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A Doktori és Habilitációs Tanács ülése
2020. december 14.

1. Doktori ügyek

Dr. Sipos Éva (Neurológiai Klinika) értekezésének védése 2020. október 30-án 
100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag java-
solja az EDT-nek a PhD-fokozat odaítélését.

Dr. Wéber Ágnes (Berettyóújfalú -Orvosi Genetikai Intézet) értekezésének vé-
dése 2020. november 10-én 90%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek 
alapján egyhangúlag javasolja az EDT-nek a PhD-fokozat odaítélését.

Marosné Berta Beáta (Élettani Intézet) értekezésének védése 2020. november 
11-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDT-nek a PhD-fokozat odaítélését.

Dr. Kupó Péter (Szívsebészeti Klinika) értekezésének védése 2020. december 
10-én 96%-os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag 
javasolja az EDT-nek a PhD-fokozat odaítélését.

2. Habilitációs ügyek

2/a. Habilitációs pályázat lezárása
A Tanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az alább nevezettek részé-
re a cím odaítélését:
Dr. Csóka Monika, egyetemi docens, SE II. sz. Gyermekklinika
Dr. Maász Gábor, tudományos munkatárs, Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Nagy-

kanizsai Kampusz, Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ 
Dr. Péczely László Zoltán, egyetemi adjunktus, Élettani Intézet
Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Dr. Tóth Márton Tamás, egyetemi adjunktus, Neurológiai Klinika

3. Egyéb

Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár 2021. január 9-én betölti 70. életévét. Az általa 
vezetett „B-414/1998 Táplálkozástudományi vizsgálatok gyermekkorban” 
doktori program vezetését Dr. Erhardt Éva egyetemi docens veszi át 2021. 
január 1-től.

Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár 2020. december 10-én betöltötte 70. életévét. 
Az általa vezetett „A-138/1993 A reprodukció immunológiai vonatkozásai” 
doktori program vezetését Dr. Mikó Éva egyetemi docens veszi át 2021. 
január 1-től.

Doktori szabályzat módosítására javaslat. A javaslatról a DHT a következő ülé-
sén dönt.

PTE, OGY DHT következő üléseinek tervezett időpontjai a 2020/2021 tanév II. 
félévében: 2021. február 22., 2021. április 12., 2021. május 17., 2021. június 28.

dr. Szekeres Júlia,  egyetemi tanár, 
a PTE, OGY Doktori és 

Habilitációs Tanácsának elnöke
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A Kari Tanács 2021. január 28-i ülésének határozata
3/2021. (01.28.) számú határozat: Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa a következő szavazati eredmények: 55 igen, 
22 nem, 12 tartózkodás mellett támogatja a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának – fel-
sőoktatási modellváltással kapcsolatos – előterjesztésében szereplő határozati javaslatot.

Előterjesztés a Kari Tanács 2021. január 28-i rendkívüli ülésére 

A Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karának nyilatkozata 

a felsőoktatási modellváltással kapcsolatban
Tisztelt Kari Tanács! 

A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium kezde-
ményezésére a Pécsi Tudományegyetem vezetése és karok 
dékánjai január 8-án tájékozódó megbeszélést folytattak a 
fenntartó képviselőjével az Egyetem modellváltási folyamat-
ba történő esetleges bekapcsolódásáról. 

Ezt követően Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter 2021. január 12-én a négy orvos- és egészségtudo-
mányi képzést folytató egyetem vezetőivel egyeztetett a mo-
dellváltás lehetőségéről. 

A felsőoktatási modellváltás alapján a jelenleg állami 
fenntartásban működő Pécsi Tudományegyetem magán felső-
oktatási intézménnyé alakul át, közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványi fenntartásba kerül. 

Miniszter úr tájékoztatása szerint az új fenntartói rendszer 
csak akkor lép életbe, ha az orvos- és egészségtudományi 
képzést folytató egyetemek, így a Pécsi Tudományegyetem 
is ezt kifejezetten kéri. 

Rektor Úr 2021. január 14-én kibővített Dékánok Taná-
csa keretében ismertette a rendelkezésre álló információkat 
és a fenntartó által javasolt forgatókönyvet a kari vezetőkkel, 
a Klinikai Központ elnökével, a Szentágothai János Kutató-
központ elnökével, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat elnökével. A fórumon kérdések megfogalmazására 
is mód nyílt, majd a testület egyhangú döntést hozott arról, 
hogy az egyeztető tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetem 
folytatni kívánja és az Egyetem vezetése törekszik a folya-
matban konstruktívan előrehaladni a felsőoktatási intézmény 
számára kibontakozó előnyök mielőbbi realizálása érdeké-
ben.

Ezt követően számos formális és informális egyeztetést 
folytattak le az egyetem képviselői mind a fenntartó képvi-
selőivel, mind pedig a társegyetemekkel, amelyek eredmé-
nyeképpen kialakultak azon peremfeltételek, amelyek ér-
vényesítését az Egyetem szükségesnek és fontosnak tartja 
a modellváltás esetén. A peremfeltételek kialakítása során 
fi gyelembe vettük a karok és az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat által megfogalmazott, az Egyetem dolgozóinak és 
hallgatóinak elvárásait közvetítő igényeit. 

Az előterjesztés alapján a következő határozati javaslat 
elfogadására teszek javaslatot. 

A határozati javaslat első része a modellváltás Szenátus 
által történő kezdeményezését tartalmazza, egyben megha-
tározza a modellváltás közvetlen célját, a határozati javaslat 
második része az egyeztetések alapján kialakított peremfel-
tételeket fogalmazza meg, amelyeknek képviseletére és ér-
vényesítésére a Szenátus a határozati javaslat elfogadásával 
felhatalmazza a további tárgyalások során az Egyetemet a 
modellváltásra irányuló tárgyalásokon képviselőket. 

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot, hogy a határozati javasla-
tokat szíveskedjen elfogadni! 

Határozati javaslat 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS OR-
VOSTUDOMÁNYI KARÁNAK .…/2021. (01. 28.) SZÁ-
MÚ HATÁROZATA 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
tanácsa támogatja, hogy a rektor és a kancellár kezdeményez-
ze a fenntartónál a Pécsi Tudományegyetem állami fenntar-
tású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás 
során közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvá-
nyi fenntartású felsőoktatási intézménnyé alakítását, annak 
érdekében, hogy az Egyetem forrásait bővítse és megvalósít-
sa az Intézményfejlesztési Terv célkitűzéseit. 

Az átalakulás során biztosítani kell, hogy a Klinikai Köz-
pont az orvos- és egészségtudományi képzésben, kutatásban 
és a betegellátásban betöltött szerepének megőrzése érdeké-
ben a Pécsi Tudományegyetem, mint modellváltó egyetem 
integráns része maradjon, ellátva országos és regionális sze-
repét az egészségügyi szolgáltatási rendszerben, illetve annak 
központi közigazgatási szervek által szervezett kapacitásgaz-
dálkodásában. 

Egyúttal az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa 
egyetért azzal, hogy a Szenátus felhívja az Egyetemet a mo-
dellváltásra irányuló tárgyalásokon képviselőket, hogy az ez 
idő szerinti és az alapítványi fenntartóval folytatandó tárgya-
lások során törekedjenek az alábbi szempontok érvényesíté-
sére: 
I. A közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartású Egye-

tem biztosítja az oktatás, kutatás, tudomány és művészet 
szabad művelését, s e körben a rektor és a Szenátus ez idő 
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szerinti, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvényben (Nftv.) biztosított döntési jogkörei ne csorbul-
janak. Az Egyetem hozzon létre a működését, fi nanszí-
rozását és fejlesztését tartósan biztosító megállapodást a 
kormányzattal. 

II. A modellváltás során meg kell őrizni az Egyetem egy-
ségét: a modellváltásra a Klinikai Központot, valameny-
nyi kart, önálló szervezeti egységet és az Egyetem által 
fenntartott intézményeket magában foglaló, a nem pécsi 
székhelyű, illetve telephelyű szervezeti egységekre is ki-
terjedő egységben kerüljön sor. 

III. Az egyetemi autonómia sarkalatos elemei a vagyonkeze-
lő alapítvány létrehozására, az alapítvány és az Egyetem 
részére vagyonjuttatásra vonatkozó törvényben, valamint 
az alapítvány és az Egyetem alapító okiratában rögzíten-
dők. Az Egyetem képviselői ennek érdekében folytassa-
nak tárgyalást az alapítvány kuratóriumával is. 

IV. Az Egyetem képviselői a közérdekű vagyonkezelő alapít-
vány kuratóriumának létrehozása érdekében a fenntartó 
számára az alábbi javaslatokat tegyék. 
1. A kuratóriumnak legalább hét tagja legyen, fi gyelem-

mel az Egyetem sokrétű tevékenységére és összetett 
képzési portfóliójára. 

2. A kuratórium tagjainak kijelölése során az Egyetem 
javaslatára – melyben egy fő esetén javaslattételre az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a Doktorandusz 
Önkormányzat véleményének fi gyelembevételével jo-
gosult – fi gyelemmel érvényesüljön a közigazgatás, a 
felsőoktatás-politika, a gazdaság és a tudományos élet 
képviselete, annak érdekében, hogy a kuratórium se-
gítse elő az Egyetem fejlesztési céljainak, különösen 
az oktatás korszerűsítésének, modern infrastruktúra 
kialakításának, a nemzetközi kutatási, művészeti tevé-
kenység erősítésének célját. 

V. Az Egyetem alapító okirata kiadásának és módosításának 
során a kuratórium legyen fi gyelemmel a Szenátus véle-
ményére. 

VI. Az Egyetem szervezeti és működési szabályzata kialakí-
tásának jogát – azonosan az ez idő szerint fennálló hely-
zettel – a Szenátus számára kell biztosítani azzal, hogy a 
Szenátus e jogát a kuratóriummal együttműködve gyako-
rolja. 

VII. Az Egyetem alapító okirata biztosítsa annak lehetőségét, 
hogy a Szenátus a modellváltást követően is javaslatot te-
gyen a rektori pályázati felhívás tartalmára és rangsorolja 
a rektori pályázatokat. 

VIII. A vagyonkezelő alapítvány alapító okiratának és az 
Egyetem új alapító okiratának előkészítésében az Egye-

tem érdemben vegyen részt delegált képviselője/képvi-
selői útján. Az alapító dokumentumok előkészítésében 
biztosítani kell az Egyetem által fenntartott intézmények 
képviselőinek részvételét. 

IX. Az Egyetem képviselői tegyenek arra vonatkozó javasla-
tot, hogy a kuratórium egyetemfejlesztő tevékenységéről 
rendszeresen tájékoztassa a Szenátust. 

X. A modellváltás valósítsa meg az Egyetemen foglalkozta-
tottak élet- és munkakörülményeinek, különösen – telje-
sítmény-értékelésen alapuló – díjazásának javítását. Az 
Egyetem által foglalkoztatottak díjazására és egyéb jut-
tatásaira vonatkozó szabályokat – a törvényes feltételek 
mellett, illetve keretek között – kollektív szerződés álla-
pítsa meg. 

XI. A modellváltást követően az Egyetem Klinikai Központ-
jában foglalkoztatottak tekintetében alkalmazni kell az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény ren-
delkezéseit, és biztosítani kell az oktatásban részt vevő 
foglalkoztatottak megfelelő többletdíjazását is. 

XII. A hallgatók tanulmányi és szociális ösztöndíjakhoz való 
jogait – legalább az ez idő szerinti mértékben – biztosí-
tani kell. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldött-
gyűlése 2021. január 21. napi határozatainak megfelelően 
meg kell tartani a hallgatók önkormányzati testületeinek 
(különösen az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak, 
valamint a Doktorandusz Önkormányzatnak) részvételi 
jogait az Egyetem irányításában, és a hallgatói önkor-
mányzat működési feltételeit az alábbiakra fi gyelemmel 
biztosítani kell. 
1. A hallgatói önkormányzat szervezeti és működési sza-

bályzatban rögzített feladatainak ellátásához a tárgyi 
és pénzügyi feltételeket, a gazdálkodáshoz szükséges 
jogokat biztosítani kell. 

2. A hallgatókat érintő egyetemi döntésekkel kapcsolato-
san biztosítani kell a hallgatói önkormányzat számára 
az Egyetem szabályzataiban ez idő szerint rögzített 
véleményezési és egyetértési jogokat. 

3. A hallgatói önkormányzat – az ez idő szerint az Egye-
tem szabályzataiban meghatározott feltételek mellett 
– a Szenátus és a hallgatói ügyekben hatáskörrel ren-
delkező egyetemi és kari testületekbe képviselőt dele-
gál az Nftv. 12. § (7) bekezdés b) pontjában meghatá-
rozott arányban. 

Pécsett, 2021. január 27. napján 
Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán

Komoly feltételekkel vált modellt a Pécsi Tudományegyetem
29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett komoly feltételekkel mondott igent a modellváltásra a Pécsi Tudományegyetem Sze-
nátusa rendkívüli ülésén, január 29-én, amit a pandémia miatt az Univ Kollégium étkezőjében tartottak. Az esemény online 
volt nyilvános, a PTE központi weboldalán bármely érdeklődő fi gyelemmel követhette a plénumot.

Nem egyszerű többség, hanem kétharmad döntött e történelmi jelentőségű szavazáson Heidl György, a PTE Bölcsész- és 
Társadalomtudományi Kara dékánjának kezdeményezésére. A határozati javaslatban egyebek mellett az oktatás, a kutatás, 
a művészeti tevékenység szabad művelésének biztosítása, a Szenátus jogkörének erősítése, az egyetem egységének megőr-
zése – beleértve minden kart, egységet, klinikumot –, a kuratóriumi tagok delegálása kapcsán javaslati jogkör szerepel –, a 
PTE összetett képzési portfóliójára való tekintettel. A Szenátus ülése előtt intenzív egyeztetések zajlottak, kari fórumokon is, 
melyeken a rektori vezetés személyesen is jelen volt.

Schweier Rita
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Oltatni vagy sem?
Interjú dr. Botz Lajos professzorral, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjával, 

és dr. Czinner Valéria szakgyógyszerésszel
Magyarországon 2020 novemberétől lehet regisztrálni a 
koronavírus által okozott betegség elleni védőoltásra. A 
regisztráció során meg kell adni a telefonszámunkat is. 
Erre azért van szükség, mert időpontra kell majd menni 
az oltópontra, és így tudnak értesíteni. Az érkezés után hő-
mérséklet-mérés következik, és egy kockázatokat felmérő 
kérdőívet kell kitölteni. Az oltás egy 0,6 mm átmérőjű vé-
kony tűvel történik, mellyel 0,3 milliliternyi oltóanyagot 
juttatnak a szervezetbe. A hirtelen fellépő túlérzékenysé-
gi reakciók kiszűrésének érdekében az oltás után 15-30 
percet még a helyszínen kell tartózkodni. Az oltóponton 
‒ ahogy mindenhol máshol is ‒ be kell tartani a járvány-
ügyi intézkedéseket (orrot és szájat fedő maszk viselése, 
távolságtartás, kézfertőtlenítés). Az első Pfi zer vakcinával 
végzett oltást három hét múlva, míg a Moderna vakcina 
esetében 28 napot követően egy második követi.

A vakcina megjelenése óriási siker: a koronavírussal 
vívott küzdelem egyik sarokköve. Mégis sokan szkeptiku-
sak az oltással kapcsolatban. Dr. Botz Lajos professzort, a 
PTE, KK Gyógyszertárának és Gyógyszerészeti Intézeté-
nek vezetője, a PTE, GyTK dékánját és dr. Czinner Valé-
riát, a PTE, Gyógyszerészeti Intézet és KK, Gyógyszertár 
szakgyógyszerészét kérdeztem mindenről, ami csak az 
oltással összefügg. A kérdéseket a Facebook különböző 
platformjairól gyűjtöttem össze.

 – Miért van az, hogy különböző oltóanyagok vannak 
forgalomban? Különböző anyagok vannak ezekben? Biz-
tos, hogy mind biztonságos?

 – B.L.: Példátlan az emberiség történetében, hogy ilyen 
viszonylag rövid idő alatt ennyire nagy oltási számot próbá-
lunk elérni. Nyilvánvaló, hogy nincs egyetlen olyan gyár, ami 
ezt az óriási mennyiséget pillanatok alatt le tudná gyártani. 
Szükségszerűen vannak különböző termékek, és különbö-
ző országokban, különböző gyártók állítják elő, különböző 
technológiákkal. Ez nem azt jelenti, hogy ezek között lényegi 
különbség lenne ‒ gondoljunk arra, hogy ugyanazt az autó-
márkát vagy üdítőt is a világ legkülönbözőbb részein gyárt-
ják, az eredmény mégis ugyanaz. Nyilván különbözőek a 
vakcinákban felhasznált anyagok is. Köztudott, hogy nagyon 
sokat fejlődött a vakcina technológia, hiszen megjelent egy 
új, korszerű, ráadásul magyar származású amerikai fejlesztő-
nek, Karikó Katalinnak köszönhető vakcina, az RNS-alapú. 
De emellett megvannak a hagyományos, jól bevált régi tech-
nológiák is. A célja mindnek ugyanaz: a fertőzés megállítása. 
Kicsit más puskával lőnek, de ugyanarra (a koronavírusra) 
céloz mind. Minden olyan vakcina, amelyiket a gyógyszeré-
szeti hatóság jóváhagy, hazánkban az OGYÉI, a jelen tudá-
sunk szerint biztonságos. Fontos azt megérteni, hogy a vé-
dőoltás mindig egy sokkal nagyobb bajt előz meg. Gondoljon 
mindenki a biztonság kapcsán arra, hogy milyen lenne súlyos 
tünetekkel elszenvedni a koronavírust, és milyen lenne egy 
többnyire semmilyen mellékhatással nem járó, esetleg elvi-
selhető és enyhe tüneteket kiváltó, például egy enyhe fejfá-

jást okozó oltást beadatni. Melyiket szeretné a kettő közül? 
A védőoltást vagy a Koronavírus Ellátó Központ valamelyik 
betegszobáját? Mindkettőnek van egy kis kockázata a mérle-
gen, de az egyik opció sokkal súlyosabb.

 – Cz.V.: Gyártási technológia alapján többféle vakcina 
van a koronavírus ellen, a két fő csoport a klasszikus és az 
újgenerációs technológiákkal előállított. Az európai és ma-
gyar hatóságok által engedélyezett vakcinák biztonságosnak 
tekinthetőek.

 – Hogyan lehetséges, hogy ennyi idő alatt kifejlesztet-
ték az oltást?

 – B.L.: Ez a globális világ első globális járványa, ami 
globális, összehangolt pénz- és szellemi tőke koncentrációt 
is indukált, rendkívül rövid idő alatt. Azt gondolom, ez ami-
att is van, mert a koronavírus-járvány mindenkit érintett. Ha 
helyi járvány maradt volna, ‒ mondjuk, csak egy kontinensre 
kiterjedve –, nem összpontosult volna ennyi erőforrás. A hu-
mán klinikai vizsgálatoknak, amiket egy-egy betegség kap-
csán elindítanak, vannak nemzetközi regiszterei, ezek alap-
ján elmondható, hogy jelenleg több mint 4000 vizsgálat van 
folyamatban a koronavírus kapcsán. Ilyen arányú, egyetlen 
betegség vizsgálatára irányuló munka még nem volt. Példát-
lan az is, hogy az akadémiai szféra és a gyártók egy időben 
megmozdulnak ugyanabba az irányba. A másik ok az, hogy 
a vakcináció évtizedek óta használatos eljárás ‒ a kórokozó 
volt új. Minden magyar polgár több mint egy tucat védőoltást 
kap az élete során. Ha ez nem így lenne, kevesebben lennénk. 
Az emberek születéskor várható élettartam-növekedéséhez 
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legnagyobb arányban ‒ az antibiotikumok mellett ‒ a védőol-
tások járultak hozzá. Amikor az új, 3. generációs vakcináról 
beszélnek, ami Karikó Katalin nevéhez fűződik, vegyük fi -
gyelembe, hogy ő 1989-ben kezdte meg az mRNS kutatását, 
és 2005-ben szabadalmaztatta az mRNS terápiás alkalmazá-
sokat. A helyzetből, az alkalmazási szükségletből adódott, 
hogy alapos korábbi munkája alkalmazásba és refl ektorfény-
be került. De az új, 3. generációs vakcina mellett a korábbi 
technológiák is működnek, azokat is használjuk.

 – Rövid idő alatt fejlesztették ki ezt az oltást, honnan 
lehet biztosan tudni, hogy akár évtizedek múlva nem ép-
pen emiatt lesz valami komoly bajom?

 – B.L.: Ennek semmi jelét nem látni. Azért megjegyzem: 
az ilyen kérdéseket feszegetők megelőlegezik maguknak azt, 
hogy biztosan Covid-mentes lesz a jövőjük. 

 – Cz.V.: Amellett, hogy a technológiák valójában nem 
újak, és a fejlesztések rohamtempóban zajlottak, a közegész-
ségügyi vészhelyzet miatt maga a jóváhagyási folyamat is 
megújult, felgyorsult. Az engedélyező hatóságoknál is min-
denki ezen dolgozik, ott is megtörtént a tudáskoncentráció.

 – Úgy tudom, ez egy legyengített vírus, és tulajdon-
képpen covidos lesz tőle az ember ‒ én nem akarok beteg 
lenni.

 – B.L.: Nem fertőzést terjesztünk. Ez egy védőoltás, a 
technológiától függően a vírus örökítőanyagának csak egy 
szakaszát, bizonyos régebbi típusú vakcinák esetén elölt ví-
rust tartalmaz. A cél minden esetben az, hogy fertőzés nélkül 
tanítsuk meg az immunrendszert a vírus ún. antigénjeinek fel-
ismerésére, így az oltottak szervezetét később már nem tudja 
a vírus megtámadni.

 – Elmúltam 60 éves, engem nem kell beoltani, mert a 
legyengített vírus, ami az oltásban van, végzetes hatással 
lehet rám.

 – B.L.: A 60 év fölötti korosztály fokozott kockázatú, még 
akkor is, ha valakinek kifogastalan az egészsége! Az életkor 
miatt nő exponenciálisan a Covid lefolyásának súlyossága, 
emellett ebben a korban az emberek jelentős részének van va-
lamiféle alapbetegsége is (magas vérnyomás, cukorbetegség, 
vesebetegség, stb.) Hatvan év felettiek számára a védőoltás 
bevállalása fokozottan indokolt! Fontos megjegyezni, hogy 
élő, akár csak legyengített COVID-19 vírust egyik használt 
oltás sem tartalmaz. Covidos nem a vakcinától, hanem a lég-
úti fertőzéssel szerzett infekciótól lesz az ember.

 – Úgy tudom, csak akkor adható az oltás, ha az ember 
nem covidos éppen. Mi van, ha covidos vagyok amikor 
beoltanak, csak még nem tudok róla?

 – B.L.: Az oltópontokra érkezőknek testhőmérséklet-mé-
résen kell átesniük, és ki kell tölteniük egy, az oltás kockáza-
taira vonatkozó kérdőívet és egy járványügyi nyilatkozatot. 
Abban az esetben, ha a koronavírus-fertőzésre jellemző és 
arra utaló tünetei vannak valakinek (hányingere, fejfájása, íz- 
és/vagy szaglásvesztése van, lázas, stb.), akkor őt nem szabad 
oltani. De ha teljesen panaszmentes, akkor oltható. Nem elő-
feltétel minden oltandó személy teljes körű kivizsgálása. Már 
olyan nagy számban oltottak a világon, Magyarországon, sőt, 
pécsi viszonylatban is, hogy régen kiderült volna, ha ebből 
probléma lenne. Működik erre egy nemzetközi regisztrációs 
rendszer, amivel detektálják az oltás kapcsán felmerülő ösz-
szes problémát, történjen az Alaszkában vagy Majson.

 – Szükséges bemutatni egy negatív covid-tesztet ah-
hoz, hogy beoltsanak?

 – B.L.: Nem.
 – Úgy tudom, nem nyújt 100%-os védettséget ‒ akkor 

meg minek?
 – B.L.: Semmi nem nyújt 100%-os védettséget, ez il-

lúzió. A koronavírus elleni védőoltás hatékonysága, vagyis 
hogy milyen arányban előzi meg a beoltottak között a fertő-
zést, nagyon magas, jó értéknek számít. A közösségi védett-
ség kialakulását ezekkel is elérjük. Ami itt kulcskérdés, az az, 
hogy az egocentrikusság helyébe a közösségi gondolkodás 
kell, hogy lépjen. Ha az egyének saját önző érdekeiket tart-
ják szem előtt, nem pedig a közösséget, nem tudjuk elérni a 
nyájimmunitást. Csak együtt, csak kéz a kézben tudjuk ezt a 
helyzetet megoldani.

 – Cz.V.: A vizsgálatok szerint azt megakadályozza az 
oltás, hogy a betegség súlyossá váljon, vagyis aki az oltás 
ellenére elkapja a koronavírust, annak sem lesz súlyos vagy 
végzetes a kimenetelű a betegsége.

 – Úgy tudom, az oltásnak rengeteg kellemetlen mel-
lékhatása van.

 – B.L.: Nagyon kevés olyan eszközünk van a gyógyí-
tásban, aminek ennyire kevés mellékhatása van, mint ennek 
az oltásnak. Amikor engem beoltottak, volt két nap, amikor 
tényleg fáradtabbnak éreztem magam ‒ nem tudom megmon-
dani, hogy az oltás miatt volt-e vagy azért, mert időjárás-vál-
tozás zajlott. De úgy gondoltam, hogy részemről az oltás jó 
befektetés, mert komolyabb veszélyt kerülök el általa. Aki 
nem akarja bevállalni, hogy egy pár napig a vállán talán lesz 
egy pirosodó, fájdalmasabb terület, az lehet, hogy a korona-
vírus komolyabb tüneteit választja.

 – Cz.V.: Átmeneti, enyhe, uralható mellékhatások fordul-
hatnak elő, ha egyáltalán jelentkeznek, és nem jár maradandó 
egészségkárosodással. Sokakat beoltottak már világszerte, 
nagyon ritkán, de előfordulhat túlérzékenység ‒ ezek is el-
hárítható helyzetek. Nincs ebben semmi szokatlan, az összes 
többi védőoltásra ugyanez igaz.

 – Van alapbetegségem, emiatt engem nem szabad be-
oltani.

 – B.L.: Éppen emiatt kell beoltani! Akinek alapbeteg-
ségei vannak (cukorbetegség, túlsúly, autoimmun-betegség, 
magas vérnyomás, stb.), mind magasabb kockázatú csoport-
ba tartoznak. Láttunk teljesen egészséges vagy annak gondolt 
embereket is Covid-fertőzöttként. Ez a koronavírus egyik 
rejtélye: nem tudni, hogy pontosan mi alapján válogat kö-
zülünk. Az eddigi tapasztalat az, hogy az alapbetegségekkel 
rendelkezőknél sokkal gyakoribb a súlyos lefolyás, így pont 
ők azok, akik számára az oltás fokozottan indokolt.

 – Túlsúlyos vagyok, és emiatt engem nem szabad be-
oltani.

 – B.L.: A túlsúly az egyik legnagyobb kockázat-növelő 
tényező, pont emiatt kell beoltani!

 – Allergiás vagyok (glutén, fém, pollen, por stb.), és 
úgy tudom, allergiásoknak nem adhatják be az oltást.

 – B.L.: Nem kizáró ok, ha valaki bármire allergiás. Az 
oltópontra érkezve egy kérdőívet kell kitölteni, amivel eze-
ket a fokozott fi gyelmet igénylő állapotokat is felmérik, hogy 
megfelelő óvatossággal járjanak el esetükben. A vakcina 
segédanyaga a polietilén-glikol, ha valaki kifejezetten erre 
allergiás, arra még fokozottabban odafi gyelnek az oltást kö-
vetően. Ezért van, hogy az oltás után a beoltottnak 15-30 per-
cet még a helyszínen kell tartózkodnia: egy túlérzékenységi 
reakció ugyanis biztos, hogy ez alatt az idő alatt előjön.
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 – Cz.V.: A polietilén-glikol a hétköznapokban is hasz-
nálatos segédanyag, az élelmiszer-adalékok között az E1521 
néven található meg a NÉHIB oldalán. Több étrend-kiegészí-
tőben megtalálható, és az élelmiszeriparban is használják. A 
jelenlétére a vakcinában azért van szükség, mert valamibe be 
kellett “csomagolni” az mRNS-darabkát.

 – Nem vagyok idős, engem a koronavírus nem érint-
het rosszul, az oltásra sincs szükségem.

 – B.L.: A fi atalok valóban nem tartoznak a kiemelten 
veszélyeztetettek közé, de a betegség őket is érintheti. Le-
het, hogy egy fi atal nem szorul lélegeztetőgépre, de a szer-
veit hosszú távú károsodások érhetik akkor is, ha a tünetei 
enyhék. 100% biztonsággal nem jelenthető ki az, hogy csak 
azért, mert valaki nem idős, teljesen elkerüli majd a betegség. 

 – Egy felelős gondolkodású fi atalnak közössége, csa-
ládja, barátai és szerettei érdekében, azokra tekintettel is 
meg kellene fontolnia ezt a kérdést.

 – Cz.V.: Azt gondolom, a koronavírus-járvány miatt ki-
alakult helyzet a fi atalok életét ugyanúgy megnehezíti, mint 
az idősebbekét. A járványügyi szakemberek szerint a korlá-
tozások addig nem oldhatóak fel biztonsággal, amíg a nyáj-
immunitáshoz elegendő átoltottságot el nem értük. Vagyis 
addig nem lehetünk együtt a barátainkkal, családtagokkal, 
nem nyitnak ki az éttermek, színházak, mozik, nem lehetnek 
rendezvények, és abban sem lehetünk biztosak, hogy a gaz-
dasági helyzetünk változatlan marad.

 – Átestem a koronavíruson, ezért nekem már életre 
szóló védettségem van.

 – B.L.: Ez nem igaz. Attól, hogy valaki átesett a beteg-
ségen, időlegesen lesz védett, és sajnos ez nem örökre szól. 
Három hónap után oltható, és indokolt is, hogy oltva legyen.

 – Cz.V.: Nemcsak az időablakot illetően van különbség 
az oltással megszerzett immunitás a betegségen átesettek 
közötti ideiglenes védettséget illetően. Leegyszerűsítve azt 
mondhatjuk, hogy az oltással szerzett védekező képesség 
„minőségibb”, teljesebb.

 – Cukorbeteg vagyok, és úgy tudom, az oltóanyagban 
van cukor ‒ vagyis nem adathatom be.

 – B.L.: Az egész vakcina mindössze 0,3 milliliter. Az sem 
borítaná fel egy diabéteszes vércukor-értékeit, ha az az egész 
cukorból lenne. Vagyis a cukorbetegség nem kizáró ok, sőt! 
A súlyos Covid-fertőzöttek között 40% körüli, tehát magas a 
diabétesszel küzdők aránya. Épp emiatt fokozottan indokolt, 
hogy a cukorbetegek beoltassák magukat. A szacharóz régóta 
használt vakcina segédanyag, amely nagyon csekély mér-
tékben található meg a vakcinákban ahhoz, hogy bármilyen 
nemkívánatos hatást okozzon.

 – Vega/Vegán vagyok, és úgy tudom, az oltásban állati 
eredetű anyag van, ezért nem oltatom be magam.

 – B.L.: Nincs állati eredetű anyag a vakcinában.
 – Úgy tudom, várandósok nem kaphatnak oltást. Ez 

igaz? Miért nem?
 – B.L.: Rohamléptekben kellett a vakcinát fejleszteni, 

gyorsan el kellett érni azt az állapotot, hogy a lakosság minél 
szélesebb körében megkezdhessék az oltást. Ilyenkor nyilván 
nem azokat vonják be a legelső klinikai vizsgálatokba, akik 
speciális csoportokba sorolhatók. A kismamákat is óvták et-
től, így az oltás tavalyi indulásakor még nem volt erről a cso-
portról megfelelő mennyiségű adatunk. Mára viszont egyér-
telmű és általános az ajánlás: a várandós a kezelőorvosával 
konzultálva mérlegelje, milyen kockázatokat rejthet számára 

az oltás, és beoltathatja magát. Ahogy egyre nagyobb szám-
ban oltanak várandósokat is szerte a világon, úgy gyűlik ösz-
sze egyre több információ, és jelenleg nincs arra vonatkozóan 
semmi bizonyíték, hogy számukra vagy a magzatuk számára 
az oltás bármilyen ártalmas hatással járna.

