásban a pedagógiai 
képzéssel foglalkozó intézményeik pedagógusokat támogató rendszere az önkéntesek által.

Forrás: m1

Újabb 1,5 milliós támogatást adott át az Iparkamara a Koronavírus Ellátó Központnak
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az általa in-
dított akcióban december elején 3,2 millió forint értékben 
adott át utalványt, tartós élelmiszert, valamint az egészség-
ügyben dolgozók számára hasznos kiegészítőket a Korona-
vírus Központban dolgozó, végletekig elfáradt nővérek és 
ápolók motiválására. Azóta is érkeztek újabb felajánlások 
a vállalkozásoktól, a közel 1,5 millió forint értékű újabb 
adományt december 18-án adta át Rabb Szabolcs, a kamara 
főtitkára dr. Kiss Tamás egyetemi adjunktusnak.
A mostani támogatást adományozó cégek: Autócity Zrt., 
Balkán Bisztró Kft., Bóly MOL Benzinkút és Pihenő, Csipak 
Krisztina, Csizmár Péter, Dr. Hajas András, Dr. Orbán Ve-
ronika, Gangel Benjámin, Gáti Papa Pálinkafőzde és Foga-
dó, Gienger Kft., Kovácsevics Lívia, Laczkóné dr. Csécsi 
Ildikó, Major Dániel, Matro Kft., Máy Péter, Mecsek-Drog 
Kft., Nyilas Mónika, Nyul Éva, Pécsi Kajak-Kenu Club, 
Penthe Autóház, Rokána Kft., Szalon Király Fogadó. Forrás: pécsma.hu
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK
ESC Heart Fail 2020 Oct; 7(5):3203-3207. DOI: 10.1002/ehf2.12913. Epub 2020 Jul 23. PMID: 32700832 

Surgical treatment of heart failure due to giant coronary artery fi stula: a case report
Sandor B.1, Bogats G.2, Toth L.3, Habon T.1

1Division of Cardiology, 1st Department of Internal Medicine, University of Pécs Medical School, Pécs, Hungary. 2Division of Heart Surgery, 
2nd Department of Internal Medicine and Cardiology Center, Albert Szent-Györgyi Health Center, University of Szeged Faculty of Medicine, 
Szeged, Hungary. 3Department of Medical Imaging, University of Pécs Medical School, Pécs, Hungary.

Abstract. Coronary artery fi stula is a rare congenital cardiac anomaly that is often found incidentally during computed to-
mography angiography. Coronary fi stula between the left circumfl ex coronary artery and the coronary sinus is among the less 
common forms of coronary artery fi stula. A 60-year-old female patient presented to our outpatient cardiology department with 
symptoms of severe, de novo heart failure. Echocardiogram revealed severe mitral regurgitation and a dilated duct that turbu-
lently accelerated colour Doppler fl ow behind the left ventricle with signifi cant left-to-right shunt. Cardiac magnetic resonance 
imaging and computed tomography angiography revealed a massively dilated fi stula between the left circumfl ex coronary 
artery and the coronary sinus with a diameter of 3-4 cm. The patient underwent combined heart surgery involving mitral ring 
annuloplasty and fi stula ligation and was discharged in stable condition on guideline-based medical therapy. At 18 months of 
follow-up, minimal residual shunt fl ow and mild-to-moderate mitral regurgitation were found. We report a rare case of con-
genital coronary disorder resulting in heart failure and highlight the importance of complex non-invasive cardiac diagnostic 
procedures before planning and performing heart surgery.
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A Covid–19-járvány alatti betegelégedettség egy sürgősségi betegellátó osztályon
Deák A.1, Fusz K.2, Kanizsai P.1

1Klinikai Központ, Sürgősségi Orvostani Tanszék, Sürgősségi Betegellátó Osztály, Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 2Általános 
Orvostudományi Kar, Élettani Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

Absztrakt. Bevezetés és célkitűzés: A nagy betegszám a sürgősségi osztályokon a dolgozók megterhelését növeli, a betegelége-
dettséget csökkenti. Ennek a tendenciának megállítására és javítására több módszert is bevezettünk 2019-ben. A Covid–19-jár-
vány során a betegek a sürgősségi osztályt keresték fel azon panaszaikkal, amelyekkel amúgy a háziorvost vagy a szakam-
bulanciákat keresték volna fel, továbbá a szakdolgozók több mint 15%-a a Koronavírus Ellátó Központban dolgozott 2020. 
áprilisban és májusban. Célunk volt felmérni a 2019-ben bevezetett intézkedéseknek, valamint a Covid–19-járvány okozta 
pluszmegterhelésnek a betegelégedettségre gyakorolt hatásait. Módszer: Longitudinális, kvantitatív, leíró jellegű, kérdőíves 
felmérést és dokumentumelemzést végeztünk a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Sürgősségi Orvostani 
Tanszékének Sürgősségi Betegellátó Osztályán 2019. április 1. és 2020. május 31. között (n = 999). A felmérés első részében 
354, a második részében 645 kérdőívet elemeztünk, valamint a dokumentumelemzés során a betegszámokat használtuk fel. Az 
adatelemzéshez leíró statisztikát, kétmintás t-próbát és Mann–Whitney-tesztet végeztünk (p<0,05). Eredmények: A felmérés 
első hónapjában a páciensek és hozzátartozók 51%-a értékelte pozitívan a PTE KK Sürgősségi Orvostani Tanszékének Sürgős-
ségi Betegellátó Osztályát, míg novemberre ez az arány 99%-ra emelkedett. A kommunikációs tréninget és egyéb intézkedése-
ket követően pozitív irányba változott az ápolókról (Z = –2,25, p = 0,024), az orvosokról (Z = –2,25, p = 0,024) és az osztály-
ról (Z = –2,24, p = 0,025) alkotott vélemény. A Covid–19-járvány alatt csökkent a betegelégedettség: a dolgozók viselkedését 
(Z = –4,16, p<0,001) és a szolgáltatások minőségét (Z = –3,88, p<0,001) is rosszabbnak ítélték. Következtetés: A bevezetésre 
került intézkedéseink pozitív hatásait mérhetjük a betegelégedettség növekedésén keresztül. Eredményeink rámutatnak arra, 
hogy a Covid–19-járvány miatti dolgozói megterhelés negatívan befolyásolta a betegelégedettséget. 



Mech Ageing Dev.2020 Jul;189:111268. doi: 10.1016/j.mad.2020.111268. Epub 2020 May 28. 

Genetic deletion of TRPA1 receptor attenuates amyloid beta- 1-42 (Aβ1-42)-induced 
neurotoxicity in the mouse basal forebrain in vivo 

Payrits M.1, Borbely E.1, Godo S.2, Ernszt D.2, Kemeny A.3, Kardos J.4, Szoke E.1, Pinter E.1 
1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Hungary; Centre for Neuroscience, Szentágothai 
Research Center, University of Pécs, Pécs, Hungary. 2Centre for Neuroscience, Szentágothai Research Center, University of Pécs, Pécs, 
Hungary; Institute of Physiology, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, 
University of Pécs, Hungary; Centre for Neuroscience, Szentágothai Research Center, University of Pécs, Pécs, Hungary; Department of 
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Medical Biology and Central Electron Microscope Laboratory, University of Pécs, Hungary. 4ELTE NAP Neuroimmunology Research 
Group, Department of Biochemistry, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.