 – Úgy tudom, az oltás hosszú távon meddőséget okoz, 
és én szeretnék majd gyereket, ezért inkább nem adatom 
be magamnak.

 – B.L.: Fogalmunk sincs, hogy honnan ered ez a tévhit. 
Nem utal erre semmi. Amikor egy vakcinát engedélyeznek, 
kiemelt szempontja az értékelésnek, hogy ne legyen ilyen ha-
tása a szernek.

 – Mi van akkor, ha terhes vagyok, amikor megkapom 
az oltást, de még nem tudok róla. Károsodhat ettől a gyer-
mekem?

 – B.L.: Nincs semmi, ami arra utalna, hogy ettől káro-
sodna a magzat. Viszont egy covidos szülés... az akár kellően 
kockázatos is lehet!

 – Cz.V.: Dr. Zádori János, a Szegedi Kaáli Intézet orvos-
igazgatója elmondta, hogy az Amerikai Reprodukciós Tár-
saság tavaly december 16-án kiadott ezzel kapcsolatban egy 
állásfoglalást: ha megkapta valaki az első oltást, és még nem 
tudta, hogy várandós, de utána ez kiderül, akkor az emlékez-
tető oltást is be lehet neki adni.

 – Félek a tűktől. Nem lehetne oltás helyett az, hogy 
kapok valamilyen gyógyszert?

 – B.L.: Nem a tűktől kellene félni, hanem a koronavírus-
tól. Az oltás annyi, mint egy szúnyogcsípés: nagyon kis tűvel 
történik (0,6 mm a teljes átmérője), és kis volument adunk 
be vele. A vakcinákat általában nem lehet szájon át bevehető 
tablettákkal kiváltani, így ezt sem.

 – Az oltást (és ez látszik a fotókon is) vastag tűvel ad-
ják be, mert az oltóanyag mellett egy megfi gyelésre alkal-
mas chipet is beinjektálnak az emberekbe.

 – B.L.: Erről szó sincs.
 – Az oltópontok potenciális fertőzésforrások, én nem 

megyek oda, ahol covidosok is megfordulhatnak. Nem 
kaphatnám meg ezt az oltást inkább az otthonomban? 
Esetleg beadom saját magamnak.

 – B.L.: Az elkövetkezendő 15 év sem lenne elég ahhoz, 
hogy a teljes lakosságot az otthonában oltsuk be! Az oltó-
pontokat gyorsan kellett kialakítani az országban mindenütt, 
de jól szervezett munka zajlik ott. Az emberek időpontra 
mennek, gyorsan sorra kerülnek. Saját tapasztalatom is, hogy 
nagyon fl ottul, gyorsan megy, én kb. összesen 25-30 percet 
voltam ott. Nem jelent nagyobb veszélyforrást, mint ha az 
illető betér egy boltba átvenni egy csomagot. Nyilván lehet-
nek olyan helyek és helyzetek, amikor egyszerre átmenetileg 
sokan összejöttek. Mindenesetre az oltóhely nem jelent foko-
zott kockázatot.

 – Cz.V.: Az oltópontokon a Covid elleni védekezést a 
lehető legszigorúbban betartják és betartatják: szellőztetnek, 
mindenki számára kötelező a maszk, a távolságtartást pedig 
oly módon is elősegítik, hogy kijelölik, ki hová ülhet.

 – Miért van szükség második oltásra? Az összes töb-
binél, amit gyerekkoromban kaptam, elég volt egy.

 – B.L.: A második oltásnak drámaian védettség-emelő 
hatása van. Azt se feledjük el, hogy több olyan oltásunk is 
van, ami ehhez hasonló és amit többször kell beadni.

 – Cz.V.: A HPV, a kullancs-enkefalitisz, a veszettség el-
leni vakcinák beadását szintén ismételni kell ‒ utóbbit példá-
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ul pár napon belül.
 – Ha beoltatom magam, nem kell többé maszkot húz-

nom és távolságot tartanom? Már az első után se kell vagy 
a második oltásig kell várni ezzel?

 – B.L.: Tudom, rossz hír, de a második oltás után is kell 
hordani a maszkot, és be kell tartani minden járványügyi 
óvintézkedést. Egyrészt az első oltás is csak több nap után 
ad valami védettséget, hiszen a szervezetben elindít egy vé-
dekezési folyamatot, ami több nap alatt vértez fel minket a 
koronavírus ellen.

 – Cz.V.: Ahogy dr. Kumánovics Gábor PTE, KK Reu-
matológiai és Immunológiai Klinikájának az igazgatója is 
elmondta, attól, hogy valaki megkapta a második oltást is, 
még a nyálkahártyára bekerülhet a vírus, és fertőzni fertőz-
het. Valamennyi idő kell ahhoz, hogy leküzdje a szervezet 
a koronavírust, és ezalatt az idő alatt cseppfertőzéssel másra 

is átjuttathatjuk. Amíg nem igazolódik az ellenkezője, vagy 
nem alakul ki a nyájimmunitás, addig ez a feltételezés él.

 – B.L.: Akkor vehetjük le a maszkot, és válik szükség-
telenné a többi járványügyi intézkedés is, ha a nyájimmuni-
tás kialakult, és kimondható, hogy nincs járvány, és nemcsak 
Magyarországon nincs, hanem máshol sem. 

 – Mivel európai vagyok, ezért gondolom, számomra 
csak az európai vakcina hatásos, nem?

 – B.L.: A vakcina a többé-kevésbé mindenhol azonos ví-
rus ellen hat, az az elleni védettség kialakítása a cél. Vagyis 
attól függetlenül ugyanúgy hat, hogy ki melyik rasszhoz tar-
tozik, vagy hol él. Nemtől, rassztól, etnikumtól függetlenül 
hatásos. Aki regisztrálni szeretne, hogy oltást kaphasson, 
ezen a linken teheti meg: https://vakcinainfo.gov.hu/

univpecs.com

Minden negyedik ember daganatos megbetegedésben hal meg Magyarországon
Idén 21. alkalommal tartották meg február 4-én a Magyar Rákellenes Világnapot. Mint kiderült, európai és világviszonylatban 
is az elsők között szerepel Magyarország a daganatos megbetegedések halálozási adataiban.

„Sajnos előkelő helyet foglalunk el az összes rákellenes statisztikában” – fogalmazott Rozványi Balázs, a Magyar Rák-
ellenes Liga elnöke. Elmondása szerint világszerte évente 18 millióan betegszenek meg, és 10 millióan halnak meg daganatos 
megbetegedésben. Magyarországon 80 ezer körül van a megbetegedések éves száma, a halálozásoké pedig 32-33 ezer. Pécsett 
az ellátás a járvány ellenére is zavartalan volt tavaly. Dr. Mangel László Csaba professzor, a Pécsi Tudományegyetem Onko-
terápiás Intézetének egyetemi tanára azt mondta, hogy náluk az ellátott betegek száma sem csökkent, ráadásul a gyógyító gé-
pek karbantartása, illetve a gyógyszerek beszerzése is ugyanúgy történt, mint ahogy a korábbi években. Az életkor előrehalad-
tával növekszik a daganatos megbetegedések kialakulásának az esélye, ezért fontos a kellő odafi gyelés és rendszeres szűrés.

atv.hu

Tavasszal megkezdődhet 
az orvoskar új elméleti tömbjének műszaki átadása

Tavasszal megkezdődhet a PTE, Általános Orvostudomá-
nyi Kar új elméleti tömbjének műszaki átadása, nyárra pe-
dig megkaphatja a használatbavételi engedélyt a Modern 
Városok Program keretében épülő létesítmény. Az épület 
2017 novembere óta készül, ekkor került sor a kivitelező-
vel történő szerződéskötésre, melyet követően át is adták 
a munkaterületet. A 2020-as átadást a koronavírus-járvány 
ellehetetlenítette. Ősszel azonban egy kormányhatározat az 
eddig megállapított költségvetési támogatáson felül további 
5,7 milliárd forintot irányzott elő a PTE-nek.

A többlettámogatás olyan műszaki tartalmak beépítését 
teszi lehetővé, amelyek korábban nem férhettek volna bele 
a költségvetésbe. Az új elméleti tömb mind informatikailag, 
mind pedig a hang- és vizuáltechnológia szempontjából a 
21. század elvárásainak megfelelő lesz, a hallgatók és az ok-
tatók ultramodern körülmények között vehetnek részt majd 
a képzésekben. A többlettámogatás biztosította a fedezetet 
a parkoló kialakításához a kampusz keleti oldalán, ennek 
tervezése már megkezdődött, kivitelezése várhatóan 2022 
végén fejeződhet be. A parkolóval kapcsolatos munkála-
tok az új elméleti tömb átadását nem hátráltatják. A több 
mint 15 ezer négyzetméteres épület műszaki átadása 2021 
tavaszán kezdődhet meg, a használatbavételi engedély idén 
nyárra születhet meg.

Idén megtörténhet az orvoskarral szemben épülő Fo-
gászati Elméleti Tömb átadás-átvétele is. Ezen épülettel 
kapcsolatos vállalkozói szerződést 2020 tavaszán írta alá az 
egyetem, a kivitelezés ideje 18 hónap a munkaterület áta-
dásától. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, még 
2021-ben megkaphatja az egyetem a használatbavételi en-
gedélyt.
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A pécsi környezetbe illő, emberléptékű rendszer jött létre
A Szigeti úton autózva vagy sétálva láthatjuk, hogy dina-
mikusan halad az új fogászati, elméleti tömb kivitelezése, 
a munka gőzerővel zajlik. Mint ismeretes, a kivitelezés 
tavaly márciusban kezdődött, és a tervek szerint a közel 
kétmilliárd forintos beruházás az idei év nyarának a vé-
gére el is készül. Dr. Nagy Ákos egyetemi docens, a KK Fo-
gászati és Szájsebészeti Klinikájának intézetigazgatója, 
tanszékvezetője örömmel erősíti meg ezt az információt. 
A kapacitásnövekedésről, a műszerezettség fejlesztéséről, 
valamint a költözés várható ütemezéséről is beszélget-
tünk.

A közelmúltban zajlott bejárások, továbbá a projekt-
menedzsment és a kivitelező részéről leadott jelentések és 
teljesítések mind arra utalnak, hogy a nyár végére való-
ban elkészül az új épület. Az építkezés az ütemterv szerint 
halad, és a januári látogatásunk alkalmával a kivitelezés 
vezetője megerősített abban, hogy szeptember elején levo-
nulnak a területről.

 – Mennyivel növekednek a kapacitásaik az új épület-
ben?

 – Nagyjából a felével, az ellátóhelyek száma 67 lesz, eny-
nyi fogászati székkel rendelkezünk majd. Az ellátás mellett 
az oktatói, hallgatói igényeket is sokkal jobban, minőségibb 
színvonalon elégíthetjük ki. Klinikánk a fogorvos szaknak az 
elméleti és gyakorlati hátterét adja, képzésünk erősen gya-
korlatorientált: hallgatóink negyed- és ötödévben mindösz-
sze 15-20 százaléknyi elméletet tanulnak, a többi gyakorlat. 
Mindazt, amit az általános orvostanhallgató a hatodéves ro-
tációban, illetve később, a rezidensképzés ideje alatt sajátít el 
magabiztosan, azt a mieink másod- és harmadéves koruktól 
kezdődően önállóan végzik. A fogorvostan-hallgató defi nitív 
fogászati ellátást nyújt a sebészet, a paradontológia, a kon-
zerváló fogászat és a fogpótlástan területein is a páciensek-
nek, általuk ugyanolyan ellátást kapnak, mintha elmennének 
a körzeti fogorvosukhoz. Ez azt jelenti, hogy ha megkapja a 
diplomáját a fogorvos, akkor azonnal praktizálhat, míg az ál-
talános orvosra hosszú posztgraduális képzés vár addig, amíg 
tutorai és vezető oktatói segítségével a szakorvosi képzése 
végére teljes értékű, önállóan működni képes orvossá válik. 
A több mint négyszáz fogorvostan-hallgató képzéséhez szük-
séges feltételeket biztosítanunk kell, és a 2000-es években az 

angol és német program létrejöttével, majd 2013-tól az álla-
milag fi nanszírozott helyek megnövekedésével egyre inkább 
kinőttük a területünket. Sem a kubatúra, sem az infrastruktú-
ránk, sem a humán erőforrásunk nem háromszorozódott meg 
a háromnyelvű oktatáshoz, bár a munkatársak létszámát sike-
rült megdupláznunk: a kezdeti 69 főhöz képest ma már több, 
mint 140 munkatárssal dolgozunk. 2018-ban közel ötvenezer 
betegmegjelenés volt itt, a Dischka Győző utcai székhelyün-
kön, és ez az épület ezt a terhelést már nem bírja el. 

 – Az Önök által megálmodott elképzeléseknek teljes-
séggel megfelel majd az új épület?

 – A reális elképzeléseknek mindenképp. Úgy indult ez a 
történet, hogy arra kértem a kollégákat, mindegyikük tervez-
zen egy számára ideális oktatói és betegellátó környezetet. 
Ezek összegzéseként született a 95 székes klinika, aminek a 
megvalósítása anyagi oldalról sem lenne lehetséges, és szá-
molni kell azzal is, hogy ez pécsi környezet. Ha 600 fölé nö-
veljük a hallgatói létszámot, akkor nem fogunk tudni az erő-
sen gyakorlatorientált képzéshez megfelelő számú pácienst 
biztosítani. Ha például kivehető fogpótlást kell készíteni, és 
van ötven hallgató az évfolyamon, akkor ugyanennyi beteg 
is szükséges ehhez. Mindeközben az is lényeges, hogy ötnél 
ne legyen több azoknak a hallgatóknak a létszáma, akikre a 
gyakorlatvezetőnek fi gyelnie kell, hogy időben korrigálja az 
esetleges hibákat, illetve ellenőrizze és engedélyezze a ke-
zelés folytatását. A kollégáim remekül végzik a munkájukat, 
évente többen is elnyerik a Kiváló gyakorlatvezető címet, és 
felterjeszthetők rektori dicséretre is. Ám ha növekszik a hall-
gatói létszám, akkor feltehetően kevesebben lesznek olyanok, 
akik rendelkeznek majd ilyen elismerésekkel. Azt gondolom, 
hogy a pécsi környezetbe illő, emberléptékű rendszer jött lét-
re, és vele együtt közel ötven százalékos kapacitásnövekedés 
is. A jelenleg 3-4 székes oktatótermeink 7-10-12 székesre nő-
nek, ezáltal a csoportokat sem kell annyira szétbontani, és az 
órarendbe sem kell plusz órát beiktatni. Emellett felszabadul-
hatnak székek a posztgraduális képzésre és a területi ellátási 
kötelezettségű betegellátásra, hiszen vannak alap-, szak- és 
egyetemi szintű ellátó körzetei a klinikának ‒ húsznál több ‒, 
és ezeknek is meg kell felelni.
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 – A műszerezettség tekintetében mekkorát tudnak elő-
relépni?

 – Klinikaigazgatóként és szakvezetőként köszönettel tar-
tozom a kari és az egyetemi vezetésnek, mivel önálló pályázati 
lehetőséget kaptunk. Az hosszú évek óta világos, hogy el kell 
költöznünk innen, mivel a jelenlegi épületünk öreg, és alapte-
rületét tekintve sem elégséges a számunkra, főleg úgy, hogy a 
fekvőosztály is velünk van. Amikor harmincöt évesen Pécsre 
kerültem, akkor olyan kezelőegység volt itt, amely idősebb 
volt nálam. Az volt az első, amit lecseréltünk, aztán az önálló 
pályázatok segítségével mára eljutottunk oda, hogy a fogászati 
kezelőegységeinknek az átlagéletkora öt-hat évre csökkent. A 
tervek szerint a jelenlegi gépparkunk 75 százalékát magunk-
kal tudjuk vinni, azaz az új kapacitás bő felét már birtokoljuk. 
Bízom benne, hogy a gazdasági helyzettől függően, az időben 
kiírt közbeszerzési tenderekkel biztosítható lesz a másik fele is. 

 – A teljes átköltözést mikorra látja megvalósíthatónak?
 – Mi folyamatosan működünk, sosem állunk le, a nyári 

szünetben is szakmai gyakorlatokat biztosítunk a hallgató-
inknak, júliusban az egyik felének, augusztusban a másiknak. 
A klinika munkatársai is ennek alapján mennek szabadságra. 
Mindezzel együtt vannak körzeteink, területi ellátási kötele-
zettségünk is. Emiatt a költözést is csak folyamatában, mo-
dulonként tudom elképzelni. Az eszközpark egy részét át kell 
telepíteni az új helyre, hogy ott is folyamatosan végezhessük 
az oktató- és betegellátó munkát. A teljes átköltöztetést egy-két 
év alatt tudom elképzelni, jelenleg 2022 nyarát látom reális-
nak. A cél az, hogy az új épülethez igazodó műszerezettséget 
sikerüljön kialakítanunk. A pandémiából, illetve a hibrid és di-
gitális oktatásból tanulva igyekszünk élő műtétekre alkalmas 
kamerarendszereket és digitális eszközparkot is beszerezni. 
Szerencsére ezek egyre jobbak és olcsóbbak lesznek, így bí-
zom abban, hogy meg tudjuk őket vásárolni a költözést követő 
egy-két évben. 

 – Miért döntöttek úgy, hogy a fekvőbeteg ellátás nem 
az új épületben kap helyet?

 – Ennek két oka van: egyrészt a steril műtő, illetve a be-
tegszobák kialakítása dupla költséget jelentett volna, másfelől 
a KK-n belül elkészült a szakma által megálmodott és kivite-
lezésre kész modell, a fej- és nyakellátó központé. Ebben köz-
reműködtek a fül-orr-gégészek, az ideg- és a maxillofaciális 
sebészek is, akik közösen alkotják majd a központ munkatársi 
gárdáját, közös műtőblokkban dolgozhatnak, és operációs 
 teamek kialakításával, konzíliumokkal egymás rendelkezésére 
állhatnak. Ez a munka egyébként jelenleg is zajlik, csak épp 
nem egy helyre koncentráltan. A maxillofaciális sebészek szo-
ros együttműködésben dolgoznak a fogorvosokkal is, hiszen 
a fejsérülések, vagy az onkológiai műtétek után rehabilitálni 
kell a pácienseket. Az eredeti elképzelés arról szólt, hogy a 
fekvőbeteg-ellátás a régi Baranya Megyei Kórház szülészeté-
nek az épületrészébe kerül, ami a Rákóczi úti telephely leg-
modernebb, legújabb részlege. Azt gondolom, hiba lett volna 
egy teljesen új, zöldmezős beruházás keretében megvalósuló, 
rendkívül drága és kis kapacitásokkal működő, önálló rend-
szert létrehozni erre.

 – Ha megtörténik az átköltözés, ám ez a központ még 
nem jön létre, akkor átmenetileg marad az ellátás itt, a 
Dischka Győző utcai épületben?

 – Igen, bár nem lenne szerencsés, és igen frusztráló is len-
ne, látva más szakterület hasonló példáját. Ez tehát sürgető, 
megoldandó kérdés. A Fogászati és Szájsebészeti Klinika fo-
gászati járóbetegrészlege maga a fogorvosi szak. Itt rengeteg 
páciens és hallgató jelenik meg, és a legtöbb beteg tancélos 
ellátásban részesül. A klinika tevékenysége 80-85 százalékban 
erre a súlypontra helyeződik, és nem fogunk tudni duplikálni 
adminisztrációt és röntgendiagnosztikát a maxillofaciális sebé-
szetnek. Bízunk benne, hogy erre a kérdésre is megtaláljuk a 
megoldást, és több szempontból is világszínvonalú ellátást és 
oktatást tudunk nyújtani a közeljövőben.

Schweier Rita

Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a pécsi Eurakvilo Alapítvány
Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a pécsi Eurakvi-
lo Alapítvány ‒ derül ki sajtóközleményükből. A szervezet a 
kezdetek óta a Gyermekgyógyászati Klinika onkohematológi-
ai osztályának munkáját segíti. Mostanra már sokféleképpen 
járultak hozzá a kis betegek gyógyulásához, továbbá ahhoz, 
hogy könnyebbé váljanak a mindennapjai családtagjaiknak, 
valamint a kórház dolgozóinak is.

Tevékenységüknek köszönhetően a Rotary Klub segítsé-
gével nővérpihenő szoba jött létre, szülők számára hálórésze-
ket létesítettek a gyermekklinika osztályán, saját játszóteret 
alakítottak ki az udvaron, altatógépet, ultrahangot és más, 
nagy értékű eszközt szereztek be, továbbá balatoni jótékony-
sági hajóversenyeken vettek részt munkatársaikkal és az érin-
tett családokkal. A tíz év során több száz gyermek napjait tet-
ték szebbé, kezelésüket színvonalasabbá, és segítették őket a 
hétköznapi életbe való visszatérésben. Ha a gyógyulás esélye 
szertefoszlott, az otthoni gyermekhospice által lehetőség volt 
a család gyászának enyhítésére, a családtagok lelki támogatá-
sára is.

Az Eurakvilo Alapítvány javában tervezi jubileumi éve 
programjait, és kitűzte azokat a célokat is, amiknek a megva-
lósulásához idén is számít az adományozói támogatásra. Első 

eseményük már lezajlott: a január 19-ei Popcorn napon a kli-
nika gyermekonkológiai osztályának étkezőjében egyedileg 
dekorálható, kukoricás minivödrök, valamint sok-sok patto-
gatott kukorica várta a gyerekeket. Február 11-én, a farsang 
jegyében az ötletes jelmezeké, a fi nom fánkoké és a jókedvé 
a főszerep. A Gyermekrák világnapi (február 15.), a Magyar 
ápolók napi (február 19.) programjuk, és a Palacsinta nap (feb-
ruár 25.) sem maradt el, éves rendezvénynaptárukban további 
30 program szerepel még. Márciusban ismét elindítják nyolc 
alkalmas, önsegítő gyászcsoportjukat, amibe a pécsi gyermek-
onkológiával kapcsolatban álló szülőket, nagyszülőket várják.

Az alapítvány idei fejlesztési céljaival kapcsolatban dr. Ot-
tóffy Gábor, a klinika osztályvezető főorvosa, az alapítvány 
kuratóriumi elnöke elmondta: támogatóik segítségével szeret-
nének hozzájárulni ahhoz, hogy Pécsett is egyre több esetben 
történjen nagyszámú génvizsgálatot magában foglaló, ún. mo-
lekuláris analízis, ami jelentősen segítené a gyermekkori rossz-
indulatú daganatos betegségek megfelelő kezelését. Emellett 
új gyógyszerhűtőre, az ultrahang készülékhez új vizsgálófejre, 
biopsziás tűkre és vérvételi lándzsákra is gyűjtenek.

baranyavar.hu
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Mesterséges intelligenciával vezérelt protézis – 
a jövő tudományát hamarosan oktatják is

Ami néhány évvel ezelőtt még sci-fi be illő elgondolás volt, 
az mára valósággá vált: mesterséges intelligencia tanítja a 
művégtagokat a megfelelő működésre, 3D-nyomtatóval ál-
lítanak elő csont- és porcpótlásokat, okospólókkal mérik az 
emberek vitális paramétereit, hogy azokból az állapotukra 
tudjanak következtetni. A leginnovatívabb mérnöki és orvo-
si szakterületek tudását egyesítő, hosszú távú kutatási pro-
jektek zajlanak a PTE-n, ahol számos kutatócsoport mun-
káját támogatja a Műszaki és Informatikai Karon (MIK) 
működő „Egészségügyi szoftverfejlesztés, egészségügyi AI, 
big data” kutatócsoport. Közreműködésükkel az orvosi és 
műszaki innováció új lehetőségei tárulnak fel, amiknek célja 
az emberi életminőség javítása. Az együttműködésekből lét-
rejövő szellemi potenciált a jövő tanévben induló, ám máris 
nagy érdeklődéssel várt egészségügyi mérnökképzésben ka-
matoztatják.

A PTE, ÁOK valamint a MIK közös fejlesztéseinek és innovatív 
megoldásainak működtetésére jött létre a CBEI (Centre for Bio-
medical Engineering and Innovation – Biomedikai Mérnöki és 
Innovációs Központ), amely számos kutatócsoport munkájához 
biztosítja a hátteret. A CBEI két fő csapásiránya a műszaki és 
informatikai megoldások orvostudományi alkalmazása, illetve 
az emberek életminőségét javító technológiák keresése. A kuta-
tócsoportok egymás kutatásait is támogatják, tagjaik többségé-
ben orvosok, fi zikusok, terapeuták, illetve a mérnöki területek 
képviselői. Például a MIK-en működő „Egészségügyi szoft-
verfejlesztés, egészségügyi AI, big data” kutatócsoport együtt 
dolgozik az Orvosi Anyagtechnológia és a Neurorehabilitáció, 
Mozgásanalízis kutatócsoporttal, amely számára mozgásana-
lízist végeznek, a kapott információk feldolgozásával pedig 
képesek a mozgásukban korlátozott betegek életminőségének 
javítására.

A kutatócsoport részt vesz a legígéretesebb fejlesztések közé 
tartozó, úttörő végtagprotézis létrehozásában, az Ember Arm 
projektben. A művégtagok váza és borítása 3D nyomtatással ké-
szül, így bármilyen méret és dizájn legyártható. Az eszköz ráadá-
sul egy mesterséges intelligencián alapuló program segítségével 
tanítható, nem a betegnek kell megtanulnia, hogyan igazítsa az 
izomműködését a protézis rögzített beállításaihoz, hanem utóbbi 
tanítható használója viselkedési szokásainak fi gyelembevételé-
vel. Ennek köszönhetően egyszerűbb lesz a bonyolult alakú tár-
gyak megfogása és változatosabb mozgásformák végezhetők el.

„Azt tűztük ki célul, hogy a projekteket nem az íróasztalnak 
írjuk, ezért igyekszünk céges együttműködéseket kialakítani, 
hogy olyan termékeket hozhassunk létre, amelyek innovatívak, 
és akár az orvos-, akár a műszaki tudományban hasznosulnak” 
– mondja dr. Schiffer Ádám egyetemi docens, a kutatócsoport 
vezetője. Legújabb projektjükben „okospólókkal” mérik az em-
berek vitális paramétereit és ebből következtetnek az állapotuk-
ra, illetve arra, hogy mennyi energiájuk van még, milyen mér-
tékben terhelhető az emberi szervezet. Ezeket az eredményeket 
akár katonai területen, akár a repülőgépet irányító pilótáknál is 
felhasználhatják.

A XXI. században az igazán komoly lépések megtételéhez 
már több tudományterület szoros együttműködésére van szük-
ség. Az orvostudomány nem nélkülözheti a mérnöki tudást, de a 
mérnökök is csak akkor képesek a leginkább kiszolgálni a gyó-
gyítást, ha megfelelő szintű egészségügyi, orvosi ismeretekkel 
rendelkeznek. Ez a felismerés, valamint a közös projektekben 
való együttműködés tapasztalatai vezettek ahhoz, hogy a MIK-
en megszervezzék az egészségügyi mérnökképzést. Nyugaton 
ma a legkeresettebb mérnökök az egészségügyi mérnökök, akik 
egyaránt értenek az orvosi és a mérnöki tudományokhoz. 

A MIK gondozásában élesben a 2021/22-es tanévben indu-
ló, de 2021 tavaszán pilot projektként megvalósuló Egészség-
ügyi mérnök MSc-képzésre orvosokat és mérnököket várnak, és 
már most érzékelhető a fokozott érdeklődés. A négy kar együtt-
működésével, illetve három neves, köztük a világ egyik egész-
ségügyi mérnökképzésben vezető egyetemének a támogatásá-
val induló képzés abban lesz egyedi, hogy a szakmai tárgyakon 
belül a hallgatók 16 kurzusból választhatnak, és az egészség-
ügyi mérnök kategórián belül bármilyen irányban folytathatnak 
tanulmányokat. Egyelőre magyar lesz az oktatás nyelve, de a 
jelentős külföldi érdeklődés miatt várhatóan hamar áttérnek az 
angol nyelvre. A távolabbi célok között pedig egy olyan oktató-
központ létrehozása szerepel, amelyben a hallgatók önálló mun-
kát is végezhetnek.