Abstract. Amyloid β 1-42 peptide (Aβ1-42) accumulates in Alzheimer's disease (AD) that is toxic to the basal forebrain cholin-
ergic (BFC) neurons in substantia innominata-nucleus basalis magnocellularis complex (SI-NBM). Transient Receptor Poten-
tial Ankyrin1 (TRPA1) receptor is present in murine brain, however its role in neurotoxic processes is unclear. We investigated 
the Aβ1-42-induced neurotoxicity in TRPA1 wild-type (TRPA1+/+) and knockout (TRPA1-/-) mice. Expression and neuroanatomi-
cal localization of TRPA1 receptor were examined using RT qPCR. Cholinergic fi bre loss was determined on acetylcholinester-
ase (AChE) stained brain slices, and choline acetyltransferase (ChAT) immunohistochemistry was used to assess the cholin-
ergic cell loss. Novel object recognition (NOR), radial arm maze (RAM) and Y-maze tests were used to investigate memory 
loss. Aβ1-42-injected WT mice showed marked loss of cholinergic fi bres and cell bodies, which was signifi cantly attenuated in 
TRPA1-/- animals. According to the NOR and RAM tests, pronounced memory loss was detected in Aβ1-42-injected TRPA1+/+ 
mice, but not in TRPA1-/- group. Our fi ndings demonstrate that TRPA1 KO animals show substantially reduced morphological 
damage and memory loss after Aβ1-42 injection in the SI-NBM. We conclude that TRPA1 receptors may play an important dete-
riorating role in the Aβ1-42-induced cholinergic neurotoxicity and the consequent memory loss in the murine brain. 



Int J Mol Sci 2020 Jun 9;21(11):4109. doi: 10.3390/ijms21114109. 

Complex Regulatory Role of the TRPA1 Receptor in Acute and Chronic Airway 
Infl ammation Mouse Models 

Hajna Z.1, Csekő K.1, Kemény Á.1,2, Kereskai L.3, Kiss T.1, Perkecz A.1, Szitter I.1, Kocsis B.4, Pintér E.1,5, Helyes Z.1,5

1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School and János Szentágothai Research Centre & Centre for Neuroscience, 
University of Pécs. 2Department of Medical Biology, University of Pécs, Medical School. 3Department of Pathology, University of Pécs, 
Medical School. 4Department of Medical Microbiology and Immunology, University of Pécs, Medical School. 5PharmInVivo Ltd., Pécs, 
Hungary.

Abstract. The Transient Receptor Potential Ankyrin 1 (TRPA1) cation channel expressed on capsaicin-sensitive afferents, im-
mune and endothelial cells is activated by infl ammatory mediators and exogenous irritants, e.g., endotoxins, nicotine, crotonal-
dehyde and acrolein. We investigated its involvement in acute and chronic pulmonary infl ammation using Trpa1 gene-deleted 
(Trpa1-/-) mice. Acute pneumonitis was evoked by intranasal Escherichia coli endotoxin (lipopolysaccharide: LPS) administra-
tion, chronic bronchitis by daily cigarette smoke exposure (CSE) for 4 months. Frequency, peak inspiratory/expiratory fl ows, 
minute ventilation determined by unrestrained whole-body plethysmography were signifi cantly greater, while tidal volume, 
inspiratory/expiratory/relaxation times were smaller in Trpa1-/- mice. LPS-induced bronchial hyperreactivity, myeloperoxi-
dase activity, frequency-decrease were signifi cantly greater in Trpa1-/- mice. CSE signifi cantly decreased tidal volume, minute 
ventilation, peak inspiratory/expiratory fl ows in wildtypes, but not in Trpa1-/- mice. CSE remarkably increased the mean linear 
intercept (histopathology), as an emphysema indicator after 2 months in wildtypes, but only after 4 months in Trpa1-/- mice. 
Semiquantitative histopathological scores were not different between strains in either models. TRPA1 has a complex role 
in basal airway function regulation and infl ammatory mechanisms. It protects against LPS-induced acute pneumonitis and 
hyperresponsiveness, but is required for CSE-evoked emphysema and respiratory deterioration. Further research is needed to 
determine TRPA1 as a potential pharmacological target in the lung. 



Int J Mol Sci. 2020 Jul; 21(14): 5019. Published online 2020 Jul 16. DOI: 10.3390/ijms21145019

Resolvin D1 and D2 inhibit, Transient Receptor Potential Vanilloid 1 and Ankyrin 1 ion 
channel activation on sensory neurons via lipid raft modifi cation.

Payrits M1,2, Horváth Á.1,2, Biró-Sütő T.1,2, Erostyák J.2,3, Makkai G.2,3, Sághy É.1,2,4, Pohóczky K.1,2,5, Kecskés A.1,2, 
Kecskés M.2,6, Szolcsányi J.1,†, Helyes Z.1,2 Szőke É.1,2

1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 2János Szentágothai Research 
Centre and Centre for Neuroscience, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Department of Experimental Physics, Faculty of Sciences, 
University of Pécs, Pécs, Hungary. 4Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary. 
5Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Pécs, Pécs, Hungary. 6Institute of Physiology, Medical School, University 
of Pécs, Pécs, Hungary.
†Professor János Szolcsányi passed away during the course of this study. This paper is dedicated to his memory.

Abstract. Transient Receptor Potential Vanilloid 1 and Ankyrin 1 (TRPV1, TRPA1) cation channels are expressed in nocicep-
tive primary sensory neurons and regulate nociceptor and infl ammatory functions. Resolvins are endogenous lipid mediators. 
Resolvin D1 (RvD1) is described as a selective inhibitor of TRPA1-related postoperative and infl ammatory pain in mice acting 
on the G protein-coupled receptor DRV1/GPR32. Resolvin D2 (RvD2) is a very potent TRPV1 and TRPA1 inhibitor in DRG 
neurons, and decreases infl ammatory pain in mice acting on the GPR18 receptor, via TRPV1/TRPA1-independent mechanisms. 
We provided evidence that resolvins inhibited neuropeptide release from the stimulated sensory nerve terminals by TRPV1 and 
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TRPA1 activators capsaicin (CAPS) and allyl-isothiocyanate (AITC), respectively. We showed that RvD1 and RvD2 in nano-
molar concentrations signifi cantly decreased TRPV1 and TRPA1 activation on sensory neurons by fl uorescent calcium imaging 
and inhibited the CAPS- and AITC-evoked 45Ca-uptake on TRPV1- and TRPA1-expressing CHO cells. Since CHO cells are 
unlikely to express resolvin receptors, resolvins are suggested to inhibit channel opening through surrounding lipid raft disrup-
tion. Here, we proved the ability of resolvins to alter the membrane polarity related to cholesterol composition by fl uorescence 
spectroscopy. It is concluded that targeting lipid raft integrity can open novel peripheral analgesic opportunities by decreasing 
the activation of nociceptors.