Forrás: PTE
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2021. évi TDK Konferencia – Eredmények
ELMÉLETI ORVOSTUDOMÁNYOK 

Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia
1. HELY: Góra Valér (PTE, TTK, Biológiai Intézet; dr. Barkó 

Szilvia egyetemi adjunktus, dr. Ujfalusi Zoltán egyetemi 
adjunktus)

2. HELY: De Villa Alexa Petra (Biokémiai és Orvosi Kémiai 
Intézet; dr. Radnai Balázs egyetemi adjunktus, Kovács 
Dominika egyetemi tanársegéd)

3. HELY: Tárnai Viktória (PTE, TTK, Biológia Intézet; 
dr. Szabó Meleg Edina egyetemi adjunktus)

Élettan I.
1. HELY: Hegedűs Dávid Áron, Szabó Ádám (Élettani 

Intézet; dr. Péczely László egyetemi adjunktus, Kállai 
Veronika egyetemi tanársegéd)

2. HELY: Berke Gergő (Transzlációs Medicina Intézet; 
dr. Hegyi Eszter egyetemi adjunktus)

Élettan II.
1. HELY: Kiss Orsolya (Élettani Intézet; dr. László Kristóf 

egyetemi docens)
2. HELY: Kozma Alexandra (Transzlációs Medicina Intézet; 

dr. Párniczky Andrea egyetemi adjunktus, dr. Szakács 
Zsolt PhD-hallgató)

3. HELY: Homoki Orsolya (Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika; dr. Vass Réka Anna rezidens orvos, dr. Jakus 
Zoltán egyetemi docens, SOTE)

Magyar Élettani Társaság Különdíjai
Hegedűs Dávid Áron (dr. Péczely László egyetemi 

adjunktus, Kállai Veronika egyetemi tanársegéd)
Kiss Orsolya (dr. László Kristóf egyetemi docens)

Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi 
orvostan 
1. HELY: Márton Zsombor, Pytel Bence (Anatómiai Intézet; 

dr. Ujvári Balázs egyetemi tanársegéd, dr. Gaszner 
Balázs egyetemi docens)

2. HELY: Gyurok Gergő Péter (Anatómiai Intézet; dr. Tamás 
Andrea egyetemi docens, dr. Fülöp Balázs Dániel 
egyetemi tanársegéd)

Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, 
Bioinformatika, Genomika
1. HELY: Bálint Lippai (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Klinika; dr. Bakó Péter egyetemi 
adjunktus, Marquettené dr. Bock Ildikó, tudományos 
főmunkatárs)

2. HELY: Tóth Szilárd (I. sz. Belgyógyászati Klinika; 
dr. Deres László, tudományos munkatárs, dr. Halmosi 
Róbert egyetemi tanár)

Farmakológiai Társaság Különdíja
Sánta Csenge (PTE, TTK; dr. Pozsgai Gábor egyetemi 

docens)

FOGORVOSTUDOMÁNYOK

Fogorvostudományok I.
1. HELY: Takács Dalma (Fogászati és Szájsebészeti Klinika; 

dr. Somoskövi István egyetemi tanársegéd)
2. HELY: Szénai Réka (Fogászati és Szájsebészeti Klinika; 

dr. Lempel Edina egyetemi docens, Told Roland szakmai 
szolgáltató munkatárs)

Fogorvostudományok II.
1. HELY: Farkas Benjámin (Fogászati és Szájsebészeti 

Klinika; dr. Bán Ágnes egyetemi docens, dr. Rauch Tibor 
Attila tudományos főmunkatárs)

2. HELY: LAITH NAFFA (Fogászati és Szájsebészeti Klinika; dr. 
Lempel Edina egyetemi docens)

Fogorvostudományok III. 
1. HELY: Radnai Fanni (Fogászati és Szájsebészeti Klinika; 

dr. Marada Gyula egyetemi adjunktus, dr. Sándor Balázs 
egyetemi adjunktus)

2. HELY: Oszkó Csenge (Fogászati és Szájsebészeti Klinika; 
dr. Lempel Edina egyetemi docens)

Legjobb Fogorvos Előadás Díj
Farkas Benjámin (dr. Bán Ágnes egyetemi docens, 

dr. Rauch Tibor Attila, tudományos főmunkatárs)
Radnai Fanni (dr. Marada Gyula egyetemi adjunktus, 

dr. Sándor Balázs egyetemi adjunktus)

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYOK

Gyógyszerhatástan, Klinikai Gyógyszerészet 
1. HELY: Pozsgai Kevin (Gyógyszerészeti Intézet és 

Klinikai Központi Gyógyszertár; dr. Vida Róbert 
György egyetemi adjunktus, dr. Vajda Péter egyetemi 
tanársegéd)

2. HELY: Vékony Roland Gábor (Biofi zikai Intézet; 
dr. Bukovics Péter egyetemi adjunktus, dr. Tamás Andrea 
egyetemi docens)

3. HELY: Rajj Réka (Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai 
Központi Gyógyszertár; dr. Botz Lajos egyetemi tanár, 
dr. Vida Róbert György egyetemi adjunktus)

Gyógyszerkémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, 
gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet
1. HELY: Vörös Annamária (Gyógyszerészi Kémiai Intézet; 

dr. Huber Imre egyetemi docens)
2. HELY: Nmar Klaudia Fatima (Gyógyszertechnológiai 

és Biofarmáciai Intézet; Ámanné dr. Takácsi Nagy Anna 
egyetemi adjunktus)

3. HELY: Paczolai Péter (Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai 
Központi Gyógyszertár; dr. Fittler András egyetemi 
docens)

KÜLÖNDÍJ: Strauss Lilien Victoria (Gyógyszerészeti Intézet 
és Klinikai Központi Gyógyszertár; dr. Fittler András 
egyetemi docens)
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Legjobb Gyógyszerész Előadás Díj
Pozsgai Kevin (Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai 

Központi Gyógyszertár; dr. Vida Róbert egyetemi 
adjunktus, dr. Vajda Péter egyetemi tanársegéd)

KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK

Egészségtudományok
1. HELY: Graff Andreas Bergheim (Orvosi Népegészségtani 

Intézet; dr. Szendi Katalin egyetemi adjunktus)
2. HELY: Amber Martinez (Orvosi Népegészségtani Intézet; 

dr. Horváth-Sarródi Andrea egyetemi tanársegéd)
3. HELY: Wiegand Dorottya, Gál Dóra (Élettani Intézet; 

dr. Mikó Baráth Eszter egyetemi adjunktus, dr. Patczai 
Balázs, főorvos)

Konzervatív klinikai tudományok I.
1. HELY: Lillik Veronika (Transzlációs Medicina Intézet; 

dr. Mikó Alexandra egyetemi adjunktus)
2. HELY: Vicena Viktória (Anatómiai Intézet; dr. Reglődi 

Dóra egyetemi tanár, dr. Tóth Dénes egyetemi 
tanársegéd)

Konzervatív klinikai tudományok II.
1. HELY: Bálint Benedek, Békési Áron (Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinika; dr. Tényi Tamás egyetemi tanár)
2. HELY: Tóth Tünde (Anatómiai Intézet; dr. Tamás Andrea 

egyetemi docens, dr. Polgár Beáta egyetemi adjunktus)

Konzervatív klinikai tudományok III.
1. HELY: Éreth Zsófi a (Szívgyógyászati Klinika; dr. Kónyi 

Attila egyetemi adjunktus)
2. HELY: Kósa Dániel (Szívgyógyászati Klinika; dr. Bálint 

Alexandra, PhD hallgató, dr. Komócsi András egyetemi 
tanár)

Konzervatív klinikai tudományok IV.
1. HELY: Tóth Tünde (Anatómiai Intézet; dr. Tamás Andrea 

egyetemi docens, dr. Csalódi Renáta, klinikai szakorvos)
2. HELY: Miskei Judith Anna (Gyógyszerészi 

Biotechnológia Intézet; dr. Csöngei Veronika Eszter 
egyetemi adjunktus)

Konzervatív klinikai tudományok V.
1. HELY: Matyók Kristóf (Transzlációs Medicina Intézet; 

dr. Szakács Zsolt, PhD hallgató, dr. Bajor Judit, klinikai 
főorvos)

2. HELY: Kötő Viktória (I. sz. Belgyógyászati Klinika; 
dr. Sarlós Patrícia egyetemi adjunktus)

Konzervatív klinikai tudományok VI.
1. HELY: Kovács Réka (Bőr-, Nemikórtani és 

Onkodermatológiai Klinika; dr. Gyulai Rolland egyetemi 
tanár)

2. HELY: Kiss Franciska Ilona (Reumatológiai és 
Immunológiai Klinika; dr. Varjú Cecília egyetemi 
docens)

Operatív orvostudományok I.
1. HELY: Kovács Viktória (Idegsebészeti Klinika; dr. Tóth 

Péter József egyetemi adjunktus, dr. Tóth Luca, PhD-
hallgató)

2. HELY: Fazekas Balázs (Sebészeti Oktató és Kutató 
Intézet; dr. Erlitz Luca egyetemi tanársegéd)

Operatív orvostudományok II.
1. HELY: Tóth Natália (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 

Intézet; dr. Mühl Diána egyetemi tanár)
2. HELY: Vizi András (Biofi zikai Intézet; dr. Nyitrai Miklós 

egyetemi tanár, dr. Maróti Péter egyetemi adjunktus)

KÜLÖNDÍJAK

CSAKOSZ Különdíj
Németh Fanni Mónika (Alapellátási Intézet; dr. Pozsgai 

Éva egyetemi adjunktus)

HMAA Különdíj
Bálint Benedek (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika; 

dr. Tényi Tamás egyetemi tanár) 
A KONFERENCIA LEGMAGASABB PONTSZÁMÁT ÉRTE EL

Anatómiai Intézet Legeredményesebb Előadó Díj
Tóth Tünde (Anatómiai Intézet; dr. Tamás Andrea egyetemi 

docens, dr. Polgár Beáta egyetemi adjunktus, dr. Csalódi 
Renáta, klinikai szakorvos)

TUDOMÁNY, AMI ÖSSZEKÖT – KÖZÉPISKOLÁSOK

Tudomány, ami összeköt I.
1. HELY: Bór Anett: Anti NMDA encephalitis
2. HELY: Balog Katica: Alvászavarok
3. HELY: Lukács Zsuzsanna: Fájdalomcsillapítás

Tudomány, ami összeköt II.
1. HELY: Frankó Réka
2. HELY: Fekete Kata
3. HELY: Dankó Vivien, Deme Zsófi a

MTPT Különdíj
Bór Anett

Gratulálunk a Díjazottaknak! 
További sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz!
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„Azt szeretnénk, ha a csatlakozás mögött megfontolt döntés 
állna” ‒ februártól indul a PoteCross képzési program

Karunk ‒ a PTE öt másik karával együttműködve ‒ a 
2020/2021-es tanév tavaszi félévétől PoteCross elnevezés-
sel kombinált képzésprogramot hirdetett. Ennek célja, 
hogy lehetőséget biztosítson a tehetséges, kiválóan teljesí-
tő orvostanhallgatóknak a graduális képzésük ideje alatt 
új képesítés szerzésének megalapozására. A pályázatra 
azok a magyar, általános orvosszakos hallgatók jelentkez-
hettek, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, 
és sikeresen teljesítették a feltételként szabott, kötelező 
tantárgyakat. A tavaszi szemeszterben öt diák csatlako-
zott a programhoz, akik februárban kezdhetik meg tanul-
mányaikat.

Dr. Ertl Tibor professzorral, karunk szak- és továbbképzésért 
felelős dékáni tanácsadójával beszélgettünk a képzés beveze-
tésének okáról, annak részleteiről.

 – Dr. Nyitrai Miklós dékán úr azt szerette volna, hogy 
a hallgatók jobban élhessenek az integrált egyetem nyújtot-
ta lehetőségekkel, azaz a graduális képzésük alatt más ka-
rokra áthallgatva olyan tudást, információkat szerezzenek, 
amelyek megfelelnek érdeklődési körüknek, és amelyeket 
a későbbiekben használni is tudnak. Ennek érdekében elő-
ször a saját házunk táján néztünk körül. Segítségemre volt 
dr. Forrai-Werling Márta, a Szak- és Továbbképző Központ 
igazgatója, valamint Varga Zsuzsanna, a Dékáni Hivatal ve-
zetője, akikkel sok területen, évtizedek óta együtt dolgozunk. 
Karunkon a humán orvos-, gyógyszerész- és egészségtu-
dományi szakfordító és szaktolmács, valamint a migrációs 
egészségügyi szakember szakirányú továbbképzési szakok 
merültek fel lehetőségként. Mindkét területen a diploma 
megléte a belépési követelmény. A diploma megszerzése 
előtti tanulmányok beszámításának azonban nincs akadálya, 
ezért meghirdetésre kerültek olyan kurzusok, amelyek sike-
res befejezésével a hallgatók a teljesítést érvényesíteni tudják 
majd a szakirányú továbbképzéseknél, lerövidítve ezzel azok 
képzési időtartamát. A kurzusokra jelentkezést feltételhez kö-
töttük, nevesített szigorlat, kollokvium elvégzése szükséges 
hozzájuk.

Végzett orvosaink jelentős része olyan munkakörbe ke-
rülhet, ahol bizonyos jogi, illetve közgazdasági ismeretek 
is fontosak számukra, mert például vezetőkké szeretnének 
válni. Az ilyen jellegű képzési területeken nagy számban 
találunk orvosokat. Meglátogattuk ezért a Közgazdaságtu-
dományi, továbbá az Állam- és Jogtudományi Karok dékán-
jait, valamint a Műszaki és Informatikai Karét is, kérve őket, 
jelöljenek meg munkatársakat, akikkel a képzések részleteit 
kidolgozhatjuk. Mindenütt szívesen fogadtak minket, biz-
tosítottak elvi támogatásukról, majd megkezdődött a közös 
munka. Dr. Tényi Tamás dékánhelyettes úr tanácsára a Mű-
vészeti Karral is fölvettük a kapcsolatot, mivel ők a művé-
szetterápiával olyan portfóliót képviselnek, amely érdekli 
orvosainkat, hiszen a karon végzett művészetterapeutáknak a 
jelentős része orvosi diplomával is rendelkezik. Mivel akkor 
már több információ volt az orvos-mérnök szak (Biomedi-
cal Engineering MSc program) indításával kapcsolatban is, 
ezért dr. Maróti Péter, a MediSkillsLab, Szimulációs Okta-
tási Központ egyetemi adjunktusa szorgalmazta, hogy ilyen 
irányban is tegyünk lépéseket. Mindkét ötlet hasznosnak 
bizonyult, és mindkettőt, az egészségügyi mérnökképzést, 
valamint a művészetterápia szakirányú továbbképzést is be-
vettük a lehetőségek közé. Dékán úr kérésére a Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Karral is felvettük a kapcsolatot, ők 
a náluk lévő minor képzéseket ajánlották a csatlakozáshoz, 
a majdani érdeklődések alapján pedig szakirányú tovább-
képzéssé konvertálását helyezték kilátásba. Mivel a jelenleg 
meglévő programokhoz tudunk csatlakozni, így ezen a terüle-
ten nem lesz kivitelezhető a keresztféléves bevezetés, csakis 
a tradicionális őszi meghirdetés során biztosítható a belépés.

A több szinten lefolytatott tanácskozás eredményeként a 
2020/2021-es tanév tavaszi félévétől karunkon a humán or-
vos-, gyógyszerész- és egészségtudományi szakfordító (és 
szaktolmács) szakirányú továbbképzés, valamint a migrációs 
egészségügyi szakember szakirányú továbbképzés, az Ál-
lam- és Jogtudományi Karon a jogi szakokleveles orvos- és 
egészségtudományi szakember szakirányú továbbképzés, a 
Közgazdaságtudományi Karon az üzleti ismeretek orvosok 
számára (MSc), a Műszaki és Informatikai Karon az egész-
ségügyi mérnök (MSc), a Művészeti Karon a művészette-
rápia szakirányú továbbképzés indul. A 2021/2022-es tanév 
őszi félévétől a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 
az esztétika specializáció (minor), az etika specializáció (mi-
nor), a fi lozófi a specializáció (minor), a művészettörténet 
specializáció (minor), a fi lmelmélet és fi lmtörténet (minor), 
és a klasszika fi lológia (minor) képzések indulnak.

Alapvetően a keresztféléves indulás mellett döntöttünk, 
azaz az idei év februárjában indul a képzések nagyobb része. 
A fi nanszírozással kapcsolatban a kezdetektől hangsúlyoztuk, 
hogy ez kiválósági program. Azt szeretnénk, ha a csatlakozás 
mögött megfontolt döntés állna, és olyan hallgatók jelent-
keznének, akik bizonyították tanulmányi előmenetelükkel is, 
hogy komoly tudás megszerzésére képesek. Pályázatukról bi-
zottság dönt. Nagyon fontos volt a Hallgatói Önkormányzat 
munkája is. Azt kértem tőlük, hogy minden szakágnak legyen 
felelőse, aki segít abban, hogy jól működjön a rá bízott terü-
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let, továbbá segítsenek a diákok mozgósításában is. A prog-
ram tervezetét egyébként előzetesen bemutattuk a Hallgatói 
Önkormányzatnak is, azt is kérve tőlük, hogy nevezzék el 
akként, ahogyan szerintük leginkább tükröződik a cél és a 
szándék. Tőlük származik a PoteCross elnevezés is.

 – Ugye, főként ötöd- és hatodéves hallgatókról van 
szó, akiket várnak ezekre a képzésekre.

 – Igen. Ezek a szakirányú továbbképzések általában négy 
szemeszteresek. Ha az ötöd- vagy a hatodéves hallgató elvé-
gez egy vagy két szemesztert, akkor a nehezén már túl van, és 
diplomával a zsebében már csak egy, vagy két félév hiányzik 
ahhoz, hogy a teljes jogú oklevelet megkapja.

 – Szemeszterenként 150 ezer forintba kerül a képzés. 
Ennek a költségét a kar állja?

 – Igen. Jelenleg öt hallgató jelentkezett. A támogatásnak 
természetesen vannak feltételei, az anyagi kompenzálás a si-
keres félév esetén történik meg.

 – Képzésenként öt hallgatót vártak, azonban jelenleg 
összesen jelentkezett öt hallgató. Elégedettek ezzel a lét-
számmal is?

 – Úgy fogalmaztunk, hogy akkor lennénk nagyon bol-
dogok, ha valamennyi területen lenne jelentkezőnk, de most 
egyéb gondjuk is van a hallgatóinknak. A távoktatást, a táv-
vizsgáztatást nem egyszerű megszokniuk, és közben belevág-
ni egy teljesen új dologba merész döntésnek számít. Mi ennek 
az öt hallgatónak is örülünk. Ketten jelentkeztek a szakfordí-
tói, ugyancsak ketten a művészetterápiás képzésre, egy diák 
pedig üzleti ismereteit szeretné elmélyíteni. Hírvivőként te-
kintünk erre a létszámra. Elterjed majd a híre a programnak, 
és bízunk abban, hogy később még többen lesznek.

 – Karunk, az ÁOK miért épp a szakfordítói, illetve 
a migrációs egészségügyi képzéseket kínálja a hallgatói-
nak?

 – Erre a kettőre van szakindítási engedélyünk és ezekhez 
gyűlt össze kellő tapasztalatunk is. Ezek a képzések olajo-
zottan működtethetők, oktatóink megfelelő rutinnal rendel-
keznek. Új területek bevonására is történtek kísérletek, és 
azon vagyunk, hogy bővítsük a palettát. Példának említem az 
orvos- és a fogorvos képzés párhuzamosságát, mivel a száj-
sebészeten mindkét diploma elvárás. Vannak jelenleg is olyan 
hallgatóink, akik párhuzamosan hallgatnak kurzusokat, ese-
tükben jelentős átkreditálás történt bizonyos tantárgyak vo-
natkozásában. Természetesen a félév végén értékeljük majd 
a tapasztalatokat, és ha szükséges, végrehajtunk módosításo-
kat, akár vissza is állíthatjuk a szeptemberi kezdést. Mindez 
még több tényezőtől függ.

Hencz Kata negyedéves általános orvostanhallgatóként je-
lentkezett a képzésre, a művészetterápiás szakirányra.

 – Megláttam lehetőségként a művészetterápiás szak-
irányt, és ez azonnal megragadott. A pszichiátria és a művé-
szet kapcsolata már nagyon régóta érdekel, legyen szó akár 
irodalmárokról, akár festőművészekről. Általános iskolás 
korom óta olvasok könyveket a témában. Nagyon szeretek 
festeni, és festményeket nézni is. Idén kezdtem a TDK-mun-
kámat, amiben Csontváry művészetével és betegségével fog-
lalkozom, a szakdolgozatomat is ebből fogom majd írni.

 – Szigorúnak tartja-e a jelentkezés feltételeit?
 – Erre a szakirányra a jelentkezés feltételeként a befe-

jezett harmadéves tárgyakat szabták, amit nem tartok szigo-
rúnak, sőt, kimondottan jónak gondolok, hisz a legnehezebb 
tantárgyaink többségén túl vagyunk. Korábban nem hiszem, 
hogy belefért volna az időmbe egy plusz képzés.

 – Mit vár a képzéstől?
 – Bízom abban, hogy sok érdekes dolgot megtanulhatok, 

elmélyíthetem a tudásomat úgy a pszichiátria, a pszichológia, 
mint a művészetek témakörében, és ez hasznos lesz nemcsak 
a szakdolgozatom megírásában, de a későbbi karrieremben 
is. Mivel igazán szeretek a művészetekkel foglalkozni, ezért 
biztosan izgalmas, új információkat hallok ezekkel kapcso-
latosan, jó hangulatú tanórák keretében. A diploma megszer-
zése után pszichiáter szeretnék lenni, aki művészetterápiás 
szakember is. Ebben a minőségemben szeretnék segíteni a 
rászorulókon, főként az addiktológiai betegeken, és rajtuk kí-
vül mindazokon, akik megkeresnek és igénylik a tudásomat.

Schweier Rita

Pécsett végzett orvosprofesszort ütött lovaggá II. Erzsébet királynő
Közzétették azoknak a névsorát, akiket 2021 beköszönte előtt II. Erzsébet királynő a lovagrendek 
tagjaivá kívánt emelni, érdemeik elismeréseképpen – írja az inforstart.hu. A hosszú, a lapokban négy 
teljes oldalt betöltő listán magyar név is szerepel: dr. Szakmány Tamás, Walesben élő orvosprofesszor 
a Brit Birodalmi Rend tagja lett.
Szakmány Tamás Érden érettségizett, majd a Pécsi Tudományegyetem orvoskarán szerzett szak-
orvosi képesítést aneszteziológiából. 2004-ben azért ment Angliába, hogy tapasztalatot szerezzen, 
és Liverpoolban kezdett dolgozni. Öt éve lett Wales-ben a Gwenti Kórház súlyos betegeket ellátó 
részlegének orvosa, majd vezetője. Hamarosan a Cardiffi  Egyetem is igényt tartott a szaktudására, és 
meghívta professzornak. A koronavírus-járvány kirobbanása után Szakmány professzor a súlyos be-
tegek kórházi ellátásának walesi koordinátora lett. Hatékony munkáját ismerte el a királynő, amikor 
érdemeiért a Birodalmi Rend tagjává tette. Forrás: pecsistop.hu
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Műtétek mérnöki pontossággal
Orvosok, mérnökök, 3D tervezők és fémmegmunkáló 
szakemberek együttműködésében fejlesztettek tovább 
egy mellkassebészeti eljárást Pécsen – az első sikeres mű-
tétek már megtörténtek.

A tölcsér- vagy cipészmellkas (pectus excavatum) lényege az 
elülső mellkasfal középvonali behorpadása. Átlagosan hat-
ezer születésenként fordul elő, és Magyarországon évente 
kétszáznál is több ezzel kapcsolatos korrekciós műtétet hajta-
nak végre, többségében gyermekeken. Bár az eredmények te-
kintetében a különböző műtéti megoldások nem különböznek 
lényegesen egymástól, mégis csak az utóbbi évtizedekben, az 
ún. Nuss-műtéttel találtak erre igazán jó megoldást. Ezt az 
eljárást fejlesztették új szintre a Pécsen, úgy, hogy a műtéti 
idő a korábbiakhoz képest lényegesen rövidebb, emellett a 
mellkas alakításához használt protézis elkészítésének soha 
nem látott pontossága miatt a beültetésből származó kocká-
zat jelentősen csökkenthető. Mindehhez az ötlettől a megva-
lósításig olyan együttműködésre volt szükség, amely eddig 
szinte példa nélkül áll, de éppen ennek nyomán gyakorlattá 
is válhat már a közeljövőben. Szántó Zalán mellkassebésszel 
beszélgettem, aki azon túl, hogy kitalálója az új metódusnak, 
meg is szervezte azt az együttműködési láncolatot orvosok, 
mérnökök, 3D tervezők és fémmegmunkáló szakemberek kö-
zött, amely lehetővé tette, hogy már két fi atal betegen is így 
végezze el a műtétet.

 – Mennyire elterjedt ez fejlődési rendellenesség és mi-
lyen komplikációkat okoz vagy okozhat az ebben szenve-
dőknél?

 – Az, hogy mikortól mondhatjuk, hogy valakinek tölcsér 
mellkasa van az valamennyire szubjektív megítélés kérdése 
is. Vannak olyan emberek, akiknek a szegycsontja rövidebb, 
a mellkasuk befelé nyomódik a mellkas belseje felé. Fiatal 
fi úknál gyakoribb; körülbelül hatezer születésre jut egy ilyen 
eset. Talán inkább nevezzük ezt anatómiai variációnak. Sok-
szor hallani, hogy ez azért veszélyes, mert ez összenyomja a 
betegek szívét, tüdejét, de talán nem is ez a legveszélyesebb, 
hanem a szokatlan formájú mellkas alakja, ami ráadásul tiné-
dzser korban elkezd nagyon látványossá válni. látjuk, hogy 
egy nyiladozó léleknek ez milyen megterhelést jelent; nem 
mer levetkőzni strandon, vagy mások előtt mutatkozni. Azt 
tudom mondani, hogy felnőtt mellkassebészeten mintegy öt-
ven beteget, míg gyermeksebészeten, ahol ez inkább gyak-
rabban fordul elő, hozzávetőleg kétszáz-kétszázötven beteget 
operálnak meg évente Magyarországon.

 – Összességében ez elég nagy szám, legalábbis műté-
tek számában. Mindig műtét a vége?

 – Igen, ez egy elég magas, de nem mindig kell feltétle-
nül megoperálni. Van, hogy a gyermek növekedésével egyre 
kevésbé lesz feltűnő, de a tölcsérmellkasok nagyobb része 
nem múlik el. Sajnos a gyakran javasolt sportolás, úszás sem 
tudja önmagában megszüntetni ezt az eltérést, mert általában 
összetett problémával állunk szemben. Így elsősorban ugyan 
kozmetikai panasszal találkozunk, melynek kijavítása vi-
szont a beteg későbbi életét tudja jelentősen megkönnyíteni. 
Érdekes, hogy mivel a betegség családi halmozódást mutat, 
gyakran a szülők saját bőrükön is tapasztalhatták az ezzel 
kapcsolatos nehézségeket. Ha annyira megterhelő lelkileg 

a beteg számára, hogy a mindennapokban problémát okoz, 
mindenképpen ajánlott megoperálni. Ami viszont tényleges 
orvosi indikáció, hogy mielőtt a csontosodás folyamata tel-
jesen lezajlik, meg kell tenni ezt a beavatkozást. Addig ki-
alakíthatunk egy ívelt, hordószerű, normál mellkasi alakot, 
azaz a „süppedés” már nem lesz benne, ettől a későbbiekben 
a mellkas tágulékonysága sokkal jobb lesz. Idősebb korban 
ennek komolyabb jelentősége lehet.

 – Jellemzően milyen idős korig operálható ez a rend-
ellenesség?

 – 22-23 éves korban fejeződik be ez a csontosodási fo-
lyamat körülbelül, de 25 éves korig ez mindenképpen lezaj-
lik. Gyakorlatilag eddig lehet ezt jól korrigálni.

 – Régebben ‒ a kilencvenes évek végéig ‒ úgy tudom 
elég komoly beavatkozással, bonyolult és a beteg számára 
eléggé megterhelő módon műtötték az ilyenfajta elválto-
zásokat. Jelenleg egy, a szegycsont alá behelyezett lemez 
beültetésével emelik ki a mellkast a megfelelő pozícióba. 
Mennyire megterhelő ez a beavatkozás a páciens számára 
és mennyire bonyolult elvégezni?

 – A beteg oldaláról azt tudom mondani, hogy nyilván 
sokkal kevésbé megterhelő, mint a hagyományos műtét, 
ami során hosszabb metszéseket végezni a mellkason, majd 
leválasztva a kapcsolódó izmokat és a bordákat részben át-
vágva tettünk be két lemezt a szegycsont alá. Azzal, hogy 
az új eljárást kitalálta az egyébként most is élő és praktizáló 
Donald Nuss, kanadai gyereksebész (aki a PTE díszpolgára 
is – néhány éve előadást tartott PTE meghívására a mellkasi 
deformitásokról), a régi eljárást már alig alkalmazzuk. Nuss 
két dolgot is csinált: először is a lemezt nem ebből a közé-
pen indított metszésből ültette be. A középső metszések – a 
szegycsont környékén ‒ mindig sokkal nehezebben, lassab-
ban, nagyobb heggel gyógyulnak, mint az oldalsók. Másrészt 
ezeket a rövid lemezeket kicserélte egyetlen hosszabbra, 
amelyet oldalról ültetett be. Így, különösen fi atalabb korban 
sokkal egyszerűbben megoldható a korrekció. Ez aztán any-
nyira forradalmasította ezt a fajta ellátást, hogy pár év múlva 
az egész világon mindenki ezzel a műtéti technikával csinálta 
és csinálja most is. A hagyományos – Ravitch nevű sebész-
ről elnevezett – nyitott műtétet csak akkor alkalmazzák, ha 
valamiért a Nuss-eljárást nem lehet; korábbi műtét kompli-
kációja, vagy kifejezetten nagymértékű deformitás miatt. A 
klinikánkon a kollégáimmal már évek óta nem kellett ilyen 
hagyományos műtétet végeznünk.
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 – Nem olyan régen két új eljárás szerinti műtétet is 
végzett, viszont jelentősen továbbfejlesztve azt. Mi volt az 
eddigi eljárással az a probléma, amelyet mindenképpen 
érdemesnek látott megoldani?

 – A korrekciós műtét során a beavatkozás minden lépé-
sét hagyományosan a sebész végezte, beleértve a beültetésre 
kerülő protézis végleges formájának kialakítását is. Ez a mű-
tét közben jelentős odafi gyelést és pontosságot, nem utolsó 
szempontból az orvos részéről szinte mérnöki tervezői lá-
tásmódot és fémmegmunkálói tapasztalatot igényel. Amikor 
például egy 16 éves gyereken végez valaki egy műtétet azért 
mindenképpen azt szeretné, hogy minden a lehető legponto-
sabban megtervezett és előkészített legyen. Azt gondolom 
mindenfajta hibalehetőséget nullára kell redukálni.

 – Amivel megérkeztünk a tulajdonképpeni újdonság-
hoz, ami ezt a pontosságot hivatott elérni. Honnan indult 
ez az új technika?

 – Kezdetben a betegek mellkasi felvételei alapján saját 
kezűleg terveztem meg a beültetendő lemezeket, amit így 
„csak” pontosítani kellett a műtőben. Nem is röntgent kér-
tem a mellkasról, hanem CT-vizsgálatot – fontos hozzáten-
nem, hogy most már léteznek olyan kíméletes CT-eljárások, 
amelyek nem terhelik jobban a szervezetet, mint egy mellkasi 
röntgen. Ez jóval pontosabb képet ad a mellkasról, jobban 
látni, mit is kell csinálnunk. Ezt még mindig nem éreztem 
elég profi nak bár jóval pontosabb volt így. Már akkor azon 
gondolkoztam hogyan lehetne megoldani, hogy a CT-kép 
alapján, a mi általunk alkotott algoritmus szerint, de a szá-
mítógép tudja megrajzolni, hogy pont ennek az embernek 
milyen formájú és méretű lemezt kell beültetni a mellkasába, 
hogy az pont megfelelő legyen. Ehhez szükség volt arra is, 
hogy a beteg mellkasának ne csak a képét lássuk, hanem a 
geometriáját, a rugalmasságát is meg tudjuk mondani.

 – Így kerültek a képbe 3D tervezők és mérnökök, vé-
gül, de nem utolsósorban a fémmegmunkáló szakembe-
rek. Hogy néz ki a folyamat a gyakorlatban?

 – Négy pillére van ennek a módszernek: a radiológus, aki 
a képet alkotja mellkasról és egy speciális algoritmus segít-
ségével a mellkas rugalmasságát is meghatározza, a 3D ter-
vező, aki ugyancsak direkt, erre a célra alkotott algoritmust 
használva megtervezi a képek alapján a beültetendő lemezt, 
kell a gyártó – esetünkben a pécsi Matro Kft. – aminek meg 
van a felkészültsége és eszközparkja, hogy a 3D tervek alap-
ján elkészítse a lemezt és végül mi, sebészek, akik beültetjük. 

Az ÁOK Orvosi Képalkotó Klinikáján rendelkezésre álló, 
legmodernebb CT-berendezésekkel lehetséges a legkisebb 
sugárterheléssel elvégezni a szükséges vizsgálatokat, amit 
még a fi atal betegeink szervezete is jól tolerál. Egyetemünk 
3D csapata az ebből kirajzolódó képre illeszti rá azt a lemezt, 
amelynek aztán a hosszúsága, görbületei az adott eltérés lehe-
tő legjobb korrekciójához adnak lehetőséget. Természetesen 
a számításokhoz használt módszer ötvözi a korábbi műtéte-

A Nuss-műtét
A tölcsérmellkas kezelésére korábban sokféle elgondolás szü-
letett a gyógytornától a különféle, rendszerint igen megterhe-
lő műtétekig, habár a kialakult deformitás gyógytornával már 
nem javítható. Bár az eredmények tekintetében a különböző 
műtétek nem különböznek lényegesen egymástól, mégis csak 
az utóbbi tíz évben érezzük úgy, hogy a Nuss-műtétben igazán 
jó megoldásra találtunk. Ennek a magyarázata pedig az, hogy 
a Nuss-műtét úgy oldja meg a szegycsont kiemelését, hogy – 
szemben a korábbiakkal – ehhez nincs szükség széles feltárásra 
és a bordaporcok kiterjedt csonkolására, mert minimálisan in-
vazív eljárás, ráadásul a korábbi műtéti megoldásokkal szem-
ben nem instabil, csak igen lassan stabilizálódó, hanem kifeje-
zetten stabil mellkasszerkezetet hoz létre, miközben a betegnek 
összehasonlíthatatlanul kisebb megterheléssel jár. Az eljárás 
lényege, hogy a hónalj alatt ejtett két kis bőrmetszésből video-
endoszkópos ellenőrzéssel speciális U alakú lemezt vezetünk a 
szegycsont alá, amelyet egy mozdulattal lefordítva megtörténik 
a szegycsont kiemelése. A bőr alá süllyesztett lemez kívülről 
nem látható és a műtét után röviddel már nem is okoz panaszt. 
Három év alatt a mellkas váza a lemez által fenntartott hely-
zetben annyira átépül, hogy a szegycsont már stabilan megáll 
támaszték nélkül is, és ekkor a lemezt egy kis beavatkozással 
eltávolítjuk. Az elv a fogszabályozó készülékhez hasonló: a 
csontos szerkezetben ébresztett feszültséggel kívánt irányú 
átalakulást lehet létrehozni. A különbség csak annyi, hogy a 
fogszabályozó merev struktúrával dolgozik, ezért az eredmény 
fokozatosan alakul ki, ezzel szemben a mellkas rugalmas, ezért 
az eredmény azonnal látható, csak az átépülésre kell várni.