Int J Mol Sci. 2020 Aug 5;21(16):5591. DOI: 10.3390/ijms21165591. PMID: 32764237 PMCID: PMC7460663 

Upregulation of the TRPA1 ion channel in the gastric mucosa after iodoacetamide-induced 
gastritis in rats: a potential new therapeutic target

Csekő K.1,2, Pécsi D.3,4, Kajtár B.5, Hegedűs I.5, Bollenbach A.6, Tsikas D.6, Szabó I.L.4, Szabó S.7,8, Helyes Z.1,2,9

1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs. 2Szentagothai Research Centre, University of Pécs. 
3Institute for Translational Medicine, Medical School, University of Pécs. 41st Department of Medicine, Medical School, University of Pécs. 
5Department of Pathology, Medical School, University of Pécs. 6Hannover Medical School, Institute of Toxicology, Core Unit Proteomics, 
Hannover, Germany. 7School of Medicine, University of California, Irvine, CA, USA. 8Department of Pharmaceutical Science, American 
University of Health Sciences, Signal Hill, CA, USA. 9PharmInVivo Ltd., Pécs, Hungary.

Abstract. Acute gastritis is often untreatable by acid secretion-inhibiting drugs. Understanding the protective mechanisms 
including the role of Transient Receptor Potential Ankyrin1 (TRPA1) and Vanilloid1 (TRPV1) channels localized on capsa-
icin-sensitive afferents and non-neuronal structures might identify novel therapeutic approaches. Therefore, we characterized 
a translational gastritis model using iodoacetamide (IAA) and investigated TRPA1/V1 expressions. Wistar rats and CD1, 
C57Bl/6J mice were exposed to IAA-containing (0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5%) drinking water for 7 or 14 days. Body weight 
and water consumption were recorded daily. Macroscopic lesions were scored, qualitative histopathologic investigation was 
performed, TRPA1/V1 immunopositivity and mRNA expressions were measured. IAA induced a concentration-dependent 
weight loss and reduced water intake in both species. Hyperemia, submucosal edema, infl ammatory infi ltration and hemor-
rhagic erosions developed after 7 days, while ulcers after 14 days in rats. Trpa1 mRNA/protein expressions were upregulated 
at both timepoints. Meanwhile, TRPV1 immunopositivity was upregulated in the gastric corpus after 0.05% IAA ingestion, 
but downregulated after 0.2%, whereas Trpv1 mRNA did not change. Interestingly, no macroscopic/microscopic changes were 
observed in mice. These are the fi rst data for the concentration- and duration-dependent changes in the IAA-induced gastritis in 
rats accompanied by TRPA1 upregulation, therefore, its therapeutic potential in gastritis should further be investigated.



Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(17), 6374; https://doi.org/10.3390/ijms21176374

Transient receptor potential (TRP) channels in head-and-neck squamous cell carcinomas: 
diagnostic, prognostic, and therapeutic potentials

Kiss F.1,†, Pohóczky K.2,3,4,†, Szállási Á.5,‡, Helyes Z.3,4,6,‡

1Somogy County Kaposi Mór Teaching Hospital, Kaposvár, Hungary. 2Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of 
Pécs. 3Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs. 4János Szentágothai Research Centre, Centre 
for Neuroscience, University of Pécs. 51st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, Budapest, 
Hungary. 6PharmInVivo Ltd., Pécs, Hungary 
†Fruzsina Kiss and Krisztina Pohóczky should be regarded as joint fi rst authors. ‡Árpád Szállási and Zsuzsanna Helyes contributed equally to 
this paper.

Abstract. Head-and-neck squamous cell carcinomas (HNSCC) remain a leading cause of cancer morbidity and mortality 
worldwide. This is a largely preventable disease with smoking, alcohol abuse, and human papilloma virus (HPV) being the 
main risk factors. Yet, many patients are diagnosed with advanced disease, and no survival improvement has been seen for oral 
SCC in the past decade. Clearly, new diagnostic and prognostic markers are needed for early diagnosis and to guide therapy. 
Gene expression studies implied the involvement of transient receptor potential (TRP) channels in the pathogenesis of HN-
SCC. TRPs are expressed in normal epithelium where they play a key role in proliferation and differentiation. There is increas-
ing evidence that the expression of TRP channels may change in HNSCC with important implications for diagnosis, prognosis, 
and therapy. In this review, we propose that TRP channel expression may afford a novel opportunity for early diagnosis of 
HNSCC and targeted molecular treatment. 
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Front Physiol 2020 Sep 23; 11:559109. DOI: 10.3389/fphys.2020.559109. eCollection 2020. PMID: 33071817 PM-
CID: PMC7539994 

Antinociceptive effects of lipid raft disruptors, a novel carboxamido-steroid and methyl 
β-cyclodextrin, in mice by inhibiting Transient Receptor Potential Vanilloid 1 and Ankyrin 1 

channel activation
Horváth Á.1,2, Biró-Sütő T.1,2, Kántás B.1,2, Payrits M.1,2, Skoda-Földes R.3, Szánti-Pintér E.3, Helyes Z.1,2, Szőke É.1,2

1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 2János Szentágothai Research 
Centre and Centre for Neuroscience, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Department of Organic Chemistry, Institute of Chemistry, 
University of Pannonia, Veszprém, Hungary.

Abstract.Transient Receptor Potential Vanilloid 1 and Ankyrin 1 (TRPV1, TRPA1) cation channels are expressed in noci-
ceptive primary sensory neurons, and play an integrative role in pain processing and infl ammatory functions. Lipid rafts are 
liquid-ordered plasma membrane microdomains rich in cholesterol, sphingomyelin, and gangliosides. We earlier proved that 
lipid raft disintegration by cholesterol depletion using a novel carboxamido-steroid compound (C1) and methyl β-cyclodextrin 
(MCD) signifi cantly and concentration-dependently inhibit TRPV1 and TRPA1 activation in primary sensory neurons and 
receptor-expressing cell lines. Here we investigated the effects of C1 compared to MCD in mouse pain models of different 
mechanisms. Both C1 and MCD signifi cantly decreased the number of the TRPV1 activation (capsaicin)-induced nocifensive 
eye-wiping movements in the fi rst hour by 45% and 32%, respectively, and C1 also in the second hour by 26%. Furthermore, 
C1 signifi cantly decreased the TRPV1 stimulation (resiniferatoxin)-evoked mechanical hyperalgesia involving central sen-
sitization processes, while its inhibitory effect on thermal allodynia was not statistically signifi cant. In contrast, MCD did 
not affect these resiniferatoxin-evoked nocifensive responses. Both C1 and MCD had inhibitory action on TRPA1 activation 
(formalin)-induced acute nocifensive reactions (paw liftings, lickings, holdings, and shakings) in the second, neurogenic 
infl ammatory phase by 36% and 51%, respectively. These are the fi rst in vivo data showing that our novel lipid raft disrup-
tor carboxamido-steroid compound exerts antinociceptive and antihyperalgesic effects by inhibiting TRPV1 and TRPA1 ion 
channel activation similarly to MCD, but in 150-fold lower concentrations. It is concluded that C1 is a useful experimental tool 
to investigate the effects of cholesterol depletion in animal models, and it also might open novel analgesic drug developmental 
perspectives. 



Br J Pharmacol. 2020 Dec; 177(23): 5336–5356. DOI: 10.1111/bph.15021. 

Myocardial ischaemia reperfusion injury and cardioprotection in the presence of sensory 
neuropathy: Therapeutic options

Bencsik P.1,2, Gömöri K.1,2, Szabados T.1,2, Sántha P.3, Helyes Z.4,5, Jancsó G.3, Ferdinandy P.2,6, Görbe A.1,2,6 
1Cardiovascular Research Group, Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Faculty of Medicine, University of Szeged, 
Szeged, Hungary. 2Pharmahungary Group, Szeged, Hungary. 3Department of Physiology, Faculty of Medicine, University of Szeged, 
Szeged, Hungary. 4Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 5Molecular 
Pharmacology Research Group, Centre for Neuroscience, János Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary. 
6Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary.