DONALD NUSS, M.B., Ch.B., FRCS (C), FACS, FAAP, orvo-
si diplomáját a dél-afrikai Fokvárosi Egyetemen szerezte 1963-
ban. 1971-ben általános sebész lett a Mayo Orvostudományi 
Egyetemen ösztöndíjasaként a Mayo Klinikán, majd 1973-ban 
gyermeksebészetből szerzett képesítést, Fokvárosban, a Red 
Cross War Memorial Children’s Hospital-ban. Jelenleg a vir-
giniai King's Daughters Health System, Inc. gyermekkórháza 
igazgatótanácsának tagja. Dr. Nuss 25 évig a Children’s Hospi-
tal of The King’s Daughters Orvosi Végrehajtó Bizottságában 
és főorvosként tevékenykedett, valamint a sebészeti ügyekért 
felelős alelnöke volt 20 évig, az elvégzett műtéti eljárások 
száma évente 2 200-ról 11 000-re nőtt főorvossá válása alatt. 
Dr. Nuss a pectus excavatum-műtétek minimálisan invazív el-
járásának kidolgozója, nyugdíjazását követően is intenzív nem-
zetközi műhelymunkát tart fenn. 2007-ben a PTE szenátusa 
az egyetem díszpolgárává választotta. 2009-ben a PTE, ÁOK 
Tudományos Szakosztály meghívására tartott előadást „The 
Changing Paradigm in the Management of the Chest Wall Mal-
formations (A personal journey)” címmel a pécsi orvostudomá-
nyi karon – további részletek:

http://medbiotech.aok.pte.hu/hu/hirmondo/index/docs/
hirmondo/pdf/okh_0906.pdf

http://medbiotech.aok.pte.hu/hu/hirmondo/index/docs/hirmondo/pdf/okh_0906.pdf


18

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

ink összegyűjtött tapasztalatait, ami minden egyes beavatko-
zás kapcsán csak bővül. Ezzel a technikával kapcsolatban is 
természetesen szükség van a folyamatos fejlesztésre, de az 
elért előnyök már most jól láthatóak.

 – Nem megszokott, hogy olyan gyártó vagy cég kerül-
jön képbe, amely nem kimondottan műtéti szettek vagy 
protézisek előállítására specializálódott. Hogyan talált 
rájuk? 

 – A Matro Kft. Pécs egyik legnevesebb fémipari válla-
lata, több egyetemi együttműködésben vesz részt. Tudtam 
arról, hogy szokatlan feladatokat is nagy rugalmassággal tud-
nak megoldani, felkészült mérnöki és kivitelezői csapattal. 
Megnyugtató volt, hogy ezen a területen járatlan orvosként 
rábízhattuk a feladatot a profi kra. Amikor ezt a két műtétet el-
végeztem, nemcsak az elméletet szerettem volna a gyakorlat-
ba átültetni, hanem végig járni az egész folyamatot, lépésről 
lépésre, megismerni a gyártást is. Az alapanyagot egyébként 
nem tőlük vesszük, ez egy speciális orvosi acélból készült sík 
lemez, viszont ők ezt képesek egytized milliméter pontosság-
gal megmunkálni számunkra.

 – Mennyiben volt ez szakmák közötti tanulási folya-
mat, azaz mennyire kell egy mérnöknek orvosnak lenni és 
mennyire legyen mérnök egy orvos ilyenkor?

 – Azt gondolom, hogy aki akarja és rászánja magát, 
a műszaki és az orvostudományok között, meg tudja talál-
ni az összhangot. Ez statika, tervezés, de fémmegmunkálás 
ismerete is kellett hozzá, hogy mindenki tudjon beszélni a 
másikkal, hogy ez egy ívvé álljon össze. A radiológusnak is 
hozzá kellett tennie a tapasztalatát, a 3D tervezőnek a PTE 
3D Központban, aki megértette ezt a problémát és a mellka-
sok felépítését, továbbá maga a gyártási folyamat is tud még 
rengeteg pluszt adni nekünk, amire előtte mi sohasem gon-
doltam volna.

 – Milyen változásokat hozott mindez magában a mű-
tétben, hogy nem közben kell a lemezt hajlítgatni, hanem 
gyakorlatilag egy kész, személyre szabott műtéti szett áll 
rendelkezésre? Gondolom, a műtéti időt ez mindenkép-
pen csökkenti.

 – Egy ilyen műtét az első metszéstől az utolsó varratig 
olyan háromnegyed óra, ötven perc. Ebből tizenötöt vagy 
inkább húszat le tudtunk venni, hogy a fémmegmunkálással 
nem kell ott foglalkoznunk. 30%-kal tud rövidebb lenni így 
egy műtét.

 – Nyilván a kockázat már ezzel is jelentősen csökken, 
ha csak az altatásban töltött időre gondolunk is.

 – Így van, ráadásul teljesen biztosak lehetünk abban, 
hogy ez a lemez ehhez a beteghez 100%-ban passzol. Rá-
adásul a megmunkálás pontossága miatt a később esetlegesen 
a rossz méretezésből kialakuló szövődmények esélyét gya-
korlatilag nullára csökkenti. A beültetést követően nem fog 
olyan helyen nyomni, ahol nem kell neki, hanem pont ott fog 
nyomni, és pont ott fog feltámaszkodni, ahol kell. Illeszkedni 
fog a helyére és pontosan azt az eredményt hozza, amelyet 
előzőleg 3D-ben megterveztünk.

 – Tudom, hogy aránylag frissek még a tapasztalatok, 
de a betegeknél tapasztalhatóak már ennek az eredmé-
nyei? Például, hogy kevesebbet szenvednek vagy gyorsab-
ban épülnek fel, mint a korábbi gyakorlat szerint műtöt-
tek?

 – Ebben a tekintetben nem várok akkora változást, hiszen 
magának a műtétnek a módja és célja nem változott. A mell-

kast korrigálni kell, ami nyilván kényelmetlenséggel jár, az 
pedig az eltérés mértékétől függ. Inkább azt mondanám, hogy 
így biztosak lehetünk abban, hogy azért fáj, mert korrigál-
tuk az eltérést és nem azért, mert rossz helyen támaszkodik 
fel a protézis vagy rosszul sikerült az alakja. A beteg szem-
pontjából az igazi előrelépés az, hogy nagyobb biztonságban 
van a műtéti idő lerövidülése és a szövődmények elmaradása 
miatt. Mi pedig biztosan állíthatjuk, hogy amekkora korrek-
ciót a mellkas engedett, azt elértük. Ráadásul meghatározha-
tók a korrekció korlátai is. Talán könnyebben látható, hogy 
egy jelentős deformitás esetén mikor nem lehet ezt a típusú 
beavatkozást elvégezni, mert az túl nagy fájdalommal vagy 
törésveszéllyel járna. Az egész eljárás egyénre szabott az ele-
jétől kezdve.

 – Az országban több helyen is végeznek ilyen műté-
teket. Mit gondol, mikorra terjedhet el ez az itt kidolgo-
zott eljárás máshol is? Ami felmerülhet, hogy mivel ezzel 
a módszerrel a műtét előkészítésén múlik a pontosság, 
más sebészeknek és betegeknek is segíthetnek úgy, hogy 
az itteni szakemberek a tudásuk és szakismeretük révén 
megtervezhetik a leletei alapján egy beteg protézisét, amit 
az adott cég legyárt és azt más kórházban helyezik be. 
Előfordulhat ilyen szcenárió?

 – Szerintem ez abszolút várható szcenárió, annál is in-
kább, mert a korábban említetteknek megfelelően a tisztán 
sebészi feladatok mellett az ilyen korrekciós lemez kialakítá-
sa komplex feladat. Nem is kell, hogy a műtét részét képezze. 
Ráadásul a sebész szempontjából is sokkal megnyugtatóbb, 
hogy a műtéti megbeszélés és a CT után „automatikusan” 
rendelkezésre áll az egyénre tervezett lemez, ami már csak 
a beültetésre vár. Én, mint sebész biztosan örülnék annak a 
helyzetnek, hogy miután konzultáltam az ambulancián az 
ilyen problémával küzdő fi atalemberrel, elküldöm CT-re és 
következő alkalommal, amikor találkozunk, már a kezemben 
van a lemez és már csak be kell építenem. Egyébként tudunk 
kommunikálni a CT-központok bármelyikével, a távdiag-
nosztika pedig a mostani időszakban abszolút előtérbe került. 
Elvben semmi akadálya, hogy egy máshol megvizsgált beteg 
leletei alapján itt az egyetemi klinikán megtervezzük, aztán 
legyártassuk a neki való protézist és elküldjük a sebésznek.

 – Nyilván a koronavírus miatt ezek a műtétek is 
csúsznak, de azoknak, akiket ez érint – főleg betegeket ‒ 
fantasztikus előrelépés. Mi lesz a következő lépés?

 – Először is az az algoritmus, amit használunk, azt tesz-
szük egyre jobbá és precízebbé. Nagyon jó lenne, ha mester-
séges intelligencia vagy nagy adatbázis analízis bevonásával 
még fejlettebbé tudnánk tenni. A gyártás oldalán is tudunk 
fejleszteni, mert a cég jelenleg adott hosszúságú lemezeket 
használ, de meg tudják tenni, hogy ettől eltérő hosszúsá gút 
állítson elő, sőt felmerült, hogy gépparkot is tervezzenek 
és építsenek ehhez. Velük együtt el tudunk kezdeni azon is 
dolgozni, hogy a lemezmegmunkálás segítségével még keve-
sebb fájdalommal, még kevesebb kényelmetlenséggel oldjuk 
meg a beavatkozást. Más formájú vagy vékonyabb vagy más 
fajta lemezek is szóba jöhetnek, sőt azt is el tudom képzelni, 
hogy hosszabb távon nem is lemezt, hanem valamilyen más 
anyagot fogunk használni, ami még könnyebb, még kisebb, 
de ugyanolyan erős és rugalmas. Ez még a jövő zenéje, de 
elindulnánk ezekbe az irányokba.

 – Nagyon sok innováció, nagyon sok ember ideje és 
munkája került bele eddig ebbe a projektbe. Mi lesz en-
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nek a sorsa, végső soron ez egy szabadalommá válik, vagy 
protokollá, egyáltalán, mi a sorsa egy ilyen újításnak ál-
talában?

 – Azt gondolom, hogy a már említett algoritmus, ami a 
szükséges paramétereket meg tudja határozni, az lehet sza-
badalom. A fémmegmunkálás oldaláról nem tudom még 
megmondani, hogy az igényel-e olyan speciális tudást, ami 
szabadalommá válhat. Ha később például nem fémet, ha-
nem valamilyen biotechnológiával készített „sámfát” tudunk 
használni, az megint lehet egy ilyen irány. A mellkassebésze-
ti oldaláról nem tudunk annál jobbat mondani, mint ahogy 
eddig is beépítettük ezt a protézist, ott nem gondolom, hogy 
lenne változás.

 – Annyi talán látszik, hogy ha ez protokollá válik, ak-
kor ehhez sok speciális tudású szakember együttműködé-
sére van szükség. Mi lehet a járható út? Eljönnek a szak-
emberek ide eltanulni ezt, vagy Pécs lesz, ahol készülnek 
majd a beépítendő műtéti szettek majd?

 – Mindkettőt járható útnak látom. Nem elképzelhetetlen, 
hogy majd itt lenne az a mindenkit ellátó protézisgyártó köz-
pont, ahova minden műtét előtt fordulnak és itt lesz Európa 
legnagyobb tölcsérmellkas-korrekciós lemez gyártósora. Azt 
el tudom képzelni, hogy a radiológusoknak lesz ilyen beépülő 
algoritmusa, programsora, amit akkor tud használni, ha ilyen 
páciens kerül hozzá, és megtervezi a segítségével a lemezt, 
amit egy céggel aztán legyártatnak. Magyarországon egyéb-
ként lehetséges, hogy elegendő lenne egy cég kapacitása is 
erre. 

 – Mi a megtérülése ennek a módszernek – nyilvánvaló 
orvosi előnyökön túl – az egészségügy számára?

 – Rövidebb műtéti idő, pontosabb és kevesebb szövőd-
ményekkel járó beavatkozássá válhat így a korrekció, de se-
gíthet a 3D tervezés technikáját is népszerűsíteni az orvosok 
között. Azzal, hogy a szövődmények elkerülhetőek és a be-
avatkozás rövidebb és biztonságosabb én biztos vagyok ab-
ban, hogy összességében csökkenti ennek a beavatkozásnak 
a költségét.

 – Végeredményben most már elmondhatja, hogy ezt 
kereste, ez az a pontosság, aminek az igénye miatt belevá-
gott a fejlesztésbe?

 – Igen, azt gondolom, hogy Nuss professzor forradalmi 
műtétét ezzel a fi nomítással teljesen egyénre szabva tudjuk 
elvégezni, a kialakított együttműködésnek köszönhetően a 
jelenleg elérhető legprecízebb módon. Pontosan ez indítot-
ta el ezt a kezdeményezést, de a közös munka során minden 
szakma területéről olyan újító és modern ötletekkel a kezdeti 
tervet is jócskán túlszárnyaltuk. Abban bízunk, hogy ezzel 
a lépéssel sikerül tovább javítani a betegeink gyógyítását és 
gyógyulását. Két kiskamasz gyermek apukájaként kicsit ma-
gam is érzem a kis betegeink és szüleik aggódását a műtét 
körül, így talán olyankor is segít az a tudat, hogy egy komoly 
csapat dolgozik a háttérben a legjobb eredményért.

Szabó Gábor

Covid szerológia vizsgálat az LMI-ben
Tisztelt Kollégák, tisztelt Beküldők!
A Laboratóriumi Medicina Intézetben elérhetővé vált a 
 Covid szerológia vizsgálat. A vizsgálat kérhető Medsolban, 
a neve anti-Covid. A vizsgálat eredményeként 2 értéket 
adunk meg:

• Covid nucleocapsid ellenes antitest, normálérték:
 < 1,0 COI (cut-off value)

•  Covid spike ellenes antitest, normálérték: 
 < 0,8 NE/mL

Mindkét teszt az IgG és IgM antitestek együttes jelenlé-
tét mutatja ki. Mindkét teszt emelkedése a vírusfertőzésen 
való átesettséget vagy aktív fertőzést jelenti. Csak az egyik 
antitest emelkedése (anti-Spike vagy anti-Nucleocapsid) 
szintén valószínűsíti a fertőzésen való átesettséget, de az 
eredmények értékelése egyénenként más és más lehet, füg-
gően a titerek abszolút értékétől és a páciens anamnézisétől, 
klinikai adataitól. Mindkét teszt határérték alatti eredménye 

nagy valószínűséggel kizárja a korábbi fertőzöttséget, vagy 
a betegség lefolyása nem járt antitest termelődéssel, vagy a 
fertőzés óta eltelt idő alatt az antitestek szintje a detektálási 
küszöb alá csökkent.

Jelenleg nem ismert, hogy a titerek értéke milyen össze-
függésben van az újrafertőződés esélyével, de feltételezhe-
tő, hogy a titer értéke és az infekcióra való hajlam fordítot-
tan arányos. Covid oltást követően ‒ különösen a második 
dózis után ‒ a Spike-protein ellenes antitestek szintje jel-
lemzően nagyon magas >2500 NE/mL, míg a Nucleocapsid 
ellenes antitest szintnek alacsonynak <0,4 NE/mL kell len-
nie (jelenleg Magyarországon csak Spike-proteint kódoló 
vakcinával oltanak).

dr. Nagy Tamás, intézetigazgató helyettes
Laboratóriumi Medicina Intézet



20

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

Komoly sikert ért el Simon Imre, a 3D Központ 
munkatársa az MIT-Harvard Medical School 

egészségügyi innovációs tréningjén
Tíz héten át zajló egészségügyi innovációs online trénin-
get hirdetett az MIT a Harvard Medical Schoollal közö-
sen, melynek célja az innovációval párosított vállalkozói 
szemlélet kialakítása volt. Az intenzív képzésre rengete-
gen jelentkeztek, a kevés beválogatott között Simon Imre, 
a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ munka-
társa is lehetőséget kapott, és csapatával a második helyen 
zárták a rangos megmérettetést.

 – A PTE 3D Központ inspiráló közösségének hatására és 
támogató vezetőségének javaslatára jelentkeztem a 2020 ok-
tóbere és decembere között lezajlott MIT-Harvard egészség-
ügyi innovációs online képzésére (https://bootcamps.mit.edu/
bootcamps/healthcare-innovation/) – mondta el Simon Imre, 
akinek a tréningen történő részvételét a PTE, ÁOK támogatta. 
Simon kifejtette, a „kiképzőtábor” intenzív, tízhetes tréning 
volt, fókuszban az innovációval párosított vállalkozói szem-
lélet kialakításával. Ez a szemlélet magában foglalja egyrészt 
a megfelelő probléma felismerését, az értéket teremtő megol-
dás létrehozását, és a termék, illetve a megoldás piacra vitelét 
egy fenntartható üzleti modell megalkotása révén. A hét mo-
dulból álló tréningen rengetegen szerettek volna részt venni: 
2020-ban az 1400 jelentkezőből összesen 63 főt válogattak be 
erre a képzésre, akiket aztán 12, 4-6 fős csapatokra osztottak, 
nagy hangsúlyt fektetve a diverzitásra és az eltérő szakmai 
háttérre. A csapatoknak fel kellett deríteniük egy problémát, 
majd annak alapos elemzését követően megoldási javaslattal 
kellett szolgálniuk. Következő lépésként egy fenntartható üz-
leti modellt alkottak mindehhez, végül pedig prezentálták a 
koncepciót. Imre egy ötfős csapat tagja lett, indiai, szingapúri 
és dél-koreai csapattársaival kezdtek bele a vizsgálni kívánt 
terület felderítésébe.

 – Az ötletbörzét követően a csapattal az MRI-képalkotás 
lassúsága miatt felmerülő problémákra való fókuszálás mel-
lett döntöttünk, célként a vizsgálati idő csökkentését tűztük 
ki a gyorsabb diagnózis és a jobb költséghatékonyság elérése 
céljából. Az ötletet az egyik csapattársam valós élettapasz-
talata adta, aki páciensként rendkívül nehezen élt meg egy 
45 perces MRI-vizsgálatot, többször meg kellett szakítani 
azt, mivel kényelmetlenül érezte magát a szűk helyen, kép-
telen volt mozdulatlanul feküdni elegendő ideig. A felmerült 
problémák miatt az eredetileg háromnegyed órásra tervezett 
vizsgálat több mint két órán át tartott. A probléma feltárása 
érdekében Imre és csapattársai négy ország pácienseivel és 
radiológusaival készítettek interjúkat, továbbá folyóiratokban 
is kutattak. Ennek során kiderült, hogy 10-ből egy páciensnek 
volt már a fentihez hasonló élménye. Az Amerikai Radioló-
giai Folyóirat arról számolt be, hogy 40 millió MRI-képal-
kotásból 4 milliót meg kell ismételni az USA-ban, a gazda-
sági veszteség az ismétlések miatt 400 millió dollárra tehető. 
Vannak ugyan eszközök, melyek komfortosabbá tehetik a 
vizsgálatot (fülhallgató, VR-szemüveg), de ezeknek vannak 

korlátaik, az altatás pedig következményekkel járhat. Nem 
beszélve arról, hogy a folyamatos ismételt vizsgálat trauma-
tizálhatja a pácienseket, valamint növeli a várakozási időt a 
kórházakban.

 – Kutatásaink során arra jutottunk, hogy a legtöbb páci-
ens 20-30 percig képes mozgás nélkül elviselni a képalko-
tást, a probléma leghatékonyabb megoldása így a vizsgálati 
idő csökkentése lehet – folytatta Simon Imre. Egy szoftve-
res megoldásban kezdtek gondolkozni, mely mesterséges 
intelligencia segítségével a gyors MRI-vizsgálatok során 
létrejött, enyhén szemcsés képeket rekonstruálja klinikailag 
elfogadható és megfelelő képekké. Imre és csapata a 10 hét 
alatt kidolgozta a szoftver működési elvét, valamint a megol-
dás közvetített értékeit és a hozzá kapcsolódó üzleti modellt 
is. A fejlesztés hatására csökkenne a páciensek szorongása, 
a várakozási idő, a vevőknek (kórházaknak, diagnosztikai 
központoknak) pedig az emelkedő páciensforgalom, ezáltal 
pedig az emelkedő bevétel lenne a pozitív hozadék. Könnyen 
lehet, hogy a koncepciónak lesz utóélete a gyakorlatban: Imre 
egyik csapattársa komolyabban foglalkozik vele, elképzelhe-
tő, hogy a jövőben kidolgozásra kerül a „kiképzőtáborban” 
második helyet érő tervezet.

 – A tréning során folyamatosan hangsúlyozták, hogy 
ne ragadjunk bele egy választott üzleti lehetőségbe. Ha ar-
ról kiderül, hogy kilátástalan, bátran dobjuk el, keressünk új 
lehetőségeket a tanult metódus felhasználásával – mondta Si-
mon Imre. Rámutatott, az általuk vázolt szoftver mérnökök 
és némi kezdőtőke bevonásával megvalósítható. Hozzátette, 
hálás a lehetőségnek, hogy egy ilyen megmérettetésen kama-
toztathatta tudását, mélyíthette ismereteit.

Harta Viktor
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Közel 300 millió forintból képezték tovább 
az egészségügyi szakembereket a Klinikai Központban

A „Szakmai továbbképzések a Pécsi Tudományegyetemen” 
elnevezésű, hároméves projektben több mint 281 millió fo-
rintos támogatásból képeztek tovább 96 egészségügyi szak-
dolgozót és 25 szakorvost. A programnak köszönhetően a 
PTE Klinikai Központjának humánerőforrása minőségében 
és mennyiségében is javult, így csökkent a hiányszakmák 
aránya.

A PTE 2017-ben sikerrel pályázott az EFOP 1.10.3-17 
konstrukció „Képzési programok az egészségügyi ágazat 
szolgáltatás-fejlesztése érdekében” című felhívásra, és az 
intézmény „Szakmai továbbképzések a Pécsi Tudomány-
egyetemen” pályázatát 281.218.004 forintos támogatásban 
részesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A projekt 
a humán erőforrás javítását, és az egészségügyben dolgozó 
munkatársak motivációjának fokozását tűzte ki célul.

Sebestyén Andor, a PTE, KK elnöke, a projekt szakmai 
vezetője a képzések kapcsán elmondta, hogy a pályázatban 
96 egészségügyi szakdolgozót, továbbá 25 szakorvost ké-
peztek tovább annak érdekében, hogy a hiányszakmának 
minősülő munkakörök aránya csökkenjen, és növekedjen az 
egészségügyi képesítéssel rendelkezőké. A projektben vég-
zett továbbképzéseknek köszönhetően a KK humánerőforrá-
sa minőségében és mennyiségében is javult. A pályázat le-
hetőséget nyújtott a motivációra is: a magasabb képzettséget 
szerző szakdolgozók ösztöndíjat kaptak a képzés ideje alatt, 
valamint munkaidő-kedvezményben is részesültek, a megfe-
lelő felkészülés érdekében.

A projekt során az egészségügyi és orvostanhallgatóknak 

lehetőségük nyílt megismerni a betegellátás gyakorlati oldalát 
is. A megvalósítási időszak alatt a PTE, ÁOK- és ETK-hall-
gatói is részt vehettek skill, illetve szimulációs oktatásokon. 
Az utóbbi időben több európai uniós pályázat is támogatta a 
skill laborok felszereltségének javítását, új eszközök beszer-
zését, így a PTE-n működő egészségügyi szimulációs labora-
tórium is tovább fejlődött. Ennek köszönhetően már a legmo-
dernebb orvostechnológiai eszközökön tanulhatnak a leendő 
egészségügyi szakemberek.

Forrás: PTE

28 elhunyt donoros és hat élő donoros vesetranszplantációt 
végeztek a Sebészeti Klinika Transzplantációs Osztályán tavaly

Tavaly összesen 320 szervátültetést végeztek Magyaror-
szágon, halott és élő szervdonorokból 359 szervet vettek 
ki. A betegek várakozási ideje a máj- és a szívátülte-
tés esetén volt a legrövidebb, mindkét szervnél, illetve 
tüdőátültetés esetén is átlagosan hét hónap – hivatkozik 
az Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs Igaz-
gatóságának közleményére a bama.hu.

A vese és a hasnyálmirigy kombinált átültetésénél a várako-
zási idő 3 év 4 hónap, a vesetranszplantációnál csaknem 3,5 
év volt. A transzplantációs várólistán tavaly összesen 1893 
beteg fordult meg, 461 új beteg került fel várólistára, az év 
végén 1361 beteg várakozott valamilyen életmentő szerv-
átültetésre. A közlés szerint a 320 szervátültetésből 202 ve-
seátültetés volt, ebből a műtétből a legtöbbet, 116-ot a Sem-
melweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján 
végezték: 92 esetben elhunyt donorból, 24-ben élő donorból 
származó vesével.

A PTE Sebészeti Klinikájának Transzplantációs Osz-
tályán 28 elhunyt donoros és hat élő donoros vesetransz-
plantációt végeztek, a Debreceni Egyetem Klinikai Köz-

pontja Sebészeti Intézetének Transzplantációs Tanszékén 
27, a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikájának 
Transzplantációs Osztályán pedig 25 vesetranszplantáció 
történt tavaly. Szívátültetést 45 alkalommal hajtottak végre 
tavaly a két hazai szívtranszplantációs központban: 39 mű-
tétet a Semmelweis Egyetem Városmajor Szív- és Érgyó-
gyászati Klinikáján, hatot pedig a Gottsegen György Orszá-
gos Kardiovaszkuláris Intézetben.

Az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Sem-
melweis Egyetem Mellkas-sebészeti Klinikáján 17 tüdő-
átültetést végeztek, míg hat esetben történt kombinált vese- 
és hasnyálmirigy-átültetés. Májtranszplantációra 50 esetben 
került sor.

Kiemelték, hogy a koronavírus-járvány miatt világszer-
te, így Magyarországon is csökkent a szervdonációk és átül-
tetések száma 2020-ban az előző évhez képest, az azonban 
elmondható, hogy a szervadományozási programok folya-
matosak az egész országban, és minden hazai szervátültetési 
program a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett 
működik.

Forrás: bama.hu
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Tudományos munkát vezet, kiemelkedő kutatásokat is végez

Immár harmadik esztendeje, hogy dr. Helyes Zsuzsanna ku-
tató-orvos, egyetemi tanár a Szentágothai Kutatóközpont el-
nöke, aki elméletben és gyakorlatban is pontosan ismeri az 
itteni gondokat és teendőket.

 – Műszaki és természettudományi vonalon igen kevés a 
női kutató. Mi a helyzet az orvosi területeken?

 – A medikusok közt sokkal több a lány, s igaz ez a kutatókra 
is. Hozzátenném, negyed évszázada végeztem a POTE-n és akkor 
még fordított volt a helyzet. A férfi ak most sokkal jobban favori-
zálják a klinikai gyakorlatot, azon belül is a műtéti tevékenységet.

 – Kezdettől aktívan részt vett dr. Szolcsányi János pro-
fesszornak a csípős paprika hatóanyagával, a kapszaicinnel 
kapcsolatos érző idegrendszeri kutatásaiban. Született ebből 
világraszóló gyógyszer?

 – Az áttörést jelentő fájdalomcsillapító még nem került for-
galomba. Igen hatékonynak bizonyult klinikai vizsgálatok során 
számos gyógyszerjelölt, de kiderült, hogy mellékhatásként je-
lentősen megemelik a testhőmérsékletet. Egy nagy koncentrá-
ciójú kapszaicint tartalmazó tapasz viszont kapható világszerte, 
amely bizonyos fájdalomállapotokra, például a herpeszes idegi 

Meszesről indult, s ma is ott él
DR. HELYES ZSUZSANNA 1971-ben született Pécsett. A Fehér-
hegyi Általános Iskolába járt, a Nagy Lajos Gimnáziumban 
érettségizett 1989-ben, a POTE-n diplomázott 1995-ben. Az-
óta gyógyszertannal foglalkozik a PTE, ÁOK Farmakológi-
ai és Farmakoterápiai Intézetében. Egyetemi tanár, az MTA 
orvosi osztályának levelező tagja, 2018-tól a Szentágothai 
Kutatóközpont elnöke. Férje, Tamasik Csaba, a Hauni Hun-
gária Gépgyártó Kft.-nél kooperátor. Két fi uk van, Péter (20) 
a Budapesti Gazdasági Egyetemen kereskedelmi és marke-
ting szakon tanul, Márk (23) jogásznak készül.

fájdalomra igen hatékony. Saját kutatócsoportunkkal pedig egy 
nagyobb konzorciumon belül a kapszaicin-receptorhoz hasonló 
célponton ható vegyület fejlesztésén dolgozunk, amely jövőre 
klinikai vizsgálatokra kerülhet.

 – Milyen területen hány csoport dolgozik a Szentágothai 
Kutatóközpontban?

 – Húsz kutatócsoport tevékenykedik saját laboratóriumok-
ban, de vannak társult tagjaink is, akik rendszeresen használják 
az infrastruktúránkat. A csoportok több mint fele orvosbiológi-
ai, egyharmada természettudományi, egy műszaki-informatikai, 
egy pedig gyógyszerészeti. Bár a fő célunk a felfedező kutatás, 
a nemzetközi kiválóság – idén több mint kétszáz minősített nem-
zetközi publikációnk jelent meg vezető szakmai folyóiratokban, 
ami kétszer annyi, mint az első években –, azért született itt közel 
egy tucat szabadalom is.

 – Hová vezet az útja a laboratóriumból?
 – Dísznövényeket nevelek otthon, a Budai vámnál a kisker-

temben. Továbbá Fadd-Domborinál van egy vízparti házunk, s 
gyakran járunk oda evezni, kirándulni és biciklizni.

Mészáros B. Endre, bama.hu

A szinapszistól a viselkedésig: átfogó vizsgálati módszerek eredményei az Élettani Intézetben
A Szentágothai Kutatóközpont falai közt dolgozó néhány 
fős kutatócsoport az egyetemi infrastruktúra számos adott-
ságát hasznosítva dolgozik a memóriafolyamatok kialakí-
tásában alapvető fontosságú agyterület, a temporális lebeny 
pontosabb megértésén. A temporális lebenyben elhelyezke-
dő hippocampus és entorhinális kéregről ismert, hogy nél-
külözhetetlenek mind a térbeli tájékozódás mind a rövid és 
hosszútávú memória kialakításában. A Kortikális Hálózatok 
Kutatócsoport decemberben közölt tanulmányában azt vizs-
gálja, hogy egy specifi kus GABAerg gátló interneuron popu-
lációnak milyen szerepe van a memóriafolyamatok kialakítá-
sában. Erről, a szomatosztatint is expresszáló neurontípusról 
néhány évvel ezelőtt bebizonyította a Nobel-díjas norvégiai 
Moser csoport, hogy az agyterületre szintén jellemző, ún. 
„térbeli reprezentáció” kialakításában nem, vagy csak na-
gyon kis mértékben játszik szerepet. Nyitva maradt a kérdés, 
hogy vajon miért felelős ez a sejttípus, amely az itt található 
GABAerg gátló sejtek majdnem felét teszik ki. A kutatócso-
port az Elektronmikroszkópos Laboratóriumban lévő modern 
nagyteljesítményű JEOL transzmissziós elektronmikrosz-

kóp, illetve Szentágothai Kutatóközpontban található in vitro 
patch-clamp elektrofi ziológiai és a Nano-Bio-Imaging Core 
Facility szuperrezolúciós műszerei segítségével bebizonyítot-
ta, hogy elsősorban a mélyrétegi piramissejtek dendritjeit és 
dendrittüskéit gátolja ez az interneuron típus. A nagymértékű 
és hosszantartó gátlást a piramis sejteken in vivo éber állatok-
ban is sikerült kimutatniuk, valamint azt, hogy ennek a sejttí-
pusnak az egyidejű, szinkronizált aktiválásával törölhetőek a 
munkamemóriához szükséges emléknyomok. A témában a 
Communications Biology nevű rangos nemzetközi folyóirat-
ban nemrég megjelent közleményünk itt olvasható:  https://
www.nature.com/articles/s42003-020-01496-x

Dr. Varga Csaba, Élettani Intézet.

www.nature.com/articles/s42003-020-01496-x
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Jelenléti vizsgáztatás az elektronikus feleletválasztásos „Clickers” rendszer és QR-
kód alapú beléptetés használatával az Élettani Intézetben a COVID-járvány idején
Az Élettani Intézetben több éve folyamatos és jelentős fejlesz-
tések történtek és történnek az oktatás területén, melynek a jár-
ványhelyzet – minden nehézség ellenére – csak további impul-
zust adott. A 2019/20-as tavaszi félév tapasztalatai alapján az 
Élettani Intézet az online/hibrid oktatás ellenére a 2020/21-es 
őszi félévben is a személyes írásbeli vizsgáztatás mellett dön-
tött, természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartása 
mellett. A járvány miatt a szokásos 5 vizsgaidőpont helyett 8 
került kiírásra.

A vizsgára a hallgatók csak az úgynevezett pre-triage 
(1. ábra) kitöltését követően léphetnek be. Ehhez az intézet 
ugyanazt a QR-kódos beléptetési rendszert használta, amit már 
évközben is alkalmazott a jelenléti oktatás során. Ennek lénye-
ge, hogy a hallgató mobiltelefonján az Élettani Intézet hon-
lapjára belépve olyan pre-triage-ban felsorolt kérdésekre ad 
választ, amellyel kiszűrhetők azok a hallgatók, akik nagyobb 
fertőzési kockázatot jelentenek társaikra, illetve az oktatókra 
nézve. A válasz megadás után minden diák részére a rendszer 
egy EHA-kódhoz kötött QR-kódot generál. A vizsgán külső 
webkamera segítségével történik a mobiltelefonon megjele-
níthető egyéni QR-kód beolvasása, így a laptopnál ülő oktató 
könnyen be tudja tartani a távolságtartásra vonatkozó szabá-
lyokat. A QR-kódos beléptetési rendszer abban is segít, hogy 
a rendszer a hallgató ellenőrzése után tárolja a belépés tényét, 
így szükség esetén utólag ellenőrizhető, hogy ki volt az adott 
hallgatóval azonos teremben. A QR-kódos beléptetés további 
előnye, ha a vizsgázó az előzetesen megadott információk elle-
nére nem a megfelelő helyen jelent meg jelzi, hogy melyik te-
rembe osztották be, így a hallgató azonnal elirányító megfelelő 
helyre. Emellett utólag termenként ellenőrizhető, hogy mely 
hallgatók voltak jelen az adott vizsgán.

A vizsgáztatáshoz, a tesztkérdések megválaszolásához az 
intézet saját fejlesztésű rendszerét, egy elektronikus feleletvá-
lasztásos rendszert az Student Response System-et (Clickers) 
használja. Ezáltal, a hallgatók vizsga alatt a válaszív hagyo-
mányos kézi kitöltése helyett a Clickers rendszer segítségével 
tudják megadni a válaszaikat az MCQ alapú tesztkérdésekre 
három különböző nyelven.

A tesztkérdések papíralapon szerepelnek, ezekre a hallgató 
jegyzetelhet, de az eredményeket a Clickers felelet választá-
sos panel (2. ábra) segítségével kell beküldenie. A készüléken 
csak a kérdés száma szerepel, ezek között a nyilakkal léptethet 
a vizsgázó, vagy pedig konkrét számú kérdéshez ugorhat. A 
hallgatók teszt során az idő lejárta előtt bármikor módosíthat-
ják a kérdésekre adott válaszaikat és a vizsga alatt a teremben 

folyamatosan kivetítve láthatják azt is, hogy hány százalékát 
válaszolták meg a kérdéseknek, valamint mennyi idő van még 
vissza a vizsgából (3. ábra). A vizsga végét a készülék jelzi és 
további válasz már nem küldhető be. Lényeges, hogy a hall-
gatók ugyanazt a tesztet írják, azonban a kérdések sorrendje, 
és azon belül a válaszok sorrendje különböző, így egy vizsgán 
akár 42 különböző verziójú tesztsor is előfordulhat, ami jelen-
tősen csökkenti a visszaélések lehetőségét.

Nagy előnye a rendszernek, hogy az eredmények teljes ki-
értékelése a hallgatók létszámától függetlenül a vizsga befeje-
zése után 10 percen belül elérhetővé válik, így a vizsgázók az 
Élettani Intézet honlapján Neptun-kódjukkal való bejelentke-
zés után megtekinthetik a saját eredményüket és elemezhetik 
a graduális képzési szakokra megadott statisztikai adatokat is. 
Az eredmények Neptun-ba való feltöltése is automatizált.

Összességében elmondható, hogy az Élettani Intézet si-
kerrel alkalmazkodott az oktatás és a vizsgáztatás területén is 
a járvány által előidézett helyzethez, s a hallgatók illetve az 
oktatói biztonságát szem előtt tartva mindent megtett, hogy 
az oktatás és a számonkérés minősége is megőrizze korábbi 
magas színvonalát. A bevezetett újításokból többet a járvány 
utáni időkre is érdemes megőrizni, ezen új, modern eszközök 
és fejlesztések nagyban segíthetik a jövőbeni oktatást is.

1. ábra A QR-kódos beléptetéskor a diákok által kitöltendő pre- 
triage kérdőív magyar verziója.

2. ábra A 
Clickers felelet-
választásos 
panel, melynek 
segítségével 
a hallgató 
a válaszait be 
tudja küldeni 
a központi 
egységnek.

3. ábra A hallgatók a vizsga alatt a teremben folyamatosan kivetítve láthatják, hogy hány százalékát 
válaszolták meg a kérdéseknek, valamint mennyi idő van még vissza a vizsgából.
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A fehérjék funkcióit kutatja Kilár Ferenc

Az elmúlt év folyamán rendkívüli elismeréseket vehetett 
át dr. Kilár Ferenc vegyész, a biológiai tudomány dokto-
ra, a PTE egyetemi tanára tudományos tevékenységéért 
és oktatómunkájáért.

 – A PTE Doktori Tanácsának elnökeként átfogó képe 
van az egyetem tudományos életéről. Mondjon néhány 
jellemző adatot!

 – Évente 120-150-en doktorálnak a Pécsi Tudomány-
egyetemen és csaknem 200 MTA-doktorunk van. Az oktatói 
létszámhoz viszonyítva pedig a nagydoktorok számában a 
legjobb hét hazai egyetem közé tartozunk.

 – Vegyészként végzett, de a biológiai tudomány dok-
tora. Kémikus vagy biológus valójában?

 – Határterületekkel, biokémiával és bioanalitikával fog-
lalkozom, szóval lehetnék a kémiai tudomány doktora is.

 – Mi a szakterülete, ami nemzetközi szinten is minő-
síti?

 – Elsősorban a fehérjék kutatása. A szerkezet és funkció 
közti kapcsolatok vizsgálatával foglalkozom, valamint mak-
romolekulák elemzését végzem az elválasztástudomány terü-
letén kifejlesztett módszereinkkel.

Vegyészek és informatikusok
DR. KILÁR FERENC Budapesten született 1953-ban. A pécsi 
Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, az ELTE-n diplo-
mázott vegyészként 1977-ben. A Szegedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézetében dolgozott 1983-ig, majd a POTE 
Központi Kutató Laboratórium munkatársa lett. Hat évig 
Svédországban, az Uppsala Egyetemen kutatott. 1997-től a 
PTE, ÁOK-nak és a TTK-nak is egyetemi tanára, tanszékve-
zető és intézetigazgató volt évtizedeken át. Az MTA doktora. 
Felesége, Petróczki Ágnes programtervező matematikusként 
dolgozott, lányuk, Anikó vegyész, fi uk, Levente informati-
kus-könyvtáros.

 – Mire a legbüszkébb a munkásságából?
 – Az eddigi eredményeket jelzi, hogy több mint kétszáz 

„Q-s tudományos minősítésű” közleményem jelent meg. Ki-
emelném még azt a tudományos hálózatot, amelyet én ala-
pítottam és különböző országokban 18 egyetemen működik 
már. Itt jegyezném meg azt is, hogy a kémia pécsi, egyetemi 
szintű oktatása és a vegyész szak elindítása a nevemhez is 
fűződik, vagyis a tudományszervezésben ugyancsak akadnak 
eredményeim. Másrészt a pécsi orvostudományi és termé-
szettudományi karokon túl az erdélyi Sapientia Egyetemnek 
is a kinevezett professzora vagyok.

 – Gyakran látom a Kodály Központ hangversenyein. 
A komolyzenével is ilyen elmélyült a viszonya?

 – Csellózom, játszottam szólamvezetőként az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, majd a svédországi Uppsala Egye-
tem zenekarában, rövid időre pedig megfordultam a Pécsi 
Vonósoknál is. Időnként napjainkban is előveszem a csellót, 
de már csak magamnak, kedvtelésből játszom. Emellett az 
kapcsol még ki, hogy a családommal sokat járunk kirándulni.

Mészáros B. Endre, bama.hu

Szimulációs betegképzés az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézetben ‒ 
beszámoló

Intézetünkben a tavaszi szemesztert megelőző héten, 3 napon és három nyelven (magyar, angol, német) került sor új laikus 
színész betegek (SP-k) képzésére. Külön öröm volt számunkra, hogy sikerült angol és német anyanyelvű, valamint a ma-
gyar mellett a két idegen nyelv valamelyikét kiválóan beszélő laikusokat is megszólítanunk, és bevonni őket a programba, 
megteremtve ezzel annak lehetőségét, hogy a magyar nyelvű képzés mellett, az Angol és Német Programban is alkalmazha-
tóak legyenek SP-k a szimulációs oktatásban. A német anyanyelvű laikus színészek képzésében vendégoktatóként részt vett 
Dr. phil. Swetlana Philipp, a jénai Friedrich-Schiller Universität, Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und 
Psychoonkologie munkatársa is.

A képzések középpontjában a laikus színészek által megformált szerep személyre szabott felépítése, ill. a hallgatóknak 
szánt feedback tartalmi szempontjaira, a visszajelzés szerkezetileg és nyelvi megformáltságban megfelelő felépítésére irá-
nyult. Intézetünk Szimulációs Beteg Projektje a PotePillars oktatásmódszertani ötletverseny keretében elnyert támogatásnak 
köszönhetően fejlődhet tovább ebben az évben. A tavaszi szemeszterben a Gyakorlatorientált orvosi kommunikáció (Maga-
tartástudományi Intézet, Alapellátási Intézet, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet szinergiában oktatott kurzusa), 
a Fogászati kommunikáció, és számos szaknyelvi-kommunikációs tantárgy keretében alkalmazzuk a kiképzett szimulációs 
betegeket. További munkánk az SP-kel támogatott szimulációs oktatás módszertani lehetőségeinek bővítésére, minél széle-
sebb körű kari alkalmazhatóságára irányul.

Dr. Hambuch Anikó, egyetemi adjunktus, 
PTE, ÁOK, ENYKI, intézetigazgató-helyettes
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Az áttörő fájdalmak fele megelőzhető – a Magyarországi 
Fájdalom Társaság online kongresszusának tapasztalatai

Áttöréses fájdalomnak azt nevezik, amikor a jól beállított 
fájdalomcsillapító kezelés ellenére hirtelen nagy fájdalom 
jelentkezik, tehát a fájdalom áttör a fájdalomcsillapító 
gyógyszer hatásán. Ettől leggyakrabban az előrehaladott 
stádiumú daganatos betegek szenvednek. Amint arra a 
Magyarországi Fájdalom Társaság novemberi online 
kongresszusán rámutattak, a korábbi vélekedésekkel el-
lentétben az áttörő fájdalom közel sem mindig kiszámít-
hatatlan, így megfelelő gyógyszeradagolással a villám-
csapásszerű fájdalmaknak közel a fele megelőzhető. Az 
áttörő fájdalom kezelésére nem alkalmasak a krónikus 
fájdalmakat kordában tartani képes gyógyszerek, a lehe-
tő leggyorsabban felszívódó hatóanyagra és beviteli mód-
ra van szükség.

„A fájdalomcsillapítás egyik legnehezebb feladata, hogy az 
áttöréses fájdalmak ellen gyorsan és hatékonyan, a megfelelő 
ütemezésben tudjunk fellépni. Az alapvető, bázis fájdalom-
csillapítással összefüggésben, ám mégis önálló problémaként 
kell foglalkozni a betegek áttörő fájdalmaival” – vezette fel a 
témát dr. Csikós Ágnes egyetemi docens, a PTE Alapellátási 
Intézetének vezetője a konferencián. Mint mondta, az áttö-
rő fájdalomérzet csúcspontja nagyon hirtelen bekövetkezhet, 
majd ugyanígy el is múlhat. Másoknál lépcsőzetesen erősö-
dik, egy erősségi szintet elérve kitart rövidebb-hosszabb ide-
ig, majd fokozatosan múlik el.

Az áttörő fájdalmak mintegy felének beazonosítható-
an szervi károsodás az okozója, több mint egynegyedében 
neuropátiás (idegi eredetű) a fájdalom, egyötödében pedig 
szervi és idegi eredetű is egyszerre. Egy belenyilallás átla-
gosan 3 másodpercig tart. Előfordul, hogy ennél rövidebb, 
valóban villámcsapásszerű, ám a rendkívül intenzív és kínzó 
fájdalomérzet akár fél órán keresztül, ritkán akár órákon át is 
gyötörheti a beteget. Ha nem kellő részletességgel térképezik 
fel a beteg fájdalmait, a nem megfelelően beállított fájdalom-
csillapítás sok – egyébként elkerülhető – gyötrődést okoz.

Az áttörő fájdalmaktól szenvedő betegeknek rosszabb a 
fájdalomkontrollja, érthető módon elégedetlenebbek a fájda-
lomcsillapítással, rosszabb a hangulatuk. Az érintett betegek 
erősebb szorongással élnek, hiszen félelemben és bizonyta-

lanságban telnek a napjaik attól, hogy bármelyik pillanatban 
váratlanul rájuk törhet az erős fájdalom. Amint dr. Csikós 
Ágnes elmondta, ha valakinek napi három-négy alkalomnál 
többször van áttörő fájdalma, valószínűleg a bázis fájdalom-
csillapító dózisát is indokolt emelni.

Nemcsak gyógyszerekkel lehet csillapítani a fájdalmakat. 
A terápiás idegblokádok például úgy hatnak, hogy megsza-
kítják a fájdalomvezetést. Ezt helyi érzéstelenítők, illetve 
tartósan ható készítmények befecskendezésével érhetik el. A 
fájdalomcsillapítás esetenként csak idegsebészeti beavatko-
zással, tehát operációval, ortopédiai műtéttel érhető el, amikor 
lekötik vagy csonkolják a fájdalmat továbbító idegkötegeket. 
Elsősorban a csontfájdalmak kezelésében alkalmazható pal-
liatív sugárterápia is, aminek célja a fájdalom gyors és haté-
kony enyhítése, illetve a csontok meggyengüléséből adódó 
patológiás törések megelőzése. A fi zioterápiának szintén fon-
tos szerep juthat: a nyújtások, speciális masszázsok is sokat 
segíthetnek, ám azokat csak a rákbetegek ellátásában tapasz-
talt szakembernek szabad végezni.

A fájdalom megélése, erősségének észlelése jelentős rész-
ben függ a beteg pszichológiai állapotától is. A gyógyszeres 
fájdalomcsillapítást nem képes kiváltani, ám az arra nyitott 
és alkalmas betegeknél a különféle relaxációs technikák, a 
stresszkontroll, a hipnózis is tud érdemben javítani az élet-
minőségen.

Forrás: rakgyogyitas.hu
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A pécsi gyógyszerészképzésben hangsúlyt fektetnek 
a gyógyszerészek gazdasági ismereteinek bővítésére is

A PTE Gyógyszerésztudományi Kara közösen a Közgaz-
daságtudományi Karral megálmodta, majd megvalósí-
totta az „Üzleti ismeretek gyógyszerészhallgatóknak” 
című képzési programot. Ennek célja, hogy a hallgatók 
a képzésük során olyan gazdasági alapismereteket és 
marketing szemléletmódot sajátítsanak el, amelyek egy 
sikeres gyógyszertári vállalkozás működtetéséhez elen-
gedhetetlenek.

A PTE Gyógyszerésztudományi Karán felismertük, hogy 
a gyógyszerész szakmában maradtak még kiaknázatlan 
területek, így olyan diszciplínákkal lehet összekapcsolni a 
gyógyszerészetet, amely a későbbi karrier során elenged-
hetetlen kvalitásokkal és tudással vértezi fel a hallgatókat. 
A gyógyszerészet és gyógyszerellátás valamennyi terüle-
tén szükség van gazdasági ismeretekre és megfelelő mar-
ketingszemléletre. A program célja: gyógyszerészhallgatók 
számára olyan gazdasági részképzés nyújtása, amely kettős 
célt szolgál:

• a későbbi munkájuk (gyógyszertár menedzselése) so-
rán a gyógyszerészeti ismeretek mellett elengedhetet-
len üzleti ismeretek és képességek, készségek átadása,

• a közgazdász mesterdiplomára is vágyó gyógysze-

részhallgatók számára az üzleti mesterképzésekbe 
való belépés feltételét képező minimum 30 gazdasá-
gi kredit megszerzésének elősegítése (részletesebben 
lásd a GYIK részben).

A program szakmai irányultsága: a program az üzleti is-
meretek közül kiemelten a pénzügyi-számviteli-adózási és a 
marketing ismeretekre koncentrál.

A program időtartama: 7 félév.
A program illeszkedése a gyógyszerész-képzés tantervé-

hez: a program a 10 féléves gyógyszerészképzéssel párhu-
zamosan, az ajánlott előrehaladás szerint a 3-9. félévekben 
teljesíthető, melyből az első öt (3-7.) félévben félévente 
egy, a KTK által meghirdetett 6 kredites kurzust, további 
két (8-9.) félévben pedig a GYTK gyógyszerész-képzésé-
nek részét képező kötelező, illetve opcionális kurzusokat 
tartalmaz. Az öt félévnyi KTK-s tartalom összesen 30 kredit 
értékű, amely 3 kötelező tárgyat (összesen 18 kredit) és 4 
specializációs tárgyat foglal magában („marketing”, illetve 
„pénzügy” irányokra bontva 2-2 tárgy, melyekből összesen 
kettőt kell teljesíteni 12 kredit értékben). Ezekhez adódik 
hozzá a további két félévben a GYTK tanterve szerint telje-
sített tárgyak kreditértéke (max. 8 kredit).

Videókkal illusztrált fül-orr-gégészeti könyv
Videókkal illusztrált, egyedülálló fül-orr-gégészeti szak-
könyv készült az orvostanhallgatók számára. A most meg-
jelent online kiadvány szerzője dr. Lujber László fül-orr-gé-
gész, a KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
egyetemi docense. A könyv olvasása során a medikusok QR 
kóddal közvetlenül a telefonra tudják tölteni a fül-orr-gégé-
szeti vizsgálatok anyagát. A könyv az online oktatás alatt a 
gyakorlati órák hiányát pótolja.

Digitálisan megjelent fül-orr-gége gyakorlatos könyv, 
jegyzet készült, amely abban különbözik az eddig megjelen-
tektől, hogy a digitális tartalmat közvetlenül a mobiltelefonra 
le tudja tölteni az olvasó, így mind a fotókat, mind pedig az 
élő videókat láthatja. A videók közvetlenül a fül-orr-gégészeti 
alapvizsgálatokról szólnak, illetve azokról a vizsgálati eljárá-
sokról, valamint beavatkozásokról, amelyeket a mindennapi 
életben fontos végezni a fül-orr-gégésznek, és így fontos tud-
ni a fül-orr-gégét tanuló diákoknak. Ez egy hosszabb kiad-
ványnak a gyakorlatos része. Készül egy olyan könyv, amely 
a fül-orr-gégegyógyászatot átöleli. A gyors megjelentetésnek 
az volt a célja, hogy a Covid-járvány miatt a digitális oktatás-
ban részt vevő diákoknak tudjunk egy olyan tananyagot adni, 
ami az ő gyakorlati készségfejlesztésüket javítja, illetve mi-
vel online van, olvasás közben azonnal le tudják QR kóddal 
tölteni, ezáltal olyan, mintha részt vennének a gyakorlaton. 
Angol nyelven adtuk ki a kiadványt, de ennek egy része már 
korábban magyar nyelven megjelent, azonban a következő 
féléves oktatásnál a fül-orr-gégére a magyar diákok fognak 
érkezni, és tervezzük azt, hogy ez magyar nyelven is teljesen 
elérhető legyen.
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A pécsi diákélet esszenciája ‒ Irány a PTE! Kultúrfeszt
Pécsett diplomát szerezni sokkal több a megszerzett kreditek 
összességénél. Pezsgő, nyitott, vidám, érdeklődő közeg vár-
ja a hallgatókat, akik a tanulmányaik mellett milliófélekép-
pen kibontakozhatnak a művészetek, a sport, a könnyűzene, 
a gasztronómia legkülönbözőbb területein. Kicsit fesztivál, 
kicsit előadás és kicsit tárlatvezetés – az Irány a PTE! Kul-
túrfeszt egy hétbe sűrítette mindazt, amiért mindenki pécsi 
akar lenni. A kultúrfeszt célja, hogy a jelenlegi helyzethez 
igazodva, egyedi formában, virtuálisan átélhető legyen a pé-
csi egyetemi életérzés. Olyan programelemek szerepeltek a 
kínálatban, amelyek virtuális „pótélményként” egy kis Pécset 
varázsoltak mindenki számítógépére, tabletjére vagy telefon-
jára. Középiskolásoknak, aktív és végzett PTE hallgatóknak, 
szülőknek és oktatóknak élménydús online rendezvényeket, 
különlegességeket kínált az esemény, január 25-től 29-ig.

Az Irány a PTE! Kultúrfeszttel kapcsolatos minden fon-
tos információ elérhető a https://felveteli.pte.hu/kulturfeszt 
oldalon. A virtuális fesztivál, ami a hasznos kikapcsolódást 
helyezi előtérbe, egy nagyobb online offenzíva része volt. Az 
idei felvételi időszak megváltozott körülményei miatt létre-
hozták az Irány a PTE! mobilapplikációt is, mely mind az 
Apple, mind a Google eszközeire telepíthető, elég csak rá-
keresni az elérhető alkalmazások között. Ennek legfontosabb 
célja volt, hogy informatív legyen ‒ a közösségi média zajától 
elszigetelten, egy helyen megtalálható legyen minden fontos 
hír, esemény, határidő, ami ahhoz kell, hogy valaki sikeresen 
a PTE hallgatójává válhasson.

Aki pedig jobban megismerné Pécset és környékét, lá-
togasson el az iranyapte.hu oldalra! Az egyedi, drónfelvéte-
lekre és gyönyörű látképekre épülő virtuális kiadvány olyan 
szép, hogy garantáltan mindenki a megyeszékhelyre szeretne 
látogatni, aki megnézi. De az egyetem a szülőkről sem fe-
ledkezik meg, hiszen az Irány a PTE! Kultúrfeszt programjai 
között is helyet kapott a szülői fórum, valamint állandó felü-
letet kínálnak a tapasztalat- és véleménycserére a PTE szülők 
számára létrehozott Facebook csoportjában. Emellett havi két 

alkalommal külön fogadóórán is feltehették a szülők vagy a 
leendő hallgatók a kérdéseiket. A kiválasztható időpontoknál 
látható, hogy az általános tájékoztatás mellett mely szakok 
képviselői vettek részt a fórumon, így első kézből kaphattak 
választ a továbbtanulás iránt érdeklődők.

Pécs a legjobb helyszín az egyetemi évekhez: élhető, 
szerethető, mediterrán hangulatú város, pezsgő diákélettel. 
Zene, sport, tánc, a kikapcsolódási lehetőségek tárháza szé-
les, a csodálatos természeti környezetet kínáló Mecsek pedig 
kifogyhatatlan élményforrás. Nem véletlen, hogy a világ zöld 
egyetemeinek rangsorában a Pécsi Tudományegyetem lett a 
„legzöldebb” magyar egyetem.

A PTE világszínvonalú oktatásának köszönhetően az itt 
szerzett diploma piacképes. A hazai rangsorokban az egyik 
legmagasabbra értékelt oktatói gárda biztosítja a magas szin-
tű oktatást, melynek köszönhetően ma már húszezren tanul-
nak a PTE-n, és a friss végzősök 96%-a ajánlja a most jelent-
kezőknek egykori egyetemét. A PTE egyedüli magyar vidéki 
felsőoktatási intézményként a legjobb 200 egyetem közé ke-
rült a Times Higher Education idei nemzetközi rangsorában, 
a londoni Quacquarelli Symonds pedig a nemzetközi hallga-
tók kategóriájában a világ top 200 egyeteme közé sorolja a 
PTE-t.

„A hazai egészségügynek, az egyetemi oktatásnak sebességet kell váltania” 
‒ interjú dr. Molnár Zsolt professzorral

A pécsi egyetemről indult, angliai és szegedi kitérő 
után oda is tért vissza, mellette orvosigazgató egy 
amerikai–német cégnél, és aneszteziológus profesz-
szor a poznani egyetemen. Dr. Molnár Zsolt, a PTE 
Transzlációs Medicina Intézetének professzora ke-
serű tapasztalatok után találta meg itthon a helyét, 
és ma is azt vallja, hogy a hazai egészségügynek, az 
egyetemi oktatásnak sebességet kell váltania.

Két éve dolgozik a PTE-n, munkája Lengyelországhoz és 
Berlinhez is köti, Szegeden él. Tíz évig vezette a Szegedi 
Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápi-
ás Intézetét. Korábban Angliában három évig klinikán 
dolgozott, két évig kutatómunkát végzett, második gye-
reke is ott született. Öt év után el kellett döntenie, hogy 

végleg maradnak-e,vagy hazajönnek. Ezután Pécsett tíz 
évig vezette az intenzív osztályt, sok nagyszerű dolgot 
beindított. 2009-ben keresték meg a szegedi tanszék 
vezetésével, amit megpályázott. Mint mondja, nyíltan 
felvállalták, hogy nem fogadnak el hálapénzt, számukra 
minden beteg egyforma. Szembementek azokkal a veze-
tői törekvésekkel, amelyben úgy kezelték a tanszékeket, 
mint a magántulajdont. Emiatt rengeteg támadást kapott. 
A CytoSorbents nevű amerikai–német céggel öt éve vég-
zett közös kutatásokat, amikor megkeresték azzal, hogy 
csatlakozzon a csapatukhoz, ezután itt lett orvosigazga-
tó. Részmunkaidős professzorként vezeti a PTE Transz-
lációs Medicina Tanszékének intenzív terápiás munka-
csoportját, és részállású vendégprofesszorként dolgozik 
Poznanban is.
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Több mint 400 résztvevő nézte egyidejűleg a 
Gyógyszerészi Biotechnológia online továbbképzését ‒ 

refl exiók
„Amit a COVID19 oltóanyagokról tudni kell ‒ a biotechno-
lógiai eredetű oltóanyagok aktualitásai” címmel szervezett 
online továbbképzést a Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet 
január 21-én, amely a különböző, már piacra került és még el-
fogadásra váró vakcinák technológiáit volt hivatott bemutat-
ni és megismertetni az egészségügyben dolgozó, elsősorban 
gyógyszerész szakemberekkel. 

A továbbképzésnek, amellett, hogy oktatási céllal minél 
szélesebb körű háttértudással igyekezett felvértezni a hazai 
szakmabelieket, olyan témákkal ismertette meg a gyógysze-
részeket, mint például a különféle biotechnológiai eljárások 
alkalmazása az oltóanyagok elkészítésében, azok speciális 
formulálási igényei gyógyszertechnológiai szemszögből, 
illetve az immunológiai válaszreakciók különbözőségei a 
különféle oltóanyagok eredményeként. Azon legújabb fej-
lesztések is említésre kerültek, amelyek védettséget biztosít-
hatnak olyan személyeknél, akik esetleg nem kaphatnak aktív 
immunválaszt kiváltó oltóanyagot, valamilyen egészségügyi 
oknál fogva.

A továbbképzésre több mint 600 fő regisztrált. A jelent-
kezők száma egyedülálló a Gyógyszerésztudományi Kar tu-
dományos és szakmai előadássorozatainak történetében. Az 
online továbbképzést a magas résztvevőszám miatt nem le-
hetett a PTE és a karok által is támogatott Microsoft Teams 
platform hagyományos meeting keretein belül megvalósítani, 
így az előadásokat az Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osz-
tály munkatársainak segítségével előre rögzítették stúdió kö-
rülmények között. Az előadásokat 3 blokkban, premierként 
mutattuk be a kar YouTube-csatornáján. Amennyiben szeret-
nék nyomon követni a pécsi gyógyszerészképzés izgalmait, 
továbbképzéseit, oktatási-kutatási tevékenységeit a GYTK 
YouTube-csatornájára – https://www.youtube.com/channel/
UCfGZuO-WtpwE712UzMvsL8w –  fel is iratkozhatnak.

Visszajelzések
Az első blokkot, amelyben dr. Pongrácz Judit, a Gyógyszeré-
szi Biotechnológia Intézet vezetője, dr. Kvell Krisztián, PhD, 
a Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet vezetőhelyettese, 
valamint dr. Csöngei Veronika, a Gyógyszerészi Biotechno-
lógia Intézet adjunktusa adott elő egyidejűleg 400-an nézték 
élőben! A premiert követően még egy napig volt elérhető a 
továbbképzés anyaga, így az első blokkot összesen 1380-an 
tekintették meg!

A második blokkot, amelynek előadói dr. Sipos Katalin, 
PhD, a Gyógyszerészi Biológiai Tanszék vezetője, illetve 
dr. Pál Szilárd, PhD, a Gyógyszertechnológiai és Biofarmáci-
ai Intézet vezetője voltak, egyidejűleg 361-en nézték élőben, 
valamint 645-en tekintették meg összesen!

A harmadik blokkot, ahol ismét dr. Kvell Krisztián, va-
lamint dr. Pongrácz Judit adtak elő, 358 fő nézte egyszerre 
élőben és 548-an tekintették meg összesen!

„Rendkívül tartalmas, magas színvonalú, jól érthető előa-

dásokat hallhattunk. Köszö-
nöm.”

„Remek kezdeményezés 
volt, nagyon sok hasznos 
információval. Jövőben is 
szívesen részt vennék hason-
ló képzéseken. Köszönöm a 
részvételt!”

„A PTE Gyógyszerész-
kar továbbképzései mindig 
magas színvonalúak kiváló 
szakmai tartalommal. Több 
ilyet! Sőt, amennyiben visz-
szatérünk a jelenléti „élet-
hez", szívesen betekintést nyernék pl. a Biotechnológiai In-
tézet munkájába ‒ személyesen is. Nekem rendben volt ez a 
továbbképzés, maradjon így!”

„Nagyon tetszett a program, mind a témák kiválasztása, 
mind az előadások felépítése, egymásra épülése remek volt. A 
szervezés, technikai háttér is teljesen rendben volt.”

„Munka után csatlakoztam, az első blokknak épp vége 
volt. Örültem, hogy felvételről meg tudtam nézni, s hogy volt 
erre még időm a tesztírás előtt. Máskor is szívesen részt ve-
szek hasonlóan megszervezett online képzésen.”

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni az előadóknak a színvonalas és iz-
galmas előadások összeállítását és prezentálását. Köszönjük 
az Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály vezetőjének, 
Kittkáné Bódi Katalinnak és az osztály valamennyi munkatár-
sának a technikai segítséget, akik nagyon rövid határidővel is 
lehetővé tették a továbbképzés anyagának felvételét. Továb-
bá, köszönjük karunk dékánhelyettesének, dr. Fittler András-
nak a konstruktív tanácsokat és dr. Forrai-Werling Mártának 
a Szak- és Továbbképző Intézet igazgatójának a kreditpon-
tok elismertetésében nyújtott segítségét. Köszönjük még a 
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet munkatársának, Simon 
Tamásnak és a Dékáni Hivatal tartalommarketing munkatár-
sának, Lókodi Dávidnak a szervezésben mutatott fáradhatat-
lan munkájukat, illetve a promóciós anyagok elkészítését.
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Megújult felvételi oldal üdvözli a leendő pécsi orvosisokat
Hatalmas megújuláson esett át a PTE Általános Orvostudo-
mányi Karának felvételi oldala, mely egyszerre ötvözi az ele-
gáns, egyúttal trendi dizájnt a 21. századi elvárásokkal, fel-
használóbarát megoldásokkal. A hosszú előkészítő és elemző 
munka eredményeként megszületett weboldal február 8-tól 
fogadja az online térből érkező leendő pécsi orvosisokat, 
egyúttal előfutára egy még nagyobb projektnek, a hamarosan 
induló új kari honlapnak.

 – Karunkon a felvételizőket megszólító oldal 2013-ban 
indult három nyelven: magyarul, németül és angolul. Az el-
telt közel egy évtized alatt azonban jelentősen megváltoztak a 
célközönség tartalomfogyasztási szokásai, ezért szükségessé 
vált a honlap átalakítása. Ennek jegyében grandiózus munka 
zajlott, melynek végeredményeként a felvételi oldal, amel-
lett, hogy új strukturális és tartalmi frissítésen esett át, új, mo-
dern dizájnnal jelent meg, mely egyszerre tükrözi a büszke 
tradíciókat és a jelen előremutató modernitását ‒ fogalmazott 
dr. Duga Zsófi a, a Stratégiai Marketing és Toborzó Iroda 
vezetője. A magyar, az angol és a német nyelvű képzések-
re jelentkezőket egyaránt kiszolgáló új felvételi oldal a mai 
okoseszközökre is optimalizált, reszponzív, vertikális tagolá-
sú kommunikációs felület, melyen az írásos anyagok mellett 
kiemelt hangsúlyt kapnak a videós és fényképes tartalmak. A 
kiemelt hírek és a felvételivel kapcsolatos információk mel-
lett többek között képzéseink ismertetése is helyet kapott a 
weblapon, ahogy a hallgatói szolgáltatások, a hallgatói élet 
bemutatása is. Egyetlen kattintásra vannak a leendő pécsi or-
vosisoktól karunk közösségi média-felületei is: Facebook-, 
YouTube-, Instagram- és TikTok-oldalaink, valamint VR-ga-
lériánkkal virtuális túrára is invitáljuk az érdeklődőket.