Abstract. During the last decades, mortality from acute myocardial infarction has been dramatically reduced. However, the 
incidence of post-infarction heart failure is still increasing. Cardioprotection by ischaemic conditioning had been discovered 
more than three decades ago. Its clinical translation, however, is still an unmet need. This is mainly due to the disrupted cardio-
protective signalling pathways in the presence of different cardiovascular risk factors, co-morbidities and the medication being 
taken. Sensory neuropathy is one of the co-morbidities that has been shown to interfere with cardioprotection. In the present 
review, we summarize the diverse aetiology of sensory neuropathies and the mechanisms by which these neuropathies may 
interfere with ischaemic heart disease and cardioprotective signalling. Finally, we suggest future therapeutic options targeting 
both ischaemic heart and sensory neuropathy simultaneously. 
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Hemokinin-1 gene expression is upregulated in trigeminal ganglia in an infl ammatory 
orofacial pain model: Potential role in peripheral sensitization

Aczél T.1, Kecskés A.1, Kun J.1,2, Szenthe K.3, Bánáti F.4, Szathmary S.5, Herczeg R.2, Urbán P.2, Gyenesei A.2, 
Gaszner B.6, Helyes Z.1,7, Bölcskei K.1

1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School & Szentágothai Research Centre, Molecular Pharmacology Research 
Group, Centre for Neuroscience, University of Pécs, Pécs, Hungary. 2Szentágothai Research Centre, Bioinformatics Research Group, 
Genomics and Bioinformatics Core Facility, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Carlsbad Research Organization Ltd, Újrónafő, Hungary. 
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4RT-Europe Ltd, Mosonmagyaróvár, Hungary. 5Galenbio Ltd, Mosonmagyaróvár, Hungary. 6Department of Anatomy, University of Pécs 
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Abstract. A large percentage of primary sensory neurons in the trigeminal ganglia (TG) contain neuropeptides such as tachy-
kinins or calcitonin gene-related peptide. Neuropeptides released from the central terminals of primary afferents sensitize the 
secondary nociceptive neurons in the trigeminal nucleus caudalis (TNC), but also activate glial cells contributing to neuroin-
fl ammation and consequent sensitization in chronic orofacial pain and migraine. In the present study, we investigated the 
newest member of the tachykinin family, hemokinin-1 (HK-1) encoded by the Tac4 gene in the trigeminal system. HK-1 had 
been shown to participate in infl ammation and hyperalgesia in various models, but its role has not been investigated in orofa-
cial pain or headache. In the complete Freund's adjuvant (CFA)-induced infl ammatory orofacial pain model, we showed that 
Tac4 expression increased in the TG in response to infl ammation. Duration-dependent Tac4 upregulation was associated with 
the extent of the facial allodynia. Tac4 was detected in both TG neurons and satellite glial cells (SGC) by the ultrasensitive 
RNAscope in situ hybridization. We also compared gene expression changes of selected neuronal and glial sensitization and 
neuroinfl ammation markers between wild-type and Tac4-defi cient (Tac4-/-) mice. Expression of the SGC/astrocyte marker in 
the TG and TNC was signifi cantly lower in intact and saline/CFA-treated Tac4-/- mice. The procedural stress-related increase 
of the SGC/astrocyte marker was also strongly attenuated in Tac4-/- mice. Analysis of TG samples with a mouse neuroinfl am-
mation panel of 770 genes revealed that regulation of microglia and cytotoxic cell-related genes were signifi cantly different in 
saline-treated Tac4-/- mice compared to their wild-types. It is concluded that HK-1 may participate in neuron-glia interactions 
both under physiological and infl ammatory conditions and mediate pain in the trigeminal system. 



Neuropharmacology 2020 Nov 1; 178:108198. Epub 2020. Jul. 30. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2020.108198

Small molecule somatostatin receptor subtype 4 (sst4) agonists are novel anti-infl ammatory 
and anaglesic drug candidates.

Szőke É.1, Bálint M.2, Hetényi C.2, Markovics A.2, Elekes K.2, Pozsgai G.2, Szűts T.3, Kéri G.4, Őrfi  L.5, Sándor Z.2, 
Szolcsányi J.2, Pintér E.6, Helyes Z.6.
1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. János Szentágothai Research 
Center and Centre for Neuroscience, University of Pécs, Hungary. 2Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, 
University of Pécs, Pécs, Hungary; János Szentágothai Research Center and Centre for Neuroscience, University of Pécs, Hungary. 3Biostatin 
Ltd, Budapest, Hungary. 4Vichem Chemie Research Ltd, Budapest, Hungary. 5Department of Pharmaceutical Chemistry, Pharmacy Faculty, 
Semmelweis University, Budapest, Hungary. 6Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, 
Hungary; János Szentágothai Research Center and Centre for Neuroscience, University of Pécs, Hungary; PharmInVivo Ltd, Pécs, Hungary; 
Algonist GmbH, Vienna, Austria.

Abstract. We provided strong proof of concept evidence that somatostatin mediates potent analgesic and anti-infl ammatory 
actions via its receptor subtype 4 (sst4) located both at the periphery and the central nervous system. Therefore, sst4 agonists 
are promising novel drug candidates for neuropathic pain and neurogenic infl ammation, but rational drug design was not 
possible due to the lack of knowledge about its 3-dimensional structure. We modeled the sst4 receptor structure, described its 
agonist binding properties, and characterized the binding of our novel small molecule sst4 agonists (4-phenetylamino-7H-pyr-
rolo[2,3-d]pyrimidine derivatives) using an in silico platform. In addition to the in silico binding data, somatostatin displace-
ment by Compound 1 was demonstrated in the competitive binding assay on sst4-expressing cells. In vivo effects were inves-
tigated in rat models of neurogenic infl ammation and chronic traumatic neuropathic pain. We defi ned high- and low-affi nity 
binding pockets of sst4 for our ligands, binding of the highest affi nity compounds were similar to that of the reference ligand 
J-2156. We showed potent G-protein activation with the highest potency of 10 nM EC50 value and highest effi cacy of 342%. 
Oral administration of 100 μg/kg of 5 compounds signifi cantly inhibited acute neurogenic plasma protein extravasation in the 
paw skin by 40–60%, one candidate abolished and 3 others diminished sciatic nerve-ligation induced neuropathic hyperalgesia 
by 28–62%. The in silico predictions on sst4-ligands were tested in biological systems. Low oral dose of our novel agonists in-
hibit neurogenic infl ammation and neuropathic pain, which opens promising drug developmental perspectives for these unmet 
medical need conditions.



Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(11), 4134; https://doi.org/10.3390/ijms21114134

Molecular structure, binding affi nity and biological activity in the epigenome
Zsidó B.Z. and Hetényi C. 
Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary

Abstract. Development of valid structure–activity relationships (SARs) is a key to the elucidation of pathomechanisms of 
epigenetic diseases and the development of effi cient, new drugs. The present review is based on selected methodologies and 
applications supplying molecular structure, binding affi nity and biological activity data for the development of new SARs. 
An emphasis is placed on emerging trends and permanent challenges of new discoveries of SARs in the context of proteins 
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as epigenetic drug targets. The review gives a brief overview and classifi cation of the molecular background of epigenetic 
changes, and surveys both experimental and theoretical approaches in the fi eld. Besides the results of sophisticated, cutting 
edge techniques such as cryo-electron microscopy, protein crystallography, and isothermal titration calorimetry, examples of 
frequently used assays and fast screening techniques are also selected. The review features how different experimental methods 
and theoretical approaches complement each other and result in valid SARs of the epigenome. 



Curr Opin Struct Biol 2020 Sep 14; 67:1-8. Online ahead of print. DOI: 10.1016/j.sbi.2020.08.002 PMID: 32942197 

The role of water in ligand binding
Zsidó B.Z., Hetényi C.
Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 

Abstract. Exploration of the complex modulatory role of water in ligand–target binding is a current challenge of drug design. 
This review reports on recent advances of prediction of water structure and function in the context of ligand engineering. The 
surveyed theoretical approaches showed remarkable progress in the past years. Beyond complementing experiments, they also 
supplied unmeasurable data. For example, thermodynamic calculations improved ligand binding by the selection of certain 
water molecules for structural replacement. Molecular dynamics and explicit solvent models remained indispensable to achieve 
precise results. Topographical analyses of hydration networks proved useful for the prediction of the stabilizing role of inter-
connected water clusters mediating target–ligand interactions.



Biochemistry. 2020 May 5; 59(17):1688-1700. DOI: 10.1021/acs.biochem.9b01096. Epub 2020 Apr 17. PMID: 
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Ndr/Lats kinases bind specifi c Mob-family coactivators through a conserved and modular 
interface

Parker B. W.1, Gogl G.2,3, Bálint M.4, Hetényi C.4, Reményi A.2, Weiss E. L.5 
1Department of Biochemistry, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, IL, United States. 2Institute of Organic Chemistry, Research 
Center for Natural Sciences, Budapest, Hungary. 3Equipe Labellisee Ligue 2015, Department of Integrated Structural Biology, Institut 
de Genetique et de Biologie Moleculaire et Cellulaire (IGBMC), INSERM U1258/CNRS UMR 7104/Universite de Strasbourg, Illkirch, 
France. 4Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 5Molecular Biosciences, 
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Abstract. Ndr/Lats kinases bind Mob coactivator proteins to form complexes that are essential and evolutionarily conserved 
components of „Hippo” signaling pathways, which control cell proliferation and morphogenesis in eukaryotes. All Ndr/Lats ki-
nases have a characteristic N-terminal regulatory (NTR) region that binds a specifi c Mob cofactor: Lats kinases associate with 
Mob1 proteins, and Ndr kinases associate with Mob2 proteins. To better understand the signifi cance of the association of Mob 
protein with Ndr/Lats kinases and selective binding of Ndr and Lats to distinct Mob cofactors, we determined crystal struc-
tures of Saccharomyces cerevisiae Cbk1NTR-Mob2 and Dbf2NTR-Mob1 and experimentally assessed determinants of Mob 
cofactor binding and specifi city. This allowed a signifi cant improvement in the previously determined structure of Cbk1 kinase 
bound to Mob2, presently the only crystallographic model of a full length Ndr/Lats kinase complexed with a Mob cofactor. 
Our analysis indicates that the Ndr/LatsNTR-Mob interface provides a distinctive kinase regulation mechanism, in which the 
Mob cofactor organizes the Ndr/Lats NTR to interact with the AGC kinase C-terminal hydrophobic motif (HM), which is 
involved in allosteric regulation. The Mob-organized NTR appears to mediate association of the HM with an allosteric site 
on the N-terminal kinase lobe. We also found that Cbk1 and Dbf2 associated specifi cally with Mob2 and Mob1, respectively. 
Alteration of residues in the Cbk1 NTR allows association of the noncognate Mob cofactor, indicating that cofactor specifi city 
is restricted by discrete sites rather than being broadly distributed. Overall, our analysis provides a new picture of the func-
tional role of Mob association and indicates that the Ndr/LatsNTR-Mob interface is largely a common structural platform that 
mediates kinase-cofactor binding. 
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Systematic exploration of binding modes of ligands on drug targets
Hetényi C, Bálint M. 
Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 

Abstract. Exploration of binding sites of ligands (drug candidates) on macromolecular targets is a central question of mo-
lecular design. Although there are experimental and theoretical methods available for the determination of atomic resolution 
structure of drug-target complexes, they are often limited to identify only the primary binding mode (site and conformation). 
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Systematic exploration of multiple (allosteric or prerequisite) binding modes is a challenge for present methods. The Wrapper 
module of our new method, Wrap 'n' Shake, answers this challenge by a fast, computational blind docking approach. Beyond 
the primary (orthosteric) binding mode, Wrapper systematically produces all possible binding modes of a drug scanning the 
entire surface of the target. In several fast blind docking cycles, the entire surface of the target molecule is systematically 
wrapped in a monolayer of N ligand copies. The resulted target-ligandN complex structure can be used as it is, or important li-
gand binding modes can be further distinguished in molecular dynamics shakers. Wrapper has been tested on important protein 
targets of drug design projects on cellular signaling and cancer. Here, we provide a practical description of the application of 
Wrapper. 



Current Protocols in Pharmacology, 01 Sep 2020, 90(1):e78 DOI: 10.1002/cpph.78 PMID: 32790966 PMID: 
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A localized Aldara (5% imiquimod)-induced psoriasiform dermatitis model in mice using 
fi nn chambers.

Horváth S.1,2, Kemény Á.2,3,4, Pintér E.2,3, Gyulai R.1

1Department of Dermatology, Venereology and Oncodermatology, University of Pécs Clinical Center, Pécs, Hungary. 2János Szentágothai 
Research Center, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, University of Pécs Medical 
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Abstract. The expanding number of research studies utilizing the imiquimod-induced psoriasiform dermatitis model attests to 
the usefulness of this procedure. Advantages of this model include rapid development of the skin response and cost-effective-
ness. A major limitation is that application of imiquimod cream over large areas of skin, as well as licking and ingestion of the 
cream, may lead to severe systemic infl ammation, which can cause a general decline in health, splenomegaly, and death. In 
this protocol, Finn chambers are used to localize the imiquimod cream to a small area of the skin. This results in production of 
severe and reproducible psoriatic skin reactions with signifi cantly less imiquimod, greatly reducing the possibility of untoward 
systemic effects. Moreover, having psoriasiform and control skin areas on the same mice decreases inter-animal differences. 
The protocol can be readily adapted for other skin disease models involving topical application of test agents. This article 
also details functional measurements performed during assays, including skin thickness, blood perfusion, semiquantitative 
histopathological evaluation, determination of scaling score to monitor psoriatic symptoms, and collection of spleen and body 
weight data to identify systemic effects. © 2020 The Authors. Basic Protocol: Use of Finn chambers to induce psoriasiform 
skin reactions with imiquimod Support Protocol 1: Measurement of double-fold dorsal skin thickness Support Protocol 2: 
Measurement of blood perfusion Support Protocol 3: Determination of scaling score Support Protocol 4: Semiquantitative 
histopathological scoring Support Protocol 5: Assessment of systemic side effects in response to imiquimod application.
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Synthesis of spin-labelled bergamottin: a potent CYP3A4 inhibitor with antiproliferative 
activity

Zsidó B. Z.1, Balog M.2, Erős N.2, Poór M.3,4, Mohos V.3,4, Fliszár-Nyúl E.3,4, Hetényi C.1, Nagane M.5, Hideg K.2, 
Kálai T.2,4, Bognár B.2 
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Chemistry, University of Pécs, Medical School, Pécs, Hungary. 3Department of Pharmacology, University of Pécs, Faculty of Pharmacy, 
Pécs, Hungary. 4János Szentágothai Research Center, University of Pécs, Pécs, Hungary. 5Department of Biochemistry, School of Veterinary 
Medicine, Azabu University, Sagamihara, Kanagawa, Japan.