 – Felvételi honlapunk az egyik legfőbb elsőbenyo-
más-szerző pontunk az online térben, hiszen többnyire itt ta-
lálkoznak velünk először a még nem nálunk tanuló hazai és 
külföldi hallgatók. Ezért kiemelten fontos, hogy már az első 
pillanatban éreztetni tudjuk a leendő diákokkal, hogy egy 
dinamikus, befogadó, pezsgő, magas presztízsű, hatalmas 
megújulás előtt álló orvosképző intézmény kapujában állnak 

‒ mondta el Fekete László, az új honlaphoz informatikai és 
programozási hátteret biztosító Digitális és Marketing Iroda 
vezetője. Hozzátette, a honlap struktúrájának az Angol és a 
Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodákkal karöltve 
született megalkotásakor törekedtek arra, hogy a korábban 
zsúfolt főoldali tartalomelhelyezés enyhüljön, és egy köny-
nyebben fogyasztható, felhasználóbarát weboldal szülessen. 
A design és a felhasználói élmény optimalizálása egy nemzet-
közileg is jegyzett pécsi tervező, Egri Zoltán munkája, aki az 
egész orvoskar arculati átalakításán dolgozik. Keze munkáját 
fogja dicsérni a hamarosan induló, teljesen megújult kari hon-
lap is, melynek szerves része lesz a már elérhető felvételi ol-
dal. A két tartalmi forrás ugyan önálló lesz, de az egységesült, 
újjáalakult struktúrában egymást fogják erősíteni. A felvételi 
oldal átalakítása során a koncepció kialakítását a Marketing 
és Kommunikációs Osztály egységei közösen alkották meg, 
a kivitelezést számos egység munkatársainak együttműködé-
se tette lehetővé. Az informatikai és programozási hátteret a 
Digitális Marketing Iroda dolgozói biztosították, a PR tartal-
makat a PR és Kommunikációs Iroda munkatársai állították 
össze, míg a felvételi oldalak tartalmáért a Stratégiai Marke-
ting és Kommunikációs Osztály dolgozói felelnek, az angol 
és a német program esetében szorosan együtt dolgozva az 
Angol és a Német Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodák 
munkatársaival.

Thesszaloniki Nyári Egyetem ‒ „Autonomy and health care in the (post) pandemic era”
Örömmel adjuk hírül, hogy a Thesszaloniki Arisztotelész 
Egyetem (AUTh) Orvostudományi és Bioetikai Kutatóla-
boratóriuma (Laboratory for the Research of Medical Law 
and Bioethics of the Aristotle University of Thessaloniki) 
a Görög Bioetikai Bizottság (Hellenic Bioethics Commis-
sion) együttműködésével szervezi meg a 6. Nemzetközi Or-
vostudományi és Bioetikai Nyári Egyetemet „Autonómia és 
egészségügyi ellátás a világjárvány idején (és után)” („Au-
tonomy and health care in the (post) pandemic era”) cím-
mel. A nyári egyetem angol nyelven kerül megrendezésre, 
az AUTh és más görögországi, illetve külföldi egyetemek 
oktatói és doktoranduszai, valamint szakjogászok és orvo-
sok részvételével.

A nyári egyetem időpontja: 2021. július 11-17., mely-
re jogászok, egészségügyi szakemberek, és (alapképzésben 
résztvevő, végzős, doktor és posztdoktor) hallgatók jelent-
kezését várják. Az előadások ONLINE fognak zajlani, így 

távolról is lehetséges a csatlakozás. Hallgatók részére a 
rendezvény díja EUR 100,00, jogászoknak és egészségügyi 
dolgozóknak EUR 150,00, amennyiben 2021. április 30-ig 
jelentkeznek. Április 30. után a tandíj EUR 130,00, illetve 
EUR 180,00. A jelentkezés határideje: 2021. május 31.

A kurzus elvégzéséről a résztvevők ECTS kreditigazo-
lást kapnak.
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Ábrahám István professzort választották 
a Magyar Idegtudományi Társaság elnökének

Ábrahám István professzort, az Élettani Intézet igazgatóját 2021. 
február elsején megválasztották a Magyar Idegtudományi Társa-
ság (MITT) elnökének. A tisztséget két évig tölti be, majd továb-
bi két évig alelnök lesz. 

A MITT egy szakmailag rendkívül erős, több mint ötszáz főt 
számláló, országos idegtudományi szervezet, a PTE-ről is szá-
mos tagja van. 

Ábrahám István feladatai között szerepel az ötezer fős, euró-
pai idegtudományi konferencia (FENS) megszervezése, aminek 
a tervek szerint Magyarország ad otthont 2026-ban. Ez az egyik 
legnagyobb és legrangosabb idegtudományi tanácskozás.

VIDEÓ: megható búcsú a 
koronavírusban elhunyt mentőktől

Az Országos Mentőszolgálattól megszokhattuk, hogy 
egy-egy ünnep vagy jeles nap alkalmából jópofa videót 
osztanak meg közösségi oldalukon. Az idei karácsonyi 
felvétel kicsit más, mint ahogy 2020-ban szinte minden 
eltér a megszokottól. Ezúttal elgondolkodtató, szomorú 
és egyben megható a mentők üzenete: habár több baj-
társuk esett a koronavírus áldozatául, ők nem adják fel.

A szívhez szóló üzenet a következő: „Szeretnénk, ha tud-
nátok, hogy ez talán a mentők eddigi legnehezebb karácso-
nya. Magyarország 255 mentőállomásán, 8500 bajtársunk-
kal egész évben készen álltunk, hogy segíteni tudjunk több 
mint 1 millió bajbajutottnak, és emellett több mint félmillió 
Covid-mintavételt végeztünk eddig. A magánéletünkben is 
mindent megtettünk, hogy egészségben szolgálhassuk hi-
vatásunkat, de sajnos a koronavírus a mentők közösségét 
is érintette. Több bajtársunkat is elveszítettük a harc során, 
ami beárnyékolja az idei karácsonyunkat. De a „harc” még 
nem ért véget, és mi nem adjuk fel! Fontos, hogy tartsátok 
be a mi Palink tanácsait, mert minden élet számít! Kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánunk!”

A videó erről a linkről elérhető: https://www.facebook.
com/orszagosmentok/videos/389052735533120/?t=17

Pluszosok Egyeteme
A PTE online szabadegyetem első félévének 8 előadásán 
mintegy 350-en vettek részt regisztrált hallgatóként, közülük 
közel 150-en vizsgáztak le és kaptak tanúsítványt a Pluszo-
sok Egyeteme első szemeszterének elvégzéséről. Magyaror-
szág első egyetemén február 22-én indult a második pluszos 
félév, amely során 7 érdekes, sokszor a szépkorúság kérdéseit 
is érintő előadással várják az érdeklődőket a képernyők elé.

A Pluszosok Egyeteme előadásai kéthetente hétfő dél-
utánonként, 17 órától indulnak, melyeket előzetes regiszt-
rációval lehet megtekinteni. Az előadások egyórás időtar-
tamban egy-egy népszerű kérdéskört járnak körül a Pécsi 
Tudományegyetem kiváló kutatói, oktatói. 45 perces előa-
dás szól a legfontosabb tudnivalókról, melyet egy 15 perces 
kérdés-felelet blokk követ. Kérdéseket az előadások előtt és 
alatt is fel lehet tenni az interneten.

– Rendhagyó előadással kezdtünk, hiszen első előadónk 
dr. Udvardy György veszprémi érsek, korábbi pécsi püspök 
volt ‒ mondta el az előadások házigazdája, dr. Ertl Tibor 
professzor emeritus. – A folytatásban természetesen egye-
temünk oktatói lépnek színre, orvosi, történelmi, csillagá-
szati és sok más téma kerül majd sorra, a szemesztert pedig 
dr. Miseta Attila rektor zárja, a felsőoktatás és egyetemünk 
jövőbeni szerepét, lehetőségeit taglalva.

A tavaszi szemeszter előadásai:
• február 22., 17.00: Dr. Udvardy György: A hit ereje
• március 8., 17.00: Dr. Nagyváradi László: Magyarok 

a világűrben
• március 22., 17.00: Dr. Fedeles Tamás: A modern 

pécsi felsőoktatás első száz éve
• április 12., 17.00: Dr. Pétervári Erika: Az öregedés 

biológiája
• április 26., 17.00: Dr. Mikó Éva: A mikrobiom miszti-

kuma
• május 10., 17.00: Dr. Figler Mária: Helyes táplálko-

zás az időskorban
• május 17., 17.00: Dr. Miseta Attila: A Pécsi Tudo-

mányegyetem jövőépítése

Az előadásokra már lehet jelentkezni 
a pluszosegyetem@pte.hu címen.

www.facebook.com/orszagosmentok/videos/389052735533120/?t=17
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Az ülések 16 órakor kezdődnek, helyszínük: PTE ÁOK Elméleti Tömb Dr. Donhoffer Szilárd (III. számú) tanterme, Pécs, Szigeti út 12.

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és 
Egészségtudományi Szakosztálya 2020/2021. tanév második, 

tavaszi szemeszterének tudományos ülései
2021. február 8. – Felkért előadások
1. Dr. Varga Csaba, PTE, ÁOK, Élettani Intézet: Az inter-

neuronok szerepe a tanulás és a memória kialakulásában 
(25 perc)

2. Dr. Tóth Márton, PTE, KK, Neurológiai Klinika: Intra-
cranialis EEG (25 perc)

2021. február 15. – Tanulságos esetek fóruma 
1. Ritka craniofacialis malformatio társulása 21-es triszómi-

ával (Esetgazda: dr. Hadzsiev Kinga, PTE, KK, Orvosi 
Genetikai Intézet, további közreműködők: dr. Zsigmond 
Anna, dr. Till Ágnes, PTE, KK, Orvosi Genetikai Intézet, 
dr. Vástyán Attila, PTE, KK, Gyermekgyógyászati Klini-
ka, Gyermek Manuális Tanszék)

2. Járulékos intrapancreaticus lép intraoperatív diagnózisa 
(Esetgazda: dr. Halvax Péter, PTE, KK, Sebészeti Klini-
ka; további közreműködők: dr. Kelemen Dezső, PTE, KK, 
Sebészeti Klinika; dr. Bogner Barna, PTE, KK, Patholó-
giai Intézet; dr. Sztikovics Szilárd, PTE, KK, Orvosi Ké-
palkotó Klinika)

2021. február 22. – Felkért előadások
1. Dr. Takács Ildikó, PTE, ÁOK, Sebészeti Oktató és Kutató 

Intézet: Az életminőséget befolyásoló krónikus állapotok 
fül-orr-gégészeti kórképekben (25 perc)

2. Dr. Péczely László, PTE, ÁOK, Élettani Intézet: A D2 do-
pamin receptorok szerepe a limbikus információáramlás-
ban, valamint a megerősítési és tanulási folyamatokban 
(25 perc)

2021. március 1. – Tanulságos esetek fóruma 
1. Diagnosztikai problémát okozó, két különböző daganat 

manifesztációja egy régióban (Esetgazda: dr. Cifra János, 
Tolna Megyei Balassa János Kórház és Egyetemi Okta-
tókórház, Pathologiai Osztály, további közreműködők: 
dr. Móricz Péter, Fül- Orr- Gégészeti Osztály; Szekszárd, 
dr. Kálmán Endre, PTE, KK, Pathologiai Intézet).

2. Ritka mediastinális tumor új megközelítésű mellkas-se-
bészeti ellátása (Esetgazda: dr. Szalai Gábor, PTE, KK, 
Sebészeti Klinika Mellkas Sebészeti Osztály; további 
közreműködők: dr. Czoma Veronika, dr. Smuk Gábor, 
PTE, KK, Pathologiai Intézet; dr. Szántó Zalán, PTE, KK, 
Sebészeti Klinika Mellkas Sebészeti Osztály)

2021. március 8. – Tanulságos esetek fóruma 
1. Megértéssel az ismeretlennel szemben – Kulcs mozza-

natok a COVID19 elleni küzdelmeinkből (Esetgazda: 
dr. Béres András, további közreműködők: dr. Orbán Ka-
talin, dr. Papp Erzsébet, Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház, Infektológiai Osztály, Kaposvár)

2. Kéthetes gépi lélegeztetés súlyos pneumónia miatt a CO-
VID-időszakban (Esetgazda: dr. Kiss Tamás, PTE, KK, 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, további 
közreműködő: dr. Sárosi Veronika, PTE, KK, I. sz. Bel-
gyógyászati Klinika, Pulmonológia)

2021. március 22. – Székfoglaló és előadás
1. Dr. Bellyei Szabolcs, PTE, KK, Onkoterápiás Intézet: Hu-

mán daganatokban termelődő fehérjék alap és alkalma-
zott klinikai kutatásai (40 perc)

2. Dr. Csutak Adrienn, PTE, KK, Szemészeti Klinika:  
 Könny  és corneális biomarkerek szerepe szemészeti és 
szisztémás betegségek korai diagnosztikájában (40 perc)

2021. március 29. – Tanulságos esetek fóruma 
1. Ectopiás pancreas a gyomorban, pseudocysta képződés-

sel (Esetgazda: dr. Csulak Eszter, további közreműködők: 
dr. Bíró Adrienn, dr. Szatmári Gergely, dr. Káposztás 
Zsolt, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Sebé-
szeti Osztály, Kaposvár).

2. Miből lesz a meningitis? (Esetgazda: dr. Márton Zsolt, 
PTE, KK, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Intenzív Osztály)

2021. március 22. – Székfoglaló és előadás
1. Dr. Pál-Sonnevend Ágnes, PTE, KK, Klinikai Mikro-

biológiai és Kórházhigiénés Laboratórium (Közreműkö-
dők: Meszéna Réka, dr. Urbán Péter, dr. Gyenesei Attila, 
dr. Rauth Erika, dr. Pál Tibor): A teljes genom szekvená-
lás alkalmazása a PTE, klinikáin terjedő multi-rezisztens 
baktériumok vizsgálatára (40 perc)

2. Borbásné dr. Farkas Kornélia, PTE, ÁOK, Bioanalitikai 
Intézet: Orvostudományi kutatási problémák statisztikai 
megközelítése (25 perc)

2021. április 19. – XXX. Pilaszanovich & Pintér Vendég-
professzori előadás – 2020. 
1. Prof. Amulya Saxena, Chelsea Children’s Hospital, Lon-

don, UK: Minimal Access Surgery. The past, the present 
and the future (40 perc)

2. Dr. Bellyei Árpád, PTE, KK, Ortopédiai Klinika: A szak-
mai barátság ereje (40 perc) 

A vendégeket bemutatja: dr. Vajda Péter, PTE, KK, Gyer-
mekgyógyászati Klinika Manuális Tanszék Gyermeksebészet 
és hozzászól Pintér Csaba.

2021. április 26. – Tanulságos esetek fóruma 
1. Jobb oldali pulmonektómiát hat nappal követő súlyos 

tüdőembólia (Esetgazda: dr. Kiss Tamás, PTE, KK, 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet; további 
közreműködők: dr. Szalai Gábor, PTE, KK, Sebészeti 
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Klinika; dr. Faludi Réka, PTE, KK, Szívgyógyászati Kli-
nika)

2. Stroke-ot okozó miokardium metasztázis – avagy egy 
gyakori primér daganat ritka kardiovaszkuláris vonatko-
zásai (Esetgazda: dr. Rábai Miklós, PTE, KK, I. sz. Bel-
gyógyászati Klinika, Kardiológia)

2021. május 3. – Felkért előadások
1.  Dr. Csontos Csaba, PTE, KK, Aneszteziológiai és Inten-

zív Terápiás Intézet: Pacemakertől a Covid-ig, avagy 30 
év az intenzív osztályon (40 perc)

2. Dr. Halmosi Róbert, PTE, KK, I. sz. Belgyógyászati Kli-
nika: PARP-gátlók és antioxidánsok hatása szívelégtelen-

ségben. Alapkutatástól a klinikumig (40 perc)

2021. május 10. – Tanulságos esetek fóruma 
1. Bizonytalan hasi panaszok miatti elhúzódó kivizsgálást 

mikor kövessen hasi exploratio? (Esetgazda: dr. Tóth Gá-
bor, közreműködők: dr. Hajdú Gábor, dr. Zöllei István, 
dr. Győri Attila, Sebészeti Osztály, dr. Kravják András, 
Pathológiai Osztály, Tolna Megyei Balassa János Egye-
temi Oktató Kórház, Szekszárd; dr. Borsós Ilona, Medi-
cover Klinika, Paks)

2. Kórosan elhízott betegek aneszteziológiai vonatkozásai – 
Gastric sleeve műtétek tapasztalatai (Esetgazda: dr. Már-
ton Sándor, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet)

A PTE Ranking Hírlevele
A 2021. február 2-án közreadott PTE Hírlevél egyetemünk 
új kiadványát, a Ranking Hírlevelet mutatta be: „A nemzet-
közi rangsorokban való minél sikeresebb részvétel a Pécsi 
Tudományegyetem határozott célja. Egyetemünk az utób-
bi években a legfontosabb rangsorok közül mind a Times 
Higher Education, mind a Quacquarelli Symonds rangso-
rokban stabil, helyenként kiemelkedő pozíciót foglal el, úgy 
az összegyetemi, mint a tudományterületi rangsorokban, de 
további tudatos építkezéssel még feljebb is léphetünk. Ennek 
a tudatos építkezésnek a jegyében hívta életre az egyetem a 
Ranking Munkacsoportot, melynek Kehl Dániel adjunktus, 
a KTK egyetemi rankingszakértő és az Egyetemi Könyv-
tár tudományos disszeminációval foglalkozó munkatársai 
a tagjai. A közös célok elérése érdekében évente küldjük a 
Ranking Hírlevelet, amellyel az egyetem kutatógárdáit tájé-
koztatjuk az aktuális fejleményekről, rangsor-vonatkozású 
témákról, illetve gyakorlati tanácsokkal segítsük a kutatói 
publikálási tevékenység láthatóságának növelését, és ezzel 
együtt a rangsorcélok elérését.” 

Ízelítő a Ranking Hírlevél tartalmából:

A 2020-AS ÉV KIEMELKEDŐ RANGSOR 
EREDMÉNYEI
A rovatban bemutatott rangsorok – a PTE egyre javuló tudo-
mányos teljesítményét bizonyítják.

AZ OKTATÓK ÉS KUTATÓK SZEREPE 
AZ EGYETEMI RANGSOROKBAN
A rovat fejezetei röviden bemutatják, hogy a PTE kutatói 
tudományos munkájukkal milyen módon járulhatnak hozzá 
az egyetem megítéléséhez.

Mondja el Ön is a véleményét!
A nemzetközi egyetemi rangsorokban szerezhető pontszá-
mok nagy részét az oktatók/kutatók által kitöltött kérdőívek 
alapján osztják ki. Nagyon fontos ezekben a kérdőívekben 
a PTE-t jelölni!

Publikáljon elismert és megbízható folyóiratokban!
A nemzetközi egyetemi rangsorok az egyetemek tudomá-
nyos teljesítményét a Scopus és a Web of Science biblio-
gráfi ai indexelő adatbázisokban található publikációs ada-
tok alapján mérik. Ezek az adatbázisok komoly minőségi 
kritériumok alapján válogatják listára az általuk indexelt 

folyóiratokat. Érdemes tehát olyan folyóiratokban publikál-
nunk, amik szerepelnek ezen adatbázisok gyűjteményében.

Kapcsolódjon be a nemzetközi körforgásba!
A publikációk pontos affi liálása nélkül az elkészített cik-
kek nem lesznek azonosíthatók a PTE-n elért tudományos 
eredményekkel, a Scopus algoritmusa sem tudja a PTE-hez 
kötni, ezért azok a rangsorokban sem jelennek meg. Ha az 
eredeti dokumentumon nem szerepel a PTE neve, utólag 
már nem rendelhető az intézményhez, ilyen értelemben el-
veszik.

Legyen profi  a profi lja!
Az affi liációk helyes jelölése mellett ugyanilyen fontos a tu-
dományos munkásság ellenőrzése ezekben az adatbázisok-
ban. A szerzői profi lok létrejöttéről, szerepéről és javítási 
lehetőségeiről bővebben:

• Legyen profi  a profi lja 1.: https://kalauz.lib.pte.hu/
legyen-profi -a-profi lod-utmutato-a-scopus-szerzoi-
profi l-tisztitasahoz/

• Legyen profi  a profi lja 2.: https://kalauz.lib.pte.hu/
legyen-profi -a-profi lja-ii-web-of-science-szerzoi-
profi ltisztitas/

Félre az adminisztrációval!
A kutatói profi lok egyértelműsítése és könnyebb kezelhe-
tősége érdekében érdemes létrehozni az ingyenes ORCID 
azonosítót! Az ORCID regisztrációt itt tudja elvégezni: 
 https://orcid.org/register

A Ranking Hírlevél kérhető 
a PTE Ranking Munka-
csoport  ranking@pte.hu 
és az Egyetemi Könyvtár 

és Tudásközpont Publiká-
lás- és Kutatástámogatási 

Osztály  pko@lib.pte.hu 
munkatársaitól, akik a 

további kérdésekre is kész-
séggel válaszolnak!

https://kalauz.lib.pte.hu/legyen-profi-a-profilod-utmutato-a-scopus-szerzoi-profil-tisztitasahoz/
https://kalauz.lib.pte.hu/legyen-profi-a-profilja-ii-web-of-science-szerzoi-profiltisztitas/
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK
Drug Metab Dispos. 2020 Oct; 48(10):1064-1073. Epub 2020 Jul 13. DOI: 10.1124/dmd.120.000085 
PMID:  2661014 

Effects of chrysin andt it’s major conjugated metabolites chrysin-7-sulfate and chrysin-
7-glucuronide on cytochrome P450 enzymes, and on OATP, P-gp, BCRP and MRP2 

transporters
Mohos V., Fliszár-Nyúl E. Ungvári O., Bakos É., Kuffa K., Bencsik T., Zsidó B.Z., Hetényi C., Telbisz Á., Özvegy-
Laczka C., Poór M.
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy (V.M., E.F.-N., M.P.), János Szentágothai Research Centre (V.M., E.F.-N., M.P.), 
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy (T.B.), and Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School 
(B.Z.Z., C.H.), University of Pécs, Pécs, Hungary; and Membrane Protein Research Group (O.U., É.B., C.Ö.-L.) and Biomembrane Research 
Group (K.K., Á.T.), Institute of Enzymology, Research Centre for Natural Sciences, Budapest, Hungary. 

Abstract. Chrysin is an abundant fl avonoid in nature, and it is also contained by several dietary supplements. Chrysin is highly 
biotransformed in the body, during which conjugated metabolites chrysin-7-sulfate and chrysin-7-glucuronide are formed. 
These conjugates appear at considerably higher concentrations in the circulation than the parent compound. Based on previous 
studies, chrysin can interact with biotransformation enzymes and transporters; however, the interactions of its metabolites have 
been barely examined. In this in vitro study, the effects of chrysin, chrysin-7-sulfate, and chrysin-7-glucuronide on cytochrome 
P450 enzymes (2C9, 2C19, 3A4, and 2D6) as well as on organic anion-transporting polypeptides (OATPs; 1A2, 1B1, 1B3, and 
2B1) and ATP binding cassette [P-glycoprotein, multidrug resistance–associated protein 2, and breast cancer resistance protein 
(BCRP)] transporters were investigated. Our observations revealed that chrysin conjugates are strong inhibitors of certain 
biotransformation enzymes (e.g., CYP2C9) and transporters (e.g., OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, and BCRP) examined. 
Therefore, the simultaneous administration of chrysin-containing dietary supplements with medications needs to be carefully 
considered due to the possible development of pharmacokinetic interactions. Signifi cance Statement: Chrysin-7-sulfate and 
chrysin-7-glucuronide are the major metabolites of fl avonoid chrysin. In this study, we examined the effects of chrysin and its 
conjugates on cytochrome P450 enzymes and on organic anion-transporting polypeptides and ATP binding cassette transporters 
(P-glycoprotein, breast cancer resistance protein, and multidrug resistance–associated protein 2). Our results demonstrate that 
chrysin and/or its conjugates can signifi cantly inhibit some of these proteins. Since chrysin is also contained by dietary supple-
ments, high intake of chrysin may interrupt the transport and/or the biotransformation of drugs.



J Pharmacol Exp Ther. 2020 Feb; 372(2):224-236. DOI: 10.1124/jpet.119.258640. Epub 2019 Oct 8. 
PMID: 1594792 PMCID: PMC6978697 

A novel G protein-biased agonist at the δ opioid receptor with analgesic effi cacy in models 
of chronic pain

Conibear A. E., Asghar J., Hill R., Henderson G., Borbely E., Tekus V., Helyes Z., Palandri J., Bailey C., Starke I., 
von Mentzer B., Kendall D., Kelly E. 
School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience, University of Bristol, Biomedical Sciences Building, University Walk, Bristol, 
United Kingdom (A.E.C., R.H., G.H., E.K.); Faculty of Pharmacy, Gomal University, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan (J.A.); PharmInVivo 
Ltd., Szentagothai Research Centre, Centre for Neuroscience and Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School, 
University of Pécs, Pécs, Hungary (E.B., V.T., Z.H.); Department of Pharmacy and Pharmacology, University of Bath, Bath, United Kingdom 
(J.P., C.B.); and PharmNovo AB, Kungshamn, Sweden (I.S., B.v.M., D.K.). 

Abstract. Agonists at the δ opioid receptor are known to be potent antihyperalgesics in chronic pain models and effective 
in models of anxiety and depression. However, some δ opioid agonists have proconvulsant properties while tolerance to the 
therapeutic effects can develop. Previous evidence indicates that different agonists acting at the δ opioid receptor differentially 
engage signaling and regulatory pathways with signifi cant effects on behavioral outcomes. As such, interest is now growing 
in the development of biased agonists as a potential means to target specifi c signaling pathways and potentially improve the 
therapeutic profi le of δ opioid agonists. Here, we report on PN6047 (3-[[4-(dimethylcarbamoyl)phenyl]-[1-(thiazol-5-ylmeth-
yl)-4-piperidylidene]methyl]benzamide), a novel G protein-biased and selective δ opioid agonist. In cell-based assays, PN6047 
fully engages G protein signaling but is a partial agonist in both the arrestin recruitment and internalization assays. PN6047 
is effective in rodent models of chronic pain but shows no detectable analgesic tolerance following prolonged treatment. In 
addition, PN6047 exhibited antidepressant-like activity in the forced swim test, and importantly, the drug had no effect on 
chemically induced seizures. PN6047 did not exhibit reward-like properties in the conditioned place preference test or induce 
respiratory depression. Thus, δ opioid ligands with limited arrestin signaling such as PN6047 may be therapeutically benefi cial 
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in the treatment of chronic pain states. SIGNIFICANCE STATEMENT: PN6047 (3-[[4-(dimethylcarbamoyl)phenyl]-[1-(thi-
azol-5-ylmethyl)-4-piperidylidene]methyl]benzamide) is a selective, G protein-biased δ opioid agonist with effi cacy in pre-
clinical models of chronic pain. No analgesic tolerance was observed after prolonged treatment, and PN6047 does not display 
proconvulsant activity or other opioid-mediated adverse effects. Our data suggest that δ opioid ligands with limited arrestin 
signaling will be benefi cial in the treatment of chronic pain. 



J Immunol. 2020 Jan 1; 204(1):23-36. DOI: 10.4049/jimmunol.1900851. Epub 2019 Nov 25. PMID: 31767783 

Foliate lymphoid aggregates as novel forms of serous lymphocyte entry sites of peritoneal 
B cells and high-grade B cell lymphomas

Jia X.1, Gábris F.1, Jacobsen Ó.1, Bedics G.1, Botz B.2,3,4, Helyes Z.2,3, Kellermayer Z.1,5, Vojkovics D.1,5, Berta G.6, 
Nagy N.7, Jakus Z.8,9, Balogh P.10,5 
1Department of Immunology and Biotechnology, Clinical Center, University of Pécs, Pécs, Hungary. 2Department of Pharmacology and 
Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Molecular Pharmacology Research Group, Szentágothai Research 
Center, University of Pécs, Pécs, Hungary. 4Department of Radiology, Clinical Center, University of Pécs, Pécs, Hungary. 5Lymphoid 
Organogenesis Research Group, Szentágothai Research Center, University of Pécs, Pécs, Hungary.6Department of Medical Biology and 
Central Electron Microscope Laboratory, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary.7Department of Anatomy, Histology and 
Embryology, Semmelweis University, Budapest, Hungary. 8MTA-SE Lendulet Lymphatic Physiology Research Group of the Hungarian 
Academy of Sciences and Semmelweis University, Budapest, Hungary. 9Department of Physiology, Semmelweis University, Budapest, 
Hungary. 10Department of Immunology and Biotechnology, Clinical Center, University of Pécs, Pécs, Hungary.

Abstract. The cellular homeostasis of lymphoid tissues is determined by the continuous interactions of mobile hematopoietic 
cells within specialized microenvironments created by sessile stromal cells. In contrast to the lymph nodes and mucosal lym-
phoid tissues with well-defi ned entry and exit routes, the movement of leukocytes in the peritoneal cavity is largely unknown. 
In this study, we report that, in addition to the omental milky spots and fat-associated lymphoid clusters, in mice, the serous 
surface of the mesenteric adipose streaks contains lymphocyte-rich organoids comprised of a highly compacted leaf-like part 
connected to the adipose tissue that can also effi ciently bind B cells and high-grade B cell lymphoma (diffuse large B cell 
lymphoma) cells. Denoted as foliate lymphoid aggregates (FLAgs), these structures show incomplete T/B segregation and a 
partially differentiated stromal architecture. LYVE-1-positive macrophages covering FLAgs effi ciently bind i.p. injected nor-
mal B cells as well as different types of diffuse large B cell lymphoma cells. Within FLAgs, the lymphocytes compartmentalize 
according to their chemokine receptor pattern and subsequently migrate toward the mesenteric lymph nodes via the mesenteric 
lymphatic capillaries. The blood supply of FLAgs includes short vascular segments displaying peripheral lymph node addres-
sin, and the extravasation of lymphocytes to the omental and mesenteric adipose tissues is partly mediated by L-selectin. The 
appearance of i.p. injected cells in mesenteric lymph nodes suggests that the mesentery-associated lymphatics may also collect 
leukocytes from the fat-associated lymphoid clusters and FLAgs, thus combining the mucosal and serous exit of mobile leuko-
cytes and increasing the range of drainage sites for the peritoneal expansion of lymphoid malignancies. 



Antioxid Redox Signal. 2020 Dec 20; 33(18):1277-1294. Epub 2020. May 19; DOI: 10.1089/ars.2020.8049 
PMID: 32316739

Nitrosopersulfi d (SSNO−) is a unique cysteine polysulfi dating agent with reduction-resistant 
bioactivity

Bogdándi V.1, Ditrói T.1, Bátai I.Z.2, Sándor Z.2, Minnion M.3, Vasas A.1,4, Galambos K.1, Buglyó P.4, Pintér E.2, 
Feelisch M.3, Nagy P.1

1Department of Molecular Immunology and Toxicology, National Institute of Oncology, Budapest, Hungary. 2Department of Pharmacology 
and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Clinical and Experimental Sciences, Faculty of Medicine, 
University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, University of Southampton, Southampton, United Kingdom. 4Department of 
Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Debrecen, Hungary.

Abstract. Aims: The aim of the present study was to investigate the biochemical properties of nitrosopersulfi de (SSNO−), a 
key intermediate of the nitric oxide (NO)/sulfi de cross talk. Results: We obtained corroborating evidence that SSNO− is indeed 
a major product of the reaction of S-nitrosothiols with hydrogen sulfi de (H2S). It was found to be relatively stable (t1/2 ~1 h at 
room temperature) in aqueous solution of physiological pH, stabilized by the presence of excess sulfi de and resistant toward 
reduction by other thiols. Furthermore, we here show that SSNO− escapes the reducing power of the NADPH-driven biological 
reducing machineries, the thioredoxin and glutathione reductase systems. The slow decomposition of SSNO− produces inor-
ganic polysulfi de species, which effectively induce per/polysulfi dation on glutathione or protein cysteine (Cys) residues. Our 
data also demonstrate that, in contrast to the transient activation by inorganic polysulfi des, SSNO− induces long-term potentia-
tion of TRPA1 (transient receptor potential ankyrin 1) channels, which may be due to its propensity to generate a slow fl ux of 
polysulfi de in situ. Innovation: The characterized properties of SSNO− would seem to represent unique features in cell signal-
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ing by enabling sulfur and nitrogen traffi cking within the reducing environment of the cytosol, with targeted release of both 
NO and polysulfi de equivalents. Conclusion: SSNO− is a surprisingly stable bioactive product of the chemical interaction of 
S-nitrosothiol species and H2S that is resistant to reduction by the thioredoxin and glutathione systems. As well as generating 
NO, it releases inorganic polysulfi des, enabling transfer of sulfane sulfur species to peptide/protein Cys residues. The sustained 
activation of TRPA1 channels by SSNO− is most likely linked to all these properties.



Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(12), 4472; DOI: 10.3390/ijms21124472

Capsaicin-Sensitive sensory nerves and the TRPV1 ion channel in cardiac physiology and 
pathologies

Szabados T.1, Gömöri K.1, Pálvölgyi L.2, Görbe A.1,3, Baczkó I.1, Helyes Z.4,5, Jancsó G.2, Ferdinandy P.3,6 
Bencsik P.1,6

1Cardiovascular Research Group, Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Faculty of Medicine, University of Szeged, Szeged, 
Hungary. 2Department of Physiology, Faculty of Medicine, University of Szeged, Szeged, Hungary. 3Department of Pharmacology and 
Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary. 4Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School & 
Molecular Pharmacology Research Group, Centre for Neuroscience, János Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary. 
5PharmInVivo Ltd., Pécs, Hungary. 6Pharmahungary Group, Szeged, Hungary.

Abstract. Cardiovascular diseases, including coronary artery disease, ischemic heart diseases such as acute myocardial in-
farction and postischemic heart failure, heart failure of other etiologies, and cardiac arrhythmias, belong to the leading causes 
of death. Activation of capsaicin-sensitive sensory nerves by the transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) capsaicin 
receptor and other receptors, as well as neuropeptide mediators released from them upon stimulation, play important physio-
logical regulatory roles. Capsaicin-sensitive sensory nerves also contribute to the development and progression of some cardiac 
diseases, as well as to mechanisms of endogenous stress adaptation leading to cardioprotection. In this review, we summarize 
the role of capsaicin-sensitive afferents and the TRPV1 ion channel in physiological and pathophysiological functions of the 
heart based mainly on experimental results and show their diagnostic or therapeutic potentials. Although the actions of several 
other channels or receptors expressed on cardiac sensory afferents and the effects of TRPV1 channel activation on different 
non-neural cell types in the heart are not precisely known, most data suggest that stimulation of the TRPV1-expressing sensory 
nerves or stimulation/overexpression of TRPV1 channels have benefi cial effects in cardiac diseases.



Molecules 2020 Aug 4;25(15):3553. DOI: 10.3390/molecules25153553

Effects of Thymus vulgaris L, Cinnamomum verum J.Presl and Cymbopogon nardus (L.) 
rendle essential oils in the endotoxin-induced acute airway infl ammation mouse model

E Csikós E.1, Csekő K.2,3, Ashraf A.R.1, Kemény Á.2,3,4, Kereskai L.5, Kocsis B.6, Böszörményi A.7, Helyes Z.2,3,8, 
Horváth G.1

1Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, University of Pécs, Pécs, Hungary. 2Department of Pharmacology and 
Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary. 
4Department of Medical Biology and Central Electron Microscope Laboratory, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 
5Department of Pathology, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 6Department of Medical Microbiology and Immunology, 
Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 7Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Semmelweis University, 
Budapest, Hungary. 8PharmInVivo Ltd., Pécs, Hungary.

Abstract. Thyme (TO), cinnamon (CO), and Ceylon type lemongrass (LO) essential oils (EOs) are commonly used for 
inhalation. However, their effects and mechanisms on infl ammatory processes are not well-documented, and the number of 
in vivo data that would be important to determine their potential benefi ts or risks is low. Therefore, we analyzed the chemical 
composition and investigated the activity of TO, CO, and LO on airway functions and infl ammatory parameters in an acute 
pneumonitis mouse model. The components of commercially available EOs were measured by gas chromatography-mass 
spectrometry. Airway infl ammation was induced by intratracheal endotoxin administration in mice. EOs were inhaled during 
the experiments. Airway function and hyperresponsiveness were determined by unrestrained whole-body plethysmography 
on conscious animals. Myeloperoxidase (MPO) activity was measured by spectrophotometry from lung tissue homogenates, 
from which semiquantitative histopathological scores were assessed. The main components of TO, CO, and LO were thymol, 
cinnamaldehyde, and citronellal, respectively. We provide here the fi rst evidence that TO and CO reduce infl ammatory airway 
hyperresponsiveness and certain cellular infl ammatory parameters, so they can potentially be considered as adjuvant treatments 
in respiratory infl ammatory conditions. In contrast, Ceylon type LO inhalation might have an irritant effect (e.g., increased 
airway hyperresponsiveness and MPO activity) on the infl amed airways, and therefore should be avoided.
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Br J Pharmacol.  2020 Aug; 177(16):3635-3645. DOI 10.1111/bph.15137. Epub 2020 Jul 5. PMID: 32441764 
 PMCID: PMC728073

Repositioning PARP inhibitors for SARS-CoV-2 infection(Covid-19); a new multi-pronged 
therapy for acute respiratory distress syndrome?

Curtin N.1, Bányai K.2, Thaventhiran J.3, Le Quesne J.3,4,5, Helyes Z.6, Bai P.7,8,9 
1Translational and Clinical Research Institute, Newcastle University Centre for Cancer, Faculty of Medical Sciences, Newcastle University, 
Newcastle upon Tyne, UK. 2Institute for Veterinary Medical Research, Centre for Agricultural Research, Budapest, Hungary. 3MRC 
Toxicology Unit, University of Cambridge, Leicester, UK. 4Leicester Cancer Research Centre, University of Leicester, Leicester Royal 
Infi rmary, Leicester, UK. 5Glenfi eld Hospital, University Hospitals Leicester NHS Trust, Leicester, UK. 6Department of Pharmacology and 
Pharmacotherapy, Medical School; Centre for Neuroscience and János Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary. 
7Department of Medical Chemistry, Faculty of Medicine, University of Debrecen, Debrecen, Hungary. 8MTA-DE Lendület Laboratory 
of Cellular Metabolism, Debrecen, Hungary. 9Research Center for Molecular Medicine, Faculty of Medicine, University of Debrecen, 
Debrecen, Hungary. 

Abstract. Clinically approved PARP inhibitors (PARPi) have a mild adverse effect profi le and are well tolerated as continuous 
daily oral therapy. We review the evidence that justifi es the repurposing of PARPi to block the proliferation of severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and combat the life-threatening sequelae of coronavirus disease 2019 
(Covid-19) by several mechanisms. PARPi can effectively decrease IL-6, IL-1 and TNF-α levels (key interleukins in SARS-
CoV-2-induced cytokine storm) and can alleviate subsequent lung fi brosis, as demonstrated in murine experiments and clinical 
trials. PARPi can tune macrophages towards a tolerogenic phenotype. PARPi may also counteract SARS-CoV-2-induced and 
infl ammation-induced cell death and support cell survival. PARPi is effective in animal models of acute respiratory distress 
syndrome (ARDS), asthma and ventilator-induced lung injury. PARPi may potentiate the effectiveness of tocilizumab, anak-
inra, sarilumab, adalimumab, canakinumab or siltuximab therapy. The evidence suggests that PARPi would benefi t Covid-19 
patients and trials should be undertaken. 



Biochem Pharamcol 2020 Aug, 178:114099., Epub Jun.12; DOI: 10.1016/j.bcp.2020.114099.

Chronic treatment with rofecoxib but not ischemic preconditioning of the myocardium 
ameliorates early intestinal damage following cardiac ischemia/reperfusion injury in rats

László S.B.1, Lázár B.1, Brenner G.B.1, Makkos A.1, Balogh M.1, Al-Khrasani M.1, Hutka B.1, Mohammadzadeh 
A.1, Kemény Á.2,3, László T.4, Scheich B.4, Szabados T.5, Kenyeres É.5, Giricz Z.1, Bencsik P.5,6, Varga Z.V.1,7, 
Novák J.1,7, Helyes Z.3, Ferdinandy P.1,6, Gyires K.1, Zádori Z.S.1

1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary. 2Department of Medical Biology, 
University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School & Szentágothai Research Centre, 
University of Pécs, Pécs, Hungary. 41st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University, Budapest, 
Hungary. 5Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, University of Szeged, Szeged, Hungary. 6Pharmahungary Group, Szeged, 
Hungary. 7HCEMM-SU Cardiometabolic Immunology Research Group, Budapest, Hungary.

Abstract. There is some recent evidence that cardiac ischemia/reperfusion (I/R) injury induces intestinal damage within days, 
which contributes to adverse cardiovascular outcomes after myocardial infarction. However, it is not clear whether remote gut 
injury has any detectable early signs, and whether different interventions aiming to reduce cardiac damage are also effective at 
protecting the intestine. Previously, we found that chronic treatment with rofecoxib, a selective inhibitor of cyclooxygenase-2 
(COX-2), limited myocardial infarct size to a comparable extent as cardiac ischemic preconditioning (IPC) in rats subjected 
to 30-min coronary artery occlusion and 120-min reperfusion. In the present study, we aimed to analyse the early intestinal 
alterations caused by cardiac I/R injury, with or without the above-mentioned infart size-limiting interventions. We found that 
cardiac I/R injury induced histological changes in the small intestine within 2 h, which were accompanied by elevated tissue 
level of COX-2 and showed positive correlation with the activity of matrix metalloproteinase-2 (MMP-2), but not of MMP-9 in 
the plasma. All these changes were prevented by rofecoxib treatment. By contrast, cardiac IPC failed to reduce intestinal injury 
and plasma MMP-2 activity, although it prevented the transient reduction in jejunal blood fl ow in response to cardiac I/R. Our 
results demonstrate for the fi rst time that rapid development of intestinal damage follows cardiac I/R, and that two similarly 
effective infarct size-limiting interventions, rofecoxib treatment and cardiac IPC, have different impacts on cardiac I/R-induced 
gut injury. Furthermore, intestinal damage correlates with plasma MMP-2 activity, which may be a biomarker for its early 
diagnosis.
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Sci Rep. 2020 Sep 15;10(1):15130. DOI: 10.1038/s41598-020-71888-w. PMID: 32934310 PMCID: PMC7493935 

Local management and landscape structure determine the assemblage patterns of spiders 
in vegetable fi elds

Saqib H. S. A.1,2,3, Chen J.1,2,3, Chen W.1,2,3, Pozsgai G.1,2,3, Akutse K. S.4, Ashraf M. F.5, You M.6,7,8,9, 
Gurr G. M.10,11,12,13

1State Key Laboratory of Ecological Pest Control for Fujian and Taiwan Crops, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, China. 
2Joint International Research Laboratory of Ecological Pest Control, Ministry of Education, Fuzhou, China. 3Institute of Applied Ecology, 
Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, China. 4Plant Health Division, International Centre of Insect Physiology and Ecology 
(ICIPE), Nairobi, Kenya. 5College of Crop Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, China .6State Key Laboratory 
of Ecological Pest Control for Fujian and Taiwan Crops, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, China. 7Joint International 
Research Laboratory of Ecological Pest Control, Ministry of Education, Fuzhou, China. 8Institute of Applied Ecology, Fujian Agriculture 
and Forestry University, Fuzhou, China. 9Key Laboratory of Integrated Pest Management for Fujian-Taiwan Crops, Ministry of Agriculture, 
Fuzhou, China. 10State Key Laboratory of Ecological Pest Control for Fujian and Taiwan Crops, Fujian Agriculture and Forestry University, 
Fuzhou, China. 11Joint International Research Laboratory of Ecological Pest Control, Ministry of Education, Fuzhou, China. 12Institute of 
Applied Ecology, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, China. 13Graham Centre, Charles Sturt University, Orange, NSW, 
Australia. 

Abstract. Both fi eld- and landscape-scale factors can infl uence the predator communities of agricultural pests, but the relative 
importance and interactions between these scales are poorly understood. Focusing on spiders, an important taxon for provid-
ing biological control, we tested the infl uence of fi eld- and landscape-scale factors on structuring the spider communities in 
a highly dynamic brassica agroecosystem. We found that local factors (pesticide-use and crop type) and forested landscape 
signifi cantly infl uenced the abundance and species richness of spiders, whilst grassland patches signifi cantly affected the spider 
species richness. Correlation results demonstrated that assemblage patterns of most spider families positively responded to the 
interplay between local factors and forest patches in the landscape. The spiders abundance was greatest in caulifl ower crops 
surrounded with forest and grassland patches in landscape. Similarly, ordination analyses revealed that organic fi elds of cauli-
fl ower in forested landscapes had a strong positive association with the abundance and species richness of spiders. In contrast, 
insecticide and synthetic fertilizer-treated fi elds of Chinese cabbage in landscapes with little non-crop habitat reduced the abun-
dance and species richness of spiders. Our results highlight the extent of interaction between local- and landscape-scale factors, 
help explain recently reported inconsistent effects of landscape factors on conservation biological control. 



Chem Med Chem. 2020 Dec 15;15(24):2470-2476. DOI: 10.1002/cmdc.202000389. Epub 2020 Oct 22.

Radiosynthesis and preclinical investigation of 
11C-labelled 3-(4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propanal oxime ([11C]SZV 1287)

Forgács V.1,2, Németh E.1, Gyuricza B.1,2, Kis A.1,3, Szabó J.P.1,3, Mikecz P.1, Mátyus P.4, Helyes Z.5,6, Horváth Á.I.5,6, 
Kálai T.7,8, Trencsényi G.1, Fekete A.1, Szikra D.1

1Division of Nuclear Medicine and Translational Imaging, Department of Medical Imaging, Faculty of Medicine, University of Debrecen, 
Debrecen, Hungary. 2Doctoral School of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Debrecen, Debrecen, Hungary. 
3Doctoral School of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Debrecen, Debrecen, Hungary. 4Institute of Digital Health 
Sciences, Faculty of Health and Public Administration, Semmelweis University, Budapest, Hungary. 5Department of Pharmacology 
and Pharmacotherapy, Medical School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 6Molecular Pharmacology Research Group & Centre for 
Neuroscience, Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary. 7Institute of Organic and Medicinal Chemistry, Medical 
School, University of Pécs, Pécs, Hungary. 8MTA-PTE Chronic Pain Research Group, Pécs, Hungary.

Abstract. The radiosynthesis, as well as the in vivo and ex vivo biodistribution of the 11C radiolabelled 3-(4,5-diphenyl-1,3- 
oxazol-2-yl)propanal oxime (6, [11C]SZV 1287) are reported. SZV 1287 is a novel semicarbazide-sensitive amine oxidase 
(SSAO) inhibitor and a promising candidate to be a novel analgesic for the treatment of neuropathic pain. Its radiolabelling 
was developed via a four-step radiosynthesis which started from the reaction of a Grignard reagent with [11C]CO2 to produce 
[11C]oxaprozin (3). In the next step this carboxylic acid 3 was directly reduced to yield the corresponding aldehyde, which was 
then converted into the oxime. [11C]SZV 1287 was administered to male NMRI mice. The animals were examined with dynam-
ic PET/MR imaging for 90 minutes. Biodistribution studies were performed at 10, 30, 60 and 120 minutes post injection. The 
accumulation of the labelled compound was observed in the brain of the animals. The main excretion pathway was found to 
be through the liver and intestines. These studies provide preliminary information for pharmacokinetic characterization of the 
SZV 1287.
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Br J Pharmacol. 2021 Jan; 178(1):132-151. DOI: 10.1111/bph.14979. Epub 2020 Mar 3. PMID: 32059259 
PMID: 31976545 

Pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease
Gredic M.1, Blanco I.2,3, Kovacs G.4,5, Helyes Z.6,7, Ferdinandy P.8,9, Olschewski H.4,5, Barberà J. A.2,3, 
Weissmann N.1 
1Cardio-Pulmonary Institute, University of Giessen and Marburg Lung Center (UGMLC), Member of the German Center for Lung Research 
(DZL), Justus-Liebig-University, Giessen, Germany. 2Department of Pulmonary Medicine, Hospital Clínic-Institut d'Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Barcelona, Spain. 3Biomedical Research Networking Center on 
Respiratory Diseases (CIBERES), Madrid, Spain. 4Ludwig Boltzmann Institute for Lung Vascular Research, Graz, Austria. 5Division 
of Pulmonology, Department of Internal Medicine, Medical University of Graz, Graz, Austria. 6Department of Pharmacology and 
Pharmacotherapy, Medical School & János Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Pécs, Hungary. 7PharmInVivo Ltd, Pécs, 
Hungary. 8Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary. 9Pharmahungary Group, Szeged, 
Hungary.

Abstract. Even mild pulmonary hypertension (PH) is associated with increased mortality and morbidity in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). However, the underlying mechanisms remain elusive; therefore, specifi c and 
effi cient treatment options are not available. Therapeutic approaches tested in the clinical setting, including long-term oxygen 
administration and systemic vasodilators, gave disappointing results and might be only benefi cial for specifi c subgroups of 
patients. Preclinical studies identifi ed several therapeutic approaches for the treatment of PH in COPD. Further research should 
provide deeper insight into the complex pathophysiological mechanisms driving vascular alterations in COPD, especially as 
such vascular (molecular) alterations have been previously suggested to affect COPD development. This review summarizes 
the current understanding of the pathophysiology of PH in COPD and gives an overview of the available treatment options and 
recent advances in preclinical studies. 



Int J Mol Sci 2020 Oct 21; 21(20):7788. DOI: 10.3390/ijms21207788. PMID: 33096776 PMCID: PMC7589422 

Characterization of neurons expressing the novel analgesic drug target somatostatin 
receptor 4 in mouse and human brains

Kecskés A.1,2, Pohóczky K.1,2,3, Kecskés M.2,4, Varga Z. V.5,6, Kormos V.1,2, Szőke É.1,2,7, Henn-Mike N.2,8, Fehér 
M.9, Kun J.1,2,10, Gyenesei A.10, Renner É.11, Palkovits M.11, Ferdinandy P.5,12, Ábrahám I. M.2,8, Gaszner B.2,13, 
Helyes Z.1,2,7,14 
1Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Medical School & Szentágothai Research Centre, Molecular Pharmacology Research 
Group, University of Pécs, Pécs, Hungary. 2Centre for Neuroscience, University of Pécs, Pécs, Hungary. 3Department of Pharmacology, 
Faculty of Pharmacy, University of Pécs, Pécs, Hungary. 4Institute of Physiology, Medical School & Szentágothai Research Centre, 
University of Pécs, Pécs, Hungary. 5Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary. 
6HCEMM-SU Cardiometabolic Immunology Research Group, Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University, 
Budapest, Hungary. 7ALGONIST Biotechnologies GmbH, Wien, Austria. 8Institute of Physiology, Medical School & Szentágothai Research 
Centre, PTE-NAP Molecular Neuroendocrinology Research Group, University of Pécs, Pécs, Hungary. 9Department of Neurosurgery, 
Kaposi Mór Teaching Hospital, Kaposvár, Hungary. 10Bioinformatics Research Group, Genomics and Bioinformatics Core Facility, 
Szentágothai Research Centre University of Pécs, Pécs, Hungary. 11Human Brain Tissue Bank, Semmelweis University, Budapest, Hungary. 
12Pharmahungary Group, Szeged, Hungary. 13Department of Anatomy, Medical School, Research Group for Mood Disorders, University of 
Pécs, Pécs, Hungary. 14PharmInVivo Ltd., Pécs, Hungary.

Abstract. Somatostatin is an important mood and pain-regulating neuropeptide, which exerts analgesic, anti-infl ammatory, 
and antidepressant effects via its Gi protein-coupled receptor subtype 4 (SST4) without endocrine actions. SST4 is suggested to 
be a unique novel drug target for chronic neuropathic pain, and depression, as a common comorbidity. However, its neuronal 
expression and cellular mechanism are poorly understood. Therefore, our goals were (i) to elucidate the expression pattern of 
Sstr4/SSTR4 mRNA, (ii) to characterize neurochemically, and (iii) electrophysiologically the Sstr4/SSTR4-expressing neuronal 
populations in the mouse and human brains. Here, we describe SST4 expression pattern in the nuclei of the mouse nociceptive 
and anti-nociceptive pathways as well as in human brain regions, and provide neurochemical and electrophysiological charac-
terization of the SST4-expressing neurons. Intense or moderate SST4 expression was demonstrated predominantly in glutama-
tergic neurons in the major components of the pain matrix mostly also involved in mood regulation. The SST4 agonist J-2156 
signifi cantly decreased the fi ring rate of layer V pyramidal neurons by augmenting the depolarization-activated, non-inactivat-
ing K+ current (M-current) leading to remarkable inhibition. These are the fi rst translational results explaining the mechanisms 
of action of SST4 agonists as novel analgesic and antidepressant candidates. 
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Újabb év a koronavírussal – így látja négy vezető kutató
A National Geographic interjút készített Oroszi Beatrix 
epidemiológussal, Kacskovics Imre immunológussal, Ja-
kab Ferenc virológussal és Röst Gergely matematikussal. 
A 21. század egyik legnagyobb kihívásával néz most szem-
be a világ. Az új koronavírus-járvány testileg és lelkileg 
is próbára teszi az emberiséget. Talán még soha nem volt 
ekkora jelentősége annak, hogy a társadalom higgyen és 
bízzon a tudományban és azokban a szakemberekben, 
akik az életüket tették fel arra, hogy a vírus sokrétű ta-
nulmányozásával segítsenek. Nem túlzás állítani: az egész 
világ összefogott azért, hogy legyőzze a pandémiát. Ebben 
vállalt vezető szerepet Jakab Ferenc virológus, Kacsko-
vics Imre immunológus, Oroszi Beatrix epidemiológus és 
Röst Gergely matematikus.

A négy kutató egyértelmű üzenete: ha nem akarunk 
még nyáron is maszkkal az arcunkon járni, akkor ne ba-
gatellizáljuk el a járványhelyzetet, és ne féljünk a már 
hamarosan igénybe vehető védőoltásoktól. Interjúnkban 
egyebek között a vakcinák biztonságosságáról, hatásos-
ságáról, a tudománytagadásról és annak veszélyeiről, a 
vírus és az oltóanyagok körül kialakult tévhitekről, vala-
mint az infl uenza és a COVID–19 különbségeiről beszél-
gettünk.

 – Klímaváltozás és globalizáció: miként hozható ez a 
páros kapcsolatba az új koronavírus-járvánnyal? 

 – JAKAB FERENC: Sok környezeti tényező változik kö-
rülöttünk, amely növeli az úgynevezett zoonotikus, állatról 
emberre terjedő fertőzések gyakoriságát. Tudjuk, hogy a ma 
ismert humánfertőzések legalább hatvan százaléka ilyen ere-
detű. Az új és újra támadó fertőzések ide tartoznak; erre példa 
a koronavírus is. A környezeti tényezők, az éghajlatváltozás, 
a hordozó és vektor-állatpopulációk elterjedésének változá-
sa nagyban befolyásolja ezeknek a fertőző betegségeknek 
a megjelenését; ezek a betegségek a környezetváltozással 
együtt jönnek-mennek.

 – Az új koronavírussal kapcsolatban az ázsiai tradici-
onális szokásokat is fontos megemlíteni: a vadállat-keres-
kedelem és -fogyasztás is növeli a zoonotikus fertőzések 
kockázatát.

 – OROSZI BEATRIX: Jómagam epidemiológusként ma az 
ember és az állatok közötti kapcsolódási pontokon felbuk-
kanó új fertőzéseket látom a legveszélyesebbnek. Vegyük a 
koronavírusokat: egyesek inkább állatokat betegítenek meg, 
mások viszont embereket. Ezek a kórokozók általában „tisz-
telik” a faji határokat, de ritkán az is előfordulhat, hogy egy 
állatokat fertőző koronavírus örökítőanyaga megváltozása 

folytán képessé válik arra, hogy az embert is megfertőzze. Ha 
az emberhez történő alkalmazkodás olyan mértékű, hogy a ví-
rus könnyen tud emberről emberre terjedni, akkor már kész is 
van az úgynevezett pandémiás potenciállal rendelkező vírus. 
A vírus szempontjából ez nagyon előnyös folyamat, hiszen új 
gazdaszervezetet talált, ráadásul több milliárdot, hiszen egy 
új vírusra mindenki fogékony, így a kórokozónak bőven van 
lehetősége arra, hogy terjedjen és szaporodjon. A „sikeres” 
pandémiás vírusnak nem az a célja, hogy elpusztítsa a gazda-
szervezetet, mert akkor az nem tudná továbbadni a fertőzést. 
Ezért többnyire „csak” megbetegíti. A SARS-Co-V–2 azért 
tud annyira sikeres lenni, mert a nagyon enyhétől a súlyos 
lefolyásig rendkívül széles a tüneti spektrum, amelyet ki tud 
váltani. A nagyon enyhe tünetekkel megbetegedett fertőzötte-
ket pedig nehéz azonosítani és rábírni arra, hogy ne menjenek 
közösségbe.

 – KACSKOVICS IMRE: Egy olyan vírussal áll szemben az 
emberiség, amellyel vagy amelyhez hasonlóval még soha 
nem találkozott. Ez az immunválasz szempontjából rendkívül 
fontos tény. A koronavírus minden tekintetben új, senkinek 
sincs vele szemben immunvédelme. Ezért tud akadálytalanul, 
bozóttűz módjára végigszáguldani az emberiségen. Ezért van 
annak olyan nagy jelentősége, hogy némelyeknél semmi-
lyen tünetet nem okoz, másoknál enyhe tüneteket produkál, 
és arányaiban csak keveseket betegít meg súlyosan. És még 
egy tényezőt kiemelnék: a viszonylag hosszú lappangási időt. 
Mivel a betegség csak lassan alakul ki, az egészségügyi ható-
ságoknak nincs esélyük arra, hogy elkülönítsék és izolálják a 
betegeket. Ugyancsak lényeges tényező a világszerte rendkí-
vül intenzív közlekedés. A mi szemszögünkből szerencsétlen, 
a kórokozó szempontjából viszont kedvező tényezők sora te-
szi lehetővé, hogy ez a vírus most ilyen roppant néptömege-
ket tud megbetegíteni.

 – RÖST GERGELY: Már régóta modellezzük, miként tud-
nak terjedni a vírusok a megnövekedett utasforgalom miatt, 
az úgynevezett globális transzportációs hálózaton keresztül. 
Ennek alapján már a koronavírus terjedésének korai szaka-
szában pontosan lehetett tudni, melyik országba hány fertő-
zött beteg érkezhet Kínából. Az óriási légi forgalom miatt a 
járványterjedés globális mintázata is egészen más, mint a ko-
rábbi időkben bármikor is volt.

Vegyük a középkort: a pestis több év alatt jutott el Dél-Eu-
rópából az északi régiókba, és lassan, hullámszerűen egy tá-
volabbi városban jóval hamarabb megjelenik a járvány, mint 
egy közelebbiben.

Forrás: Pécsi Érték

INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
Bőrgyógyászati Klinika

  A pszoriázis, azaz a pikkelysömör 
világnapjához kapcsolódó edukációs 
kampányt szervezett a Janssen-Cilag 
Kft., a Magyar Dermatológiai Társulat 

és a Magyar Pszoriázis Klubok Egyesü-
lete a betegséggel élők számára még az 
ősszel, melynek célja a pszoriázis keze-
lést nyújtó biológiai terápiás centrumok 
bemutatása volt. A kampányhoz készült 

kisfi lmek sorában a PTE ÁOK Bőr-, 
Nemikórtani és Onkodermatológiai 
Klinika pszoriázis centruma is bemutat-
kozott. A videót itt lehet megtekinteni: 
https://youtu.be/n92HsCuohk0
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Guseo András: A pécsi idegklinika alagsorának titka – 
Gulya Lászlóné, Baba emlékére

2020-ban értékes adománnyal, Környey István profesz-
szor mikroszkópjával gyarapodott a Pécsi Egyetemtörté-
neti Gyűjtemény. Ekkor vetődött fel az a gondolat, hogy 
jó lenne egy kis ismertetőt írni az Orvoskari Hírmondóba 
az új ajándékról. Ahogy nyomoztunk, kiderült, hogy a 
mikroszkóp ugyan Környey professzoré volt, de nem az 
ő családjától, hanem Gulya Lászlóné lányától, Bognár Jó-
zsefnétől kaptuk az adományt. A mikroszkópot a klinika-
igazgató professzor utolsó munkanapján adta ajándékba 
legkedvesebb szövettani asszisztensének, Gulya Lászlóné-
nak. Guseo András már harmadéves hallgatóként részt 
vett a neuropatológiai laboratórium munkájában, majd 
később a labor vezetője is volt, nemcsak Környey István-
nal, hanem Gulyáné Babával is sok éven át munkakapcso-
latban volt. Felkérésünkre írta meg emlékeit a klinikán 
folyó laboratóriumi munkáról. (Dezső Krisztina – muzeo-
lógus, Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény)

Nem könnyű 50 éves emlékeket visszaidézni, felszaggat-
ni. 1962 tavaszán jelentkeztem át a Biofi zikai Intézetből az 
Idegklinikára, ahol externistaként ismerkedtem tovább a tu-
domány rejtelmeivel. A félelmetes hírben álló professzor ked-
vesen fogadott és mindjárt kijelölte a helyemet, ahol majd 
az idegrendszer alapjait, az idegrendszer felépítését egészen 
sejtszintig megtanulhatom. Mindjárt le is vitt az alagsori la-
boratóriumba. Amint kiszálltunk a liftből, egy furcsa, nem 
kórházra jellegzetes, számomra addig ismeretlen illat csapta 
meg az orromat, a formaliné. Ugyanis a lift ajtóval szemben 
volt az a raktárszoba, ahol a polcokon egymás mellett 500-
nál is több egyforma fazék állt üveglemezzel letakarva, ben-
ne az elmúlt 25 évben a klinikán elhaltak agyával, amelyek 
formalinban pihentek. Ez volt az ország legnagyobb ilyen 
gyűjteménye. Hosszú folyosó végén az utolsó ajtó mögött 
rejtőzött a szentély, a labor. Itt azután újabb illatkompozíció 
fogadott, ami a formalinnak, xilolnak és kanadabalzsamnak 
a keveréke volt. A nagy térben, három hosszú feketére pácolt 
felszínű asztal állt végén fajansz vízlefolyóval és csappal. Két 

asztalon piros 5 literes fazekak sorakoztak egy négyszögletes 
üveglappal lefedve. Ezekben rögzültek formalinban az agyak, 
és várták a feldolgozást, a szeletelést, leírást majd szövettani 
feldolgozást. Az utolsó asztalon nagy fehér, lapos, kerámia 
tál, ami az agyak boncolását szolgálta. Az ajtóval szemben az 
asztalnál ült a „birodalom” ura, Pöndi bácsi, Pöndör Géza, a 
klinika mindenese. A mellette lévő asztalon voltak a szövet-
tan lelkét képező metszőgépek, a mikrotómok, kicsi, nagy, 
még nagyobb, meg a fagyasztós. Tőle jobbra a fal melletti 
hosszú asztalon sorban álltak a literes Erlenmayer-lombikok, 
aljukon a fehér és kék között minden árnyalatban előforduló 
színű kristályokkal. Itt történt az alkohol „abszolutizálása”, 
azaz a szövettani munkához elengedhetetlenül szükséges 
100%-os alkohol előállítása. (A hevített réz-szulfát fehérpor 
ahogy a vizet szívja a 96%-os alkoholból, úgy kékül.)