Abstract. Bergamottin (BM, 1), a component of grapefruit juice, acts as an inhibitor of some isoforms of the cytochrome P450 
(CYP) enzyme, particularly CYP3A4. Herein, a new bergamottin containing a nitroxide moiety (SL-bergamottin, SL-BM, 10) 
was synthesized; chemically characterized, evaluated as a potential inhibitor of the CYP2C19, CYP3A4, and CYP2C9 en-
zymes; and compared to BM and known inhibitors such as ketoconazole (KET) (3A4), warfarin (WAR) (2C9), and ticlopidine 
(TIC) (2C19). The antitumor activity of the new SL-bergamottin was also investigated. Among the compounds studied, BM 
showed the strongest inhibition of the CYP2C9 and 2C19 enzymes. SL-BM is a more potent inhibitor of CYP3A4 than the 
parent compound; this fi nding was also supported by docking studies, suggesting that the binding positions of BM and SL-BM 
to the active site of CYP3A4 are very similar, but that SL-BM had a better ∆Gbind value than that of BM. The nitroxide moiety 
markedly increased the antitumor activity of BM toward HeLa cells and marginally increased its toxicity toward a normal cell 
line. In conclusion, modifi cation of the geranyl sidechain of BM can result in new CYP3A4 enzyme inhibitors with strong 
antitumor effects. 
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The fl uorescent dye 3,3’-diethylthiatricarbocyanine iodide is unsuitable for in vivo imaging 
of myelination in the mouse.

Botz B.1,2, Bátai I.Z.1,3, Kiss T.1, Pintér E.1.3, Helyes Z.1,3, Bölcskei K.1,3

1János Szentágothai Research Centre and Centre for Neuroscience, University of Pécs, Pécs, Hungary. 2Department of Radiology, University 
of Pécs Medical School, Pécs, Hungary. 3Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, University of Pécs Medical School, Pécs, 
Hungary.

Abstract. There is a growing interest to use non-invasive optical imaging methods to study central nervous system diseases. 
The application of a myelin-binding fl uorescent dye, 3,3-diethylthiatricarbocyanine iodide (DBT) was recently described for in 
vivo optical imaging of demyelination in the mouse. In the present study we aimed at adapting the method to our optical imag-
ing systems, the IVIS Lumina II to measure epifl uorescence and the fl uorescent molecular tomograph (FMT) for 3-dimensional 
quantifi cation of the fl uorophore. Epifl uorescent imaging was performed 5−30 min after DBT injection which was followed 
by FMT imaging at 40 min. Two mice also underwent micro-CT imaging in the FMT cassette for the purpose of FMT-CT 
co-registration. Ex vivo imaging of the brain and other tissues of the head and neck was carried out 1 h after injection. Both the 
FMT-CT co-registration and the ex vivo imaging of organs proved that DBT poorly crossed the blood-brain barrier. The dye 
did not accumulate in the myelin sheath of the sciatic nerve. In contrast, there was an intense accumulation in the pituitary and 
salivary glands. The FMT-CT co-registration unequivocally demonstrated that the signal localized to the head did not originate 
from beyond the blood-brain barrier. No myelin binding was demonstrated by the ex vivo imaging either. In conclusion, DBT 
is unsuitable for in vivo imaging of myelination due to its poor BBB penetration, accumulation in other structures of the head 
and neck region and lack of selective binding towards myelin in vivo.



Biomolecules. 2020 Mar; 10(3): 409. DOI: 10.3390/biom10030409 PMCID: PMC7175153 PMID: 32155912

Testing the pharmacokinetic interactions of 24 colonic fl avonoid metabolites with human 
serum albumin and cytochrome P450 enzymes.

Mohos V.1,2, Fliszár-Nyúl E.1,2, Lemli B.2,3, Zsidó B.Z.4, Hetényi C.4, Mladěnka P.5, Horký P.6,7, Pour M.6, 
Poór M.1,2,*

1Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Pécs. 2János Szentágothai Research Center, University of Pécs. 3Institute 
of Organic and Medicinal Chemistry, Medical School, University of Pécs. 4Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical 
School, University of Pécs. 5Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, 
Hradec Králové, Czech Republic. 6Department of Organic and Bioorganic Chemistry, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles 
University, Hradec Králové, Czech Republic. 7Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 
Charles University, Hradec Králové, Czech Republic

Abstract. Flavonoids are abundant polyphenols in nature. They are extensively biotransformed in enterocytes and hepato-
cytes, where conjugated (methyl, sulfate, and glucuronide) metabolites are formed. However, bacterial microfl ora in the 
human intestines also metabolize fl avonoids, resulting in the production of smaller phenolic fragments (e.g., hydroxybenzoic, 
hydroxyacetic and hydroxycinnamic acids, and hydroxybenzenes). Despite the fact that several colonic metabolites appear in 
the circulation at high concentrations, we have only limited information regarding their pharmacodynamic effects and pharma-
cokinetic interactions. Therefore, in this in vitro study, we investigated the interactions of 24 microbial fl avonoid metabolites 
with human serum albumin and cytochrome P450 (CYP2C9, 2C19, and 3A4) enzymes. Our results demonstrated that some 
metabolites (e.g., 2,4-dihydroxyacetophenone, pyrogallol, O-desmethylangolensin, and 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid) 
form stable complexes with albumin. However, the compounds tested did not considerably displace Site I and II marker drugs 
from albumin. All CYP isoforms examined were signifi cantly inhibited by O-desmethylangolensin; nevertheless, only its effect 
on CYP2C9 seems to be relevant. Furthermore, resorcinol and phloroglucinol showed strong inhibitory effects on CYP3A4. 
Our results demonstrate that, besides fl avonoid aglycones and their conjugated derivatives, some colonic metabolites are also 
able to interact with proteins involved in the pharmacokinetics of drugs.

Orvosegyetemek hallgatói és oktatói kiválóság alapján összeállt rangsora
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara vezeti az orvos- és egészségtudományi képzéseket indító in-
tézmények hallgatói kiválóság alapján összeállított rangsorát. A második helyen a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kara, a harmadik helyen 2021-ben a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara szerepel – írja az 
eduline.hu.

Az oktatói kiválóság alapján összeállított rangsort is a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara vezeti, a 
második a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara, a harmadik helyen a Szegedi Tudományegyetem Gyógy-
szerésztudományi Kara áll – A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara pedig az ötödik.

Teljes rangsor: http://eduline.hu/felsooktatas/20201212_orvostudomanyi_kepzesek_rangsora_2021
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Elhunyt dr. Zadravecz György Tanár Úr
Mély fájdalommal tudatjuk a PTE dolgozóival és a Magyar Traumatológus 
Társaság tagjaival, hogy dr. Zadravecz Görgy, a Pécsi Tudományegyetem 
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika volt docense, életének 79-ik évében, 
2020. december 10-én elhunyt. 

Zadravecz Tanár Úr a klinika alapító tagja volt, életpályáját itt töltötte, 
igazgatóhelyettesként történő nyugdíjba vonulásáig. Neve a sarokcsont töré-
sek általa kidolgozott kezelési módszere által még sokáig a magyar és a nem-
zetközi traumatológus társadalomban velünk marad. Emlékét és kiemelkedő 
tudását igyekszünk megőrizni.

Dr. Wiegand Norbert, 
a PTE, KK, Traumatológiai és 

Kézsebészeti Klinika igazgatója

„Operationssaal 
im Fünfkirchner 

Spital”
‒ olvasható a fénykép megne-
vezésénél a RégiPécs facebook 
oldalán. 

„Ez a különleges fénykép 
a Pécsi Közkórház műtőjéről 
valamikor az 1900-as évek 
elején készült, sajnos a felvétel 
pontos dátuma nem ismert. Az 
ablakon kitekintve a Jakováli 
Hasszán pasa dzsámi, minaret-
tel látszik. Akkor ez volt a kór-
ház kápolnája. 

Ezt a szép felvételt  Ze lesny 
Károly, Pécs egyik híres fény-
képésze készítette.”

Elhunyt Pákai László
Pákai László rejtvénykészítő kollégánk mindig is nagy szenvedéllyel fejtet-
te a rejtvényeket, függetlenül annak típusától. Mindegyik tartogatott számára 
kihívást. A 80-as években több rejtvényfejtő versenyen is indult egyéniben 
vagy csapatban. Abban az időben kezdett el szabadidejében próbálkozni a rejt-
vénykészítéssel eleinte papíron, majd a technika fejlődésével már számítógép 
segítségével, és egyre sikeresebb rejtvénykészítővé vált. Különféle rejtvénye-
ket készített többek között a Füles lapcsaládnak, majd 2017. októberétől az 
Orvoskari Hírmondó számára 2020. december 24-én tragikus hirtelenséggel 
bekövetkezett haláláig. 
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Kazinczyádák
„Oltakozási hajlandóság”
…olvasom dékáni hivatalunk egyik legutóbbi körlevelében, mely melegen ajánlja a jelentkezést a COVID elleni védőoltás-
ra. Megjegyzem, nagyon helyesen. Az „oltakozik” az országos tisztifőorvos asszony (vagy szövegírójának) nyelvi leleménye. 
Mondjuk, én jobban örülnék, ha inkább a szakmájában brillírozna, mint a nyelvújításban. Néhány éve volt egy „tudós” országos 
rendőrfőkapitányunk is. (Egyik egyetemünk jogi karának címzetes docense is volt egyben.) Minden bűnügyi jelenséget fi rtató 
kérdésre azt válaszolta, hogy őt „jobban izgatja a kérdés szociológiai vetülete”. (Nem, kedves főkapitány úr! Magát izgassa csak 
a kérdés rendőri vetülete, ha már ezen a poszton áll!) Nagyon nem jó az, hogy felelős vezetők teljesen más területen aktívkodnak, 
pláne laikus módon: pl. kiváló orvosok vezető pozícióban a történészt, vagy semmihez sem értő politikusok járványügyi szak-
embert játszanak. (Persze, én meg miért foglalkozom nyelvészettel, amihez semmi közöm ugye? De én legalább nem vagyok 
„felelős pozícióban”.)

Az elmúlt év egyébként is a modernkori Nagy Nyelvújítás Éveként vonulhat be a magyar történelembe (lásd: libernyák, 
eresztény, stb.). De térjünk vissza inkább a vizsgált szóhoz. Az interneten már sok minden megjelent ezzel kapcsolatban. Gyors 
terjedése az operatív törzsnek és médiabeli állandó jelenlétének köszönhető, vagyis aktívan terjesztik, nem spontán módon ter-
jed. Mondhatnánk, politikai hátszele van. Ez elég ritkán tapasztalható egy nyelvi jelenség esetében. Pedig az elmúlt száz évben 
ennek a szónak alig egy-két megjelenésével lehetett találkozni a teljes magyar digitalizált szövegállományban (azok szerint, akik 
utánajártak), így gyakorlatilag új szóalkotásnak tekinthető. A védőoltást eddig ugyanis beadattuk magunknak, esetleg a szak-
könyvek szerint az oltást „felvettük”.

Szabályos-e ez a fajta szóképzés? Nézzük meg a lehetséges analógiákat. Az „ad”-ból az adakozik, a „szeret”-ből a szeret-
kezik, az „imád”-ból az imádkozik képezhető, mindegyik cselekvő ige. Az oltakozik nem lehet cselekvő, mert nem mi oltunk.

A borotválkozik, merítkezik, szárítkozik visszaható igék, magunkkal csináljuk. Az oltakoziknál ez sem lehet igaz, hiszen nem 
mi oltjuk magunkat.

Kiváló nyelvészünk, Balázs Géza pártolja a használatát.  „Az oltakozik jelentése: beoltatja magát. Tehát egy kötelező vonza-
tos ige helyett tömörebb (s ezért szintetikusabb, egyesek szerint ráadásul magyarosabb) szerkezet.” Analógiának a tilt és tiltako-
zik, valamint az avat és avatkozik szóképzést említi. Ezek viszont szerintem éppen, hogy rossz példák, csak formailag állják meg 
helyüket, tartalmilag a képzett szó teljesen más értelmű.

Nekem a józan nyelvérzékem idegenkedik, berzenkedik, tiltakozik. Archaizálónak és affektálónak érzem.
Más az, hogy tiltakozik a nyelvérzékem, és megint más, hogy helyes-e a szóképzés. Az ízlés nem nyelvészeti kategória. Az 

oltakozik szóképzésének logikája a következő lehet: olt (tárgyas ige, beolt vkit) + (a)kozik (szenvedő jelentés). Tehát aki oltako-
zik, az az oltás tárgya, őt oltják, oltva van, oltatik, oltódik.

Viszont a -kezik/-kozik/-közik képzőnek nincs ilyen jelentése, avagy használata. Hasonló jelentése persze van, viszont – mint 
fentebb láttuk – ez a visszaható(!) jelentés, vagyis csatlakozik = csatolja magát, felkínálkozik = felkínálja magát stb. Az oltakozik 
viszont azt jelenti az analógiák, illetve a képző jelentése alapján, hogy oltja magát, és nem azt hogy beoltják. 

Mit mondhatnánk ezek után? Csak azt, ami biztosan helyes, hogy mindenki oltassa be magát!
– széphalom –

Az ÁOK Munkatársak Archivumából válogatunk
Kellermann Emil (1896-1944)*

125 éve, 1896. január 28-án született Villányban a tragikus körülmények között, fele-
ségével és kisgyermekeivel együtt meggyilkolt Kellermann Emil. 

Diákéveit a Pécsi Állami Főreáliskolában kezdte, majd a pécsi Kereskedelmi Tan-
intézetben folytatta. 

1924-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen és még 
abban az évben a Belgyógyászati Klinika gyakornoka, majd tanársegéde lett.

1927-ben Pécsett kötött házasságot Fehér Ida (1902-1944) orvosnővel, aki 1929-
ben gyermekorvosi praxist nyitott a Majorossy utca 1. szám alatt, de a Gyermekklini-
ka díjtalan gyakornoka is volt 1928 és1932 között.

Kellermann Emil 1928-ban belgyógyász szakorvosi címet szerzett. Ugyanez év 
július 1-jén belgyógyász orvosi rendelőjét a Majorossy – volt Sörház utca – 1. szám 
alá helyezte át. 1932-től feleségével Fehér Ida gyermekgyógyásszal közös rendelőt 
működtetett a Felső-Malom utca 3. szám alatt.

1933-ban a Baranya vármegyére vonatkozó jegyzékben mint Pécsett praktizáló 
belgyógyász, röntgenorvos szerepel.

A korabeli újságok így írtak róla:
„Orvosi munkája mellett autodidakta festőként rendszeres kiállítóként szerepelt a 

Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társaságának kiállításain. 1943-ban önálló kiál-
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* Írásunkban a forrásokban szereplő névváltozatokat szerepeltettük és néhány esetben az eredeti helyesírást alkalmaztuk! Az adatok kiegészí-
téséért köszönetet szeretnénk mondani Butschli Péter bonyhádi könyvtáros kollégánknak!
(Az érdeklődők számára e-mailben elküldjük a felhasznált cikkek listáját!)

lítása nyílt a budapesti Tamás Galériában. 1944-ben a pécsi 
gettóból deportálták, s Auschwitzban halt meg. Megmaradt 
művei Martyn Ferenc közbenjárásával a Janus Pannonius 
Múzeumba kerültek.”

„A művész a két háború közti időszakban a rangos Ta-
más Galériában állított ki, amely annak a korszaknak egyik 
mérvadó kulturális intézménye volt, a háború után azonban 
Kellermann munkássága teljesen feledésbe merült. Életmű-
vének a Janus Pannonius Múzeumban őrzött darabjaival 
egy eddig felfedezetlen, a magyar szürrealizmus és groteszk 
expresszionizmus egyik izgalmas, méltatlanul árnyékban 
maradt alkotója.”

Martyn Ferenc írta róla 1940-ben: „két, pontosan meg-
határozott életet él, az orvosét és a festőét. Esténként, ami-
kor leteszi orvosi szerszámait, amikor elhagyja a rendelőt, 
festőzubbonyban, krétával a kezében, állványa előtt folytat 
egy másik fajta életet és mesterséget. Nem is tudom, nyilván 
ő sem, miért ragaszkodik e külön erőfeszítéshez, hiszen kiál-
lításokon keveset szerepelt, műveitől nem vál meg… Tulaj-
donkép autodidakta; abban az időben, amikor visszatértünk 
a háborúból, komolyan foglalkozott a tervvel, hogy fölcsap 
rajzolónak. De nyilván, nem elégítették ki a napicikkekhez 
készülő illusztrációk. Hamarosan rájött arra, hogy elkép-
zeléseihez, az inspirációhoz komoly tudásra van szükség, 
hogy azt kifejezhesse. Iskolák helyett festők társaságát ke-
reste. Kezdetben természet után rajzolt… Fölfedezte aztán 
azt az anyagot, amit szívesen neveznék a mindennapi élet 
csodáinak, a kis, szürke emberek életében rejlő nagyszerű 
élményeket, melyeknek fölkutatásában nyilvánvalóan se-
gített az orvos… Kellermann Emil a pécsi képzőművészek 
kiállításainak egyik leghűbb szereplője, megérdemelt fi gye-

lem kíséri ott műveit. De mert festő számára legfontosabb a kolléga ítélete, Kellermann régóta keresi a Budapesten élő művészek 
ismertségét és azok — egy Kmetty János például — igaz megbecsüléssel fogadták… Végül, nem utolsónak különben, fi gyelemre 
méltó, hogy a pécsi orvos képei Párisba is elkerültek és rue de Seine galériáinak egyike vállalta azok kiállítását.”  Mellékelt ka-
rikatúrát is e cikkből vettük. 1943-ban 47 képét mutatták be a budapesti Tamás-Galériában, melyről a korabeli sajtó tudósított: 
„A Tamás-Galéria kiállításán egy fi nom színkultúrájú, érdekes amatőr-festő: Kellermann Emil dr., pécsi orvos mutatkozik be. 
Legtöbb képe a lényeg megragadásában és közvetlen kifejezésében rendkívül komoly, meglepő tehetséget árul el.”

Pécsi Katolikus Kör adott otthont 1936. június 16-án és 1941. október 25-én a Pécsi Képzőművészek és műbarátok Társasága 
tárlatainak. Előbbin Kellermann Emil Disznóölés című pastellje, utóbbin akvarell tájképei is kiállításra kerültek.

1944 telén a Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága rendezvényeként Martyn Ferenc nagy körültekintéssel megren-
dezett kiállításán 39 művész – köztük Kellermann Emil –, 137 alkotását mutatták be az érdeklődőknek. 

1948-ban a Szabad Művészet Pécsi Csoportja közreműködésének köszönhetően a Városi Múzeum egy új helyiséggel bővült, 
melyben Kellermann Emil 25 festménye kapott helyet állandó jellegű letétként.

2014. július 4-én a pécsi és a baranyai zsidóság deportálásának 70. évfordulója alkalmából négy festőművész – Károly Ernő, 
Kellermann Emil, Király Lajos és Rodler Judit – alkotásaiból kiállítás nyílt a pécsi Múzeum Galériában, melyet György Péter 
nyitott meg. Ebből az alkalomból jelentette meg a Janus Pannonius Múzeum és a Pécsi Zsidó Hitközség a Négy festőművész 
című kötetet. 

Tagja volt a Pécsi Tuberkulózis Ellen Védekező Egyesületnek.
Az Orvosi Hetilapban és a Budapesti Orvosi Ujságban megjelent cikkei közül néhány:
• Vizsgálatok a fractionált próbareggelivel. OH. 1928. 72. 4.; 5.
• Pacyl (cholin-készítmény) hatása a hiányos gyomorelválasztásra. BOU. 1931. 29. 2. 42.
• A csökkent gyomorelválasztás gyógyítása cholinkészítményekkel. BOU. 1931. 29. 36. 931-936.

A megemlékezés illusztrációjaként választott Ketten című képet 1941-ben készítette Kellermann Emil. A képen Kellermenn 
Emil, felesége Fehér Ida és feltételezhetőn két gyermekük látható.

Gracza Tünde (tunde.gracza@aok.pte.hu) és Szabolcsi Csilla
 Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár





Csukás István: Január lekocog a lépcsőn

Január lekocog a lépcsőn,
hóval terí   a vedle   falakat,
i  -o   kibukkan kutyafej, gyerekorr,
ahol a kabátja elszakadt.

Vigyázva lépkedek a hóesésben,
meg-megcsúszó sarokkal a Dunáig,
fehér le   üstököm, s a hátamon
habzó angyalszárny világít.

Lábammal írom most a verset,
e séta lesz most a költemény,
bár összevissza ritmusban lépeget,
de azért van benne zene és remény,

hogy lábtörés nélkül elérek a célig,
s mint vérbeli utazó, nem nézek hátra,
válluk vonogatva elmaradnak a fák,
sarkcsillagként pislog egy félszemű lámpa.

Kisandítok a hó alól, a tél alól,
sirály sípol, beérkező vonat dudál,
kemény sarokkal hersegve csúszkál
s a jégbe monogramokat vés február!

Sebők Béla
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