Innen egy kicsit elkülönülő térbe léptünk be, a déli abla-
kok megvilágította területre, ahol az ablakokhoz nem lehetett 
hozzáférni a hosszú széles asztalok miatt. Ez volt az igazi 
szentély, a szövettani asszisztensek munkahelye. Az ablakok 
a kertre nyíltak, ahol a korábbi tébolydaként működő in-
tézmény fedett kerti pihenői látszottak, a szaletli, amit már 
hosszú évek óta nem használtak. Körülöttük a gesztenyefák 
hatalmasra nőttek és a napfény nagyobb részét elvették. Az 
asztalon kerek Petri-csészék változatos színű sora, mind-
egyikben más-más festék, mosófolyadék, differenciáló oldat, 
amelyekben szigorú receptúra szerint időre kellett kezelni a 
metszeteket. A legtöbb metszet parafi nba volt ágyazva, ezek 
metszése kicsit könnyebb volt, mert a metszés után a lan-
gyos vízre tett cigarettapapírnál is vékonyabb metszet kite-
rült, majd az alá csúsztatott üveglemezre kellett ráhelyezni, 
lecsurgatni és hagyni rászáradni. Ezt követte a festés előtt a 
deparaffi nálás, majd a festés, víztelenítés, derítés, kanadabal-
zsammal átitatás és vékony üveglemezzel való lefedés, majd 
a lemezre a beteg adatainak és a festés módjának a felírása. 
Ez volt a dolog könnyebbik része.

A nehezebb, kifejezetten női kezek ügyességét kívánó 
módszer a fagyasztott metszetek kezelése volt. A rögzített 

1. kép Környey István profesz-
szor mik roszkópja

2. kép Szaletli az udvaron
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agyból az elváltozás kiterjedésének függvényében, válto-
zó nagyságú darabokat kellett lefagyasztani, amik lehettek 
5–20 Ft nagyságútól tenyérnagyságúig, akár mindkét agyfél-
tekét átfogóak.

Szénsavval átfagyasztottuk az egész darabot, majd óvato-
san metszettük a lassan felmelegedő felső részét. A levágott, 
cigarettapapír vékonyságú agyszelet a kés élére feltorlódott. 
Innen kellett ujjbeggyel fi noman lesimítani, majd Petri-csé-
szében a vízfelszínére kiteríteni. Ezt csak derékszögben hajlí-
tott vékony üvegbotokkal, a gamókkal, lehetett megcsinálni, 
majd ezzel terelgetni az alá varázsolt üveglemezre, amit mi-
közben az egyik végét lassan emeltük, a gamó tompa végével 
irányítottuk, simítgattuk a helyére. Gyakran ezeknek a festé-
se folyadékban lebegve történt, amihez hihetetlen türelem és 
nem mindennapi kézügyesség kellett.

Ez volt a kiindulási alap, amit meg kellett tanulnom, hogy 
később, amikor már a labor vezetője lettem, és új asszisztens 
jött, meg tudjam tanítani. Persze a már régóta a laborban dol-
gozó gyakorlott asszisztensek voltak a fő tanárok. Amikor 
először léptem be a laborba, akkor orvos-vezetője Balajthy 
Béla volt, akit hamarosan Gosztonyi György, Gaszner Péter, 
majd Bodosi Mihály követett, és a sort én zártam be 1979-
ig, távozásomig. Az asszisztensek gyakran váltották egymást. 
Legtöbbjük a szomszédos kémiai laborban kötött ki, mert ott 

nem volt professzori drill.
Gulya Babának, amikor felvették szövettani asszisztens-

nek, semmi hasonló gyakorlata nem volt. Először csak leste, 
hogy az „öregek” hogyan csinálják, majd megpróbálkozott 
maga is a bűvészkedéssel. Már az elején kitűnt, hogy jó va-
rázsló lesz. Alig egy hónapja volt a laborban, amikor a vezető 
asszisztens megbetegedett, és több hónapra kiesett a munká-
ból. Mit tesz a véletlen, a professzornak pont akkor jött egy 
olyan esete, ami számára nagyon izgató és egyben egy kon-
ferencia miatt nagyon sürgető volt, temérdek blokkot adott 
ki feldolgozásra, döntő többségét fagyasztásos technikával. 
Ekkor derült ki, hogy Baba nemcsak zsonglőr, hanem fan-
tasztikus logikával végezte a munkáját úgy, hogy egyszerre 
három párhuzamos festést is végzett. El kell képzelni az asz-
talt, ahol a 12 cm átmérőjű Petri-csészékből 3×8 darab van 
sorban más-más folyadékkal, és egyik festékből a másikba 
a gamójával vitte, teregette, „lötybölte” az úszó metszeteket, 
hogy egyenletesen festődjenek, ne szakadjanak el. Rekordidő 
alatt készültek el a metszetek. Már ez is meglepte a professzor 
urat, de még inkább az az esztétikai élmény, amit a metsze-
tek épsége és kiváló festése nyújtott. Amikor aznap délután 
lejött a szokásos agyszeánszra, külön megköszönte a szép és 
precíz munkát. Az ilyen dicséret nagyon ritkán hangzott el az 
intézetben, mert az természetes volt, hogy mindenki a legtö-

3. kép Orvostanhallgatók segítenek az agygyűjtemény, az agybank 
szállításra előkészítésében a ház renoválása miatt.

4. kép Velőshüvely festés a két agyféltekéről és hídról, ahol a fekete 
a normális és a kis fehér szabálytalan területek a gyulladás által 
károsított velőállomány, amelyek lokalizációtól függően felelnek a 
klinikai tünetek megjelenéséért.

5. kép A kisagy híd szögletének fagyasztott metszetei. A bal oldali velőshüvely festés, a jobb oldali zsírfestés. Jól látható, hogy ahol károsodott 
a velőshüvely, ott jelentős zsírlebontás van, ami az eredeti fotón piros, itt a fekete-fehér képen sötét pontokkal jelenik meg.
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kéletesebben végzi a munkáját, amiért pedig nem jár dicséret.
A szövettani labor a professzori lakástól számítva az in-

tézet legtávolabbi helyén volt, és így ideális helyet nyújtott 
olyan összejövetelekre, ahol előfordult, hogy kicsit hango-
sabbak voltunk, mint vizitek alkalmával, de innét nem hallat-
szott fel a professzor dolgozószobájába. Ilyenkor vezettük le 
a mindennapi feszes munka felgyülemlett feszültségeit. La-
zábbak voltunk, amit segített egy-egy üveg Éva vermut, ami 
a szekrények belsejéből valahogyan kibukott, a lányok pedig 
gondoskodtak egyéb fi nomságokról. Ilyenkor volt lehetőség 
arra, hogy fűzfapoétánk legújabb szerzeményét bemutassa, 
amit hallgatva egymás hasát fogtuk a nevetéstől. Néhány 
ilyen szakvizsgát követő leengedés sokunknak emlékezetes 
maradt.

1972. június 30-án volt a 25 éves professzorság után Kör-
nyey István utolsó vizitje, amelyet követően a klinika dol-
gozói a tanteremben gyűltek össze, hogy méltóan elbúcsúz-
zanak professzoruktól. Mérei F. Tibor a korelnök mondta a 
búcsúbeszédet, majd professzor úr röviden megköszönte a 
25 év támogatását, munkatársai odaadó munkáját. Ekkor ad-
tuk át részére a cikk írója által a klinikai életet, munkásságát 
megörökítő fotókból összeállított albumot, amit meghatódot-
tan nézett végig, majd az ajtóban állva minden távozótól kéz-
fogással búcsúzott. Antit, a 20 éve szolgáló portást követte 

legjobb asszisztense, aki a kézfogás mellé még egy muzeális 
értékű mikroszkópot is kapott ajándékba tőle. Ez volt a kitün-
tető tisztelet azért a kiváló munkáért, amivel Gulya Baba a 
klinikán folyó európai hírű szövettani tudományt támogatta.

Az utolsó kézfogás. A sort legkedvesebb asszisztensnője 
zárta. Ezután beszállt az udvaron álló bútoraival megpakolt 
teherautó sofőr mögötti ülésére felesége mellé, és irány Bu-
dapest. A klinikának egy korszaka végleg lezárult.

Az idő azóta nagyot változott. A szövettan iránti érdeklő-
dés – ami a mi időnkben az ismeretlen eredetű esetek kiváltó 
okának megtalálásával kecsegtetett, más módszerek alkal-
mazásával mára már megfejtésre kerültek – szinte megszűnt. 
Nincsenek már klinikopatológiai megbeszélések, ahová ak-
kor az ország négy sarkából is jöttek orvosok, tanítványok. 
A személyes találkozások véleménycserék, a nagy öregek 
sugárzása, mind facilitáló tényező volt, amit ma a számítógé-
pek és internet világa, ha mégoly gyümölcsöző lehetőségeket 
is kínál, nem pótol. Nem beszélhetünk büszkén arról, hogy 
az esetem ismertetésekor milyen kritikát, ötletet, vagy éppen 
dicséretet kaptam x professzortól. Ezek egy életre befolyásol-
hatták az illető hozzáállását, kutatási kedvét. A személytelen 
technokrácia mindenkit elidegenít.

A képalkotó eljárásokkal ma már azt látjuk élőben, amit 
akkor csak agyboncolás után láthattunk meg, sőt az agyat 

9. kép Az utolsó vizit 10. kép Búcsú a klinikától – egy kor-
szak lezárult.

6. kép A labor asszisztensei. Baba éppen rágyújt és Szirmai Imrével 
„kokettál”, jobb szélen Kerényi Laci, a kémiai labor vezetője.

7. kép A három farsangi vitéz: Gallyas Ferenc, Guseo András és 
Kerényi László, a lányok által varázsolt bajszokkal.

8. kép Baba az elmaradhatatlan 
cigivel
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funkciójában is követhetjük, és akkor a többi fantasztikus 
felfedezésről, eljárásról még nem tettem említést. A mai fi -
atalok már el sem tudják képzelni, hogy valamikor 8–10 
oldalas kézzel, tintás, 100-as tollal kalligrafi kus írással írott 
kórrajzok voltak, vagy, hogy egy ritkán előforduló kisagyi 
vérzést a kór előzmény és a klinikai tünetek alapján élőben di-
agnosztizált a klinikus CT és MR nélkül. A kézi, gamós, löty-
böléses szöveti festéses módszereket felváltották a gépesített, 
automatizált módszerek, illetve a még megmaradt szövettani 
intézetekben a módszerek olyan precíz eljárásokkal egészül-
tek ki, amelyeket ma, kis „manufaktúrákban” nem lehet, nem 
érdemes csinálni. Ami valamikor haladó volt, az ma már csak 
emlék. Szép emlék, azoknak, akik megélték, és azoknak, akik 
még emlékezhetnek rá, sajnos egyre kevesebben. E rövid pár 
sor állítson emléket azoknak, akik ebben részt vettek, csen-
des mindennapi szorgalmukkal, ügyességükkel hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy intézmény, a Pécsi Orvostudományi Egye-
tem Ideg- és Elme klinikája a benne tanulók, dolgozók révén 
kinőtte országos ismertségét, és széleskörű nemzetközi tekin-
télyt szerzett, hogy orvosai, sodorja a sors a világ bármely 
tájára, mindenütt kiválóan megállták a helyüket, gazdagítva 
az intézet és egyetem hírnevét.

Az írásban található fotók 
Guseo András archívumából származnak.

11. kép Mérei F. Tibor a klinika dolgozói nevében búcsúztatja a professzor urat. Professzor úr az album képeit nézve a klinika nagy pillanata-
ira emlékezhetett. A képen balról Bodosi Milhály, Czopf József, Papp Erzsébet, Poór Gyula és Mérei F. Tibor, profi lban a jobb felső sarokban 
Bobest Mátyás.

12. kép Professzor úr megköszöni dolgozóinak a 25 év töretlen tá-
mogatását és mindenkinek további, hasonló gyümölcsöző munkát 
kívánt.

13. kép Az ajtóban Környey professzor mindenkitől elbúcsúzott, a 
képen Nádor Györgyi, Papp Erzsébet, Sárdi Antal (portás).

14. kép Környey professzor búcsút vesz legkedvesebb laborasszisz-
tensétől, Gulya Babától.

15. kép Klinikopatológiai megbeszélés 1969-ben. A mikroszkópok 
mögött Környey István, prof. Romhányi György, állva prof. Hámori 
Artúr és Baltavári László főorvos Szombathelyről.
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Molnár F. Tamás professzor alábbi írása a Kaleidoscope című, művelődés-, tudomány- és orvostörténeti, internetes kiadvány 
2020 decemberi számában jelent meg. Köszönet a másodközlés engedélyezéséért.

Dr. Molnár F. Tamás:
A művi lélegeztetés történeti vázlata

1. rész
Bevezetés
A görög pneuma többjelentésű szó (ahonnan a pulmonoló-
gia oly sok pneumo- előtagú kifejezése is ered1), levegőt és 
lelket egyaránt jelent. Anyanyelvünk hű tükröt tart elénk, 
amikor a lélek és lélegzés szavakat egy ugyanazon tőre ve-
zeti vissza. A tüdő mint spirituális szerv, messze megelőzi a 
szívet, nem szólva az agyról, mondjanak bármit a kardioló-
gusok, szívsebészek, a neurológusokról és idegsebészekről 
nem is beszélve.2 „Akkor az Úristen megalkotta az embert 
a föld porából és orrába lehelte az élet lehelletét. Így lett 
az ember élőlénnyé”. (1Mózes, 2:7). A reanimáció, reszusz-
citáció történetét kutatók ehhez a részhez kötik a szájból 
orrba/szájba lélegeztetés koncepciójának megszületését. 
„Hisz ember csinálta, olyan valaki formálta őket, aki maga 
is kölcsönbe kapta az élet leheletét…” (Bölcsesség Könyve 
15.16). A pneumára, mint lélekre az Újtestamentum hivat-
kozik sok helyen: „Hanem, amikor eljön az Igazság Lelke, 
ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra” (János Evan-
géliuma 16.13). Szent Pál levelei csakúgy a pneuma=lélek 
képletet közvetítik. „Aki azonban az Úrral egyesül, egy lé-
lek (pneuma) vele” I. (Kor 6.17).3

A latinizált göröggel nevezett szerv, a pulmo4 legfőbb 
funkciója a gázcsere, hiszen míg az oxigénre (légeny) igen 
nagy igénye van a sejtjeinknek, a széndioxidra viszont szin-
te semmi szükségünk.

„Táplálék nélkül az ember 15-20 napig is elélhet, víz 
nélkül néhány napig, de levegő nélkül öt percig sem… 
Naponta kb. 12.000 liter levegő fordul meg a tüdőnkben. 
Mellkasunk úgy működik, mint valami fújtató. Emelkedik, 
majd süllyed. Eközben a levegő betódul a tüdőnkbe, eztán 
kiáramlik belőle.”5 Az 1950-es, 60-as évekbeli magyar ál-
talános iskolai tankönyvbe nem férhet bele a tüdő legkülö-
nösebb tulajdonsága, azaz hogy minden egyes légvétel és 
kifújás során egy enyhén negatív nyomású (-3 és -10 vízcm) 
környezetben, a pleuraűrben tágul ki és szűkül össze. Már-
pedig ez a művi lélegeztetés egyik kulcskérdése.

A kezdetek I.: az ajaktól a tüdőig
A légzés újraindításának kísérletei a nyugati kultúrában a 
bibliai, az ótestamentumi időkre nyúlnak vissza, bár a hat-
ezer éves részleteket6 illetően a szerzők véleménye termé-
szetesen eltér. Az valószínű, hogy a nem légző újszülöttek 
illetve a csecsemők arcába, szájába fújni a szülésznők régi 
praktikája.7 Paracelsus már próbálkozott a kovácsfújtató al-
kalmazásával. Az első, a mai értelemben vett újjáélesztés a 
skót William Tossach nevéhez fűződik, aki szájból szájba 
lélegeztetéssel élesztett újjá egy bányászt 1732-ben.8 1740-
ben a párizsi akadémia javasolja (guideline a lá 1740) a 
módszert. Ötven évvel később, 1782-ben a brit Royal Hu-
man Society a szájból szájba lélegeztetés helyett már vala-

milyen hólyagszerű alkalmatosságot ajánl. Az, hogy a le-
vegőnek csak egy meghatározott alkotóeleme szükséges a 
tűz életben tartásához, egy angol lelkész, Joseph Priestley 
1774-es megfi gyeléséhez kötendő. A fl ogisztont, az élenyt 
az 1789-es francia forradalom későbbi áldozata, Lavoisiere 
nevezi el oxigénnek. Ezzel meg is találták a művi lélegez-
tetés szubsztanciáját. Kérdés a gáz szájüregbe, tüdőbe való 
biztonságos bejuttatásának módja maradt. Ebből a szem-
pontból közös volt a probléma a fájdalomcsillapító és alta-
tószerekkel: az 1840-es évek kéjgáza, majd az éter és kloro-
form alkalmazásával. A gáztér és a szájüreg, valamint a vele 
hátul közös orrüreg, mint külső kapu szelelésmentes, zárt 
rendszert kellett, hogy alkosson. Ennek a mikéntjére szület-
tek meg az arcot és orrot fedő különböző formájú maszkok.

A spontán lélegzéssel a tüdőbe, majd a keringésbe jut-
tatott fájdalomcsillapító, „kikapcsoló” hatóanyagok vesz-
teségmentes bevitelére számos, formájában különböző, ám 
elvében hasonló megoldás született az 1850-es években.

Curt Schimmelbusch9 a gyakorlati orvoslást számos ta-
lálmánnyal gazdagító berlini sebész 1890-es, a nevét viselő 
maszkja számos módosításban máig él.

Az oxigén tüdőbe és onnan a véráramba kerülésében a 
nyomásviszonyok meghatározóak. A fújtató, a bőr, majd a 
kaucsuklabda csak elsőre tűnt ideálisnak arra a célra, hogy 
miként lehetne a belégzésre képtelen, alélt személy tüdejébe 
erővel bejuttatni az éltető levegőt. A hatóanyag, az oxigén 
forrása, a palack és a tüdőhólyagcsa (alveolus) között két 
nagy biomechanikai akadály, „billentyű” is van. Az első zá-
ródni is képes szűkület az ajkakkal védett szájüreg, benne a 
nyelv és a hátul az orr-garat üreg, a második pedig, hátrább 
és már lejjebb a gégefedő (epiglottis). 

Ebben a csőszerelőket is zavarba ejtő, nyomás- és ideg-
vezérelt rendszerben az egyenirányító szelep látszólag 
egyszerű feladatát a gégefedő látja el. A művi lélegeztetést 
megoldani igyekvők ezen az utóbbi akadályon akadtak fel 
legtovább, egy bő fél évszázadig.

 A szájüreget megkerülő megoldás, a nyakon végzett 
gégemetszés, ez a diftériában a XIX. század vége óta gya-
korolt módszer aránytalanul durva és véres módja a rutin 
légútbiztosításnak. Kivételes sebészek egyedi megoldásain 
át vezetett az immár biztonságos út az ajkaktól a legutolsó 
hörgőcskét is borító csillószőrős hengerhámig. Trendelen-
burg után MacEwen végezte az első endotrachealis intubá-
ciót; a légcsőbe vezetett kaucsukcsövet (1878). A levegőt az 
elöl lévő légcsőbe, a falatot, kortyot pedig a mögötte futó 
nyelőcsőbe irányitó gégefedő nyitva tartása, a légcsőbe való 
biztonságos bejutás, majd az áramlás fenntartásának felada-
tát a kaucsuktól a gumicső vette át.

1902-es közleményében a lousianai Rudolph Matas 
négy éves kísérletezése eredményeként a légcsőbe vezetett 
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tubuson keresztül már a pozitív nyomással felfújt tüdőről 
számol be.10 Az oxigén tüdőbe juttatására 1908 óta készen 
állt Samuel J. Meltzer és John Auer inszuffl átora, „befú-
vója”.11 A tracheába való lejutáshoz, a terület biztonságos 
uralásához a gégetükör (laringoszkóp), majd a légcsőtükör 
(tracheoszkóp, bronchoszkóp) kidolgozásához és a módszer 
bevezetésére volt szükség. Ez a XX. század elejére valósult 
meg.12

Az anatómiai és élettani kérdések mellett a biztonságos 
gázáramoltatás műszaki problémái hasonló súlyú feladato-
kat jelentettek. A nyomásszabályozást ugyanúgy koncepció 
transzfer adta, ahogy azt az orvostechnika annyi sok más 
területén láttuk.13 A Dräger cég söripari szabadalma, a ma-
gas nyomású CO2 redukciójára szolgáló szelep, a Lubeca 
billentyű az oxigénpalackra is kiválóan megfelelt.

Az eredetileg két különböző probléma a légzés fenntar-
tása és a fájdalomcsillapítás együttes megoldása, azaz az 
oxigén és az altatógáz egyidejű adásának a gondolata a XX. 
század első éveiben megszületett. Lélegeztető és altatógép 
koncepciók közleményeinek sora látott napvilágot. A lü-
beck i óragyártóból lett mechanikus Johann Heinrich Dräger 
és a helyi kórház sebésze, Otto Roth professzor együttmű-
ködéséből született a „Roth-Dräger” altatógép, 1902-ben. 
1912 óta a Dräger Kombi, mely az elkövetkező 30 év meg-
határozó altató gépe lesz, már pozitív-negatív lélegeztetés-
re, azaz befúvásra, tüdőfelfújásra és kiszívásra is alkalmas 
volt. 

A lélegeztetési technikák fejlesztésének másik fontos 
szálát alkották az altatógépekkel egy időben a bányásza-
ti búvár-légzőkészülékek, az olyan részletekkel, mint az 
oxigéntartállyal egybeépített reduktor és csutora. A légúti 
anatómiából fakadó akadályok és a nyomásvezérlés felada-
tai gyakorlatilag megegyeztek a két alkalmazási területen. 
Olyan új hadieszközök legénységének lélegeztetése is meg-
oldásra várt, mint a tengeralattjáróké és a léghajóké, a repü-
lők magassági oxigénigényéről nem is beszélve.

A Dräger cég és fejlesztő mérnökei mindkét alkalma-
zásban úttörő szerepet vállaltak. Az amerikai bányamentők 
egyik beceneve máig „Drägermen”. A cég mitológiája sze-
rint Johann Heinrich Dräger a Temzéből kihúzott férfi  újra-
élesztése szemtanújaként indíttatva alkotta meg 1907-ben a 
Pulmotort, az első a tüdőbe friss levegőt vagy oxigént pum-
páló lélegeztetőgépet, „ventilátort”.14 A masina váltakozva 
hozott létre pozitív és negatív nyomást az eszméletlen, tehát 
ellenállást nem tanúsító sérült tüdejében. 1913-ban már a 
továbbfejlesztett portabilis készülékként is kapható volt.

Kezdetek II.: a negatív nyomású kamra
A mellkas műtétei15, és érdekes módon inkább a nyelőcső16, 
mint a tüdő sebészete a mellűr megnyitását követelte meg. 
Míg azonban a XX. század elején a hasmetszés (laparoto-
mia) némi túlzással „rutinműtétté” vált, addig a rekesz fö-
lötti tér meghódításra várt. A mellkasnyitáskor az addig a 
thoraxban uralkodó negatív intrapleurális nyomás megszű-
nése élettani következményekkel fenyegetett. Ezek meg-
előzésére Friedrich Sauerbruch állt elő 1904-ben azzal az 
ötlettel, hogy magát az egész műtéti manővert végezzék egy 
negatív nyomású kamrában.17

Sauerbruch koncepciójában maga a műtőhelyiség, egy 
hatalmas tank a beteg megnyitott mellkasának kiterjesztése 
volt, melyet hermetikusan zártak el a külvilágtól.18 Ez az 

„Unterdruck” megoldás a pozitív légúti nyomás számos hát-
rányát, veszélyét kiküszöbölte. Néhány modellt az USA-ba 
is exportáltak, Willie Meyer19 New York-i német kórházá-
ban is felállított egy ilyen együttest.

Sauerbruch breslaui (ma Wroclaw) főnöke, professzora, 
Radetzky-Mikulicz véleménye az volt, hogy végső soron 
teljesen mindegy, hogy a légcsövön át pozitív nyomással 
vagy a pleura-űr felőli negatív nyomással mozgatják a tüdő-
ben lévő levegőt. A körlevegő nyomása feletti és alatti léle-
geztetés hívei közötti Überdruck-Unterdruck vita (túlnyo-
más-vákuum disputa) még évtizedig tartott20, míg végül, az 
1920-as évekre maga Sauerbruch is „átállt” a túlnyomásra.

Áttételesen máig ívelően, száz év múltán is tetten érhe-
tő az a koncepcionális különbség, amelyben az angolszász 
iskola a tüdő természetes kitágulását, a légcső felöli körle-
vegő nyomásától várja, azt támogatja, szemben az egykori 
porosz-német (és orosz) tanítással, amely a mellhártyaűr 
szívását, a negatív nyomást helyezi a kezelés előterébe.

A nagy háború 1914-191822

Európa polgárháborúja önmaga ellen23, a legalizált és ipa-
ri léptékben űzött tömeges gyilkosság kikényszerítette a 
medicina, és különösen a sebészet indusztrializálását is.24 

1. ábra A kísérleti kutya mellkasát a negatív nyomású (-10 vízcm 
körül) kamrában nyitja meg a sebész, így a körlevegőből táplálkozó 
tüdő nem esik össze (1904)

2. ábra. Az intrapleurális, azaz a mellhártyaűrbeli (p-) és a tüdőál-
lományon belüli (p+), azaz a körlevegővel megegyező nyomások 
sémája21
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Az altatásos műtéti fájdalomcsillapítás és az oxigénpótlás, 
a légcsere támogatása, ezen eredetileg két külön feladat 
egyszerre való megoldása a tábori és a hátországi kórhá-
zak mindennapi feladata lett. A fojtó harci gázok fulladozó 
sérültjeinek oxigénhez juttatása külön jelentőséget kapott. 
Az alkalmazás technikája azóta nagyot fejlődött, az elv ma-
radt.25 Az oxigénterápia, a palack és a maszk közvetlenül a 
peremvonal mögött, a zászlóalj orvos segélyhelyén (Hilf-
splatz, Batallion / Regimental Aid Post / Dressing Station) 
a csak legszükségesebb beavatkozások körében is helyet 
követelt. Fájdalomcsillapításra a morfi um szolgált. Itt – és 
sokszor hátrább is (Feldlazarett, Casualty Clearing Station) 
– a sebellátásban a helyi érzéstelenítés uralkodott: a narkó-
zis veszélyes üzem, még gyakorlott kézben is.

A kényszer nagy múzsa. A front mindkét oldalán a nagy, 
lágy rugbyjátékra való gumilabda, mint reservoir és „el-
lentüdő” lett – egyenlőre még csak a belélegeztetés fázisá-
ban – az altatógépeken a nyomás és a volumen szabályozás 
eszköze. Sauerbruch kollégája, Wilhelm Jehn professzor 
7-9 Hgmm pozitív végnyomást keltő gépet építtetett. Az 
improvizáció példája volt az egyik, a szokás szerint temp-
lomban berendezett német kötözőállomás, ahol az orgona 
fújtatóját alakították át erre a célra.26 (Schjerning hevenyé-
szett gépe)

Az első világháború második felében speciális ese-
tekben, elsősorban plasztikai arcműtétek során, technikai 
kényszerűségből fordultak a közvetlenül a légcsövön át 
való altatáshoz, az endotracheális intubációhoz. Az első vi-
lágháborúban a nyak- és a tracheasérülésekben kényszerű-
en gyakorolt módszerré vált. Az angol Magill és Macintosh 
végezték az első rutinszerű endotracheális intubációkat, és 
ők kezdték meg a kontrollált ventillációt.27 Mindazonáltal 
a tüdőből visszaáramló, széndioxid-dús levegő eltávolítása 
és legfőképpen a beteg saját légzésének ellenmunkája meg-
akadályozta, hogy a módszer a műtői rutin részévé váljon, 
elterjedjen.

Köztesidő 1918-1939
A légcsövön át való túlnyomásos (a körlevegőnél magasabb 
nyomás) lélegeztetés technikailag adott volt, a sebészi alkal-
mazás igénye azonban még Csipkerózsika álmát aludta. Az 
egyik legjobb zárt légzőkörű lélegeztetőgép konstrukció, a 
Dräger kontrollált pozitív nyomásra is alkalmas modellje a 
„Model A” nevet kapta. Még a mellkassebészek is megelé-
gedtek a szorosan illesztett maszkon át való lélegeztetéssel, 
mások pedig inkább helyi érzéstelenítésben operáltak. Az 
idegsebészek hasonló módon, a helyi érzéstelenítés mellett 
voksoltak.28

A II. világháború és ami utána jött
A fájdalom, a tudat éterrel, kloroformmal vagy kéjgázzal 
való kiiktatástól azonban a tüdőbe a gázkeveréket lökéssze-
rűen (intermittálva) bejuttató enyhe túlnyomással működő 
altatógép még messze van, önmagában nem elegendő. Hi-
ába a fájdalommentesség és a tudattalanság, ha a vázizom-
zat és a tüdő is ellenállt. Az izombénító indián nyílméreg, 
a curare 1942-es felfedezése után az ellazított testet már 
lehetett lélegeztetni. Innen számítjuk a légzőrendszerbe va-
lóban „betörő” azaz invazív lélegeztetés kezdetét. Az eddig 
felsorolt anatómiai alapú, élettani vezérlésű műszaki meg-
oldásokkal a hasi és a mellkasi műtétek idejére tehát a beteg 

egész légzési munkáját átvehette a gép, kontrollálni tudta az 
altatóorvos.

Számosan próbálkoztak a tartós gépi lélegeztetéssel, 
azaz a műtőn kívüli „életben tartással”, és a fi askó nem az 
akarat hiányán múlt. Az 1930-as évek végén Anderson, Cra-
foord és Frencker (1940) kifejlesztették a Spiropulsator29 

nevű készüléket, mely nyomásvezérelt pozitív végnyomású 
lélegeztetőgép volt, a bő húsz évvel korábbi Dräger készü-
lék újragondolásaként. Értelemszerűen csak teljesen ma-
gatehetetlen, tudatavesztett beteg átmeneti lélegeztetésére 
volt alkalmas, olyanéra aki „nem dolgozik a lélegeztetőgép 
ellen”.
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a szerv, amely vízbe dobva úszik (a levegő miatt) szemben 
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haza. Torek1933.

20 A szembenállás hevessége hasonlított az Ember tragédiája-
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21 A szerző saját ábrája
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főorvossal, aneszteziológussal való évtizedes beszélgetéseink 
alapján írtam, a szerzőség ennyiben közös.
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24 Molnár 2019.
25 Leigh 1974.
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27 White 1960.
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(Az érdeklődők számára e-mailben elküldjük a felhasznált cikkek listáját!)

Az ÁOK Munkatársak Archivumából válogatunk
Dr. Strausz László (1902-1987)*

A Munkatársak Archivumából válogatunk cikksorozatot két évvel ezelőtt azért indítottuk útjára, hogy az Orvoskari Hírmondó olvasói meg-
ismerhessék az orvoskari könyvtár által szerkesztett, az ÁOK intranetes honlapján elhelyezett http://archive.aok.pte.hu/ oldalon elérhető, 
folyamatosan bővülő Munkatársi Archivum digitális adatbázist. Ezzel a szolgáltatásunkkal arra törekszünk, hogy az ÁOK valamennyi dol-
gozójára vonatkozó életrajzi adatokat, fotókat – egyelőre 1918-tól, 2000-ig – egy adatbázisba gyűjtve tegyük hozzáférhetővé. Így szeretnénk 
emléket állítani az ÁOK valamennyi dolgozójának, hiszen valamennyiüknek részük van abban, hogy a kar a mai napig működik és egy-egy 
szakterület világhírű művelői révén nagy ismertségnek, elismertségnek, tudományos rangnak örvend.

Az adatbázisban található életrajzi adatokat nagyon sok forrásból gyűjtöttük össze. Felhasználtunk nyomtatott és digitalizált tanrendeket, 
évkönyveket, jubileumi kiadványokat, monográfi ákat, visszaemlékezéseket, hozzátartozók által közölt adatokat és az interneten megtalál-
ható forrásokat.

Az Orvoskari Hírmondóban általában azon kutatók adatait tesszük közzé, akikről az utókor keveset hallott és akiknek életrajzi adatait mi 
is nehezen gyűjtöttük össze. Az alábbi kutató életét a publikációiban feltüntetett munkahelyi címekből, közlönyökből, lakcímjegyzékekből, 
tanácsülési jegyzőkönyvek alapján, korabeli folyóiratok hirdetési rovataiból állítottuk össze. 

Strausz László 1902. június 9-én született. Az Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán 1927-ben diplomázott. 1924-1927 
között a Kórbonctani Intézet gyakornoka is volt. 

A diploma megszerzése után Budapesten keresett és kapott állást. A budapesti közkórház segédorvosa lett. 1931-ben még mindig első 
munkahelyén, a Szent Rókus központi közkórház Brezovsky Emil, Mező Béla és Szerb Zsigmond vezette Kún-utcai fi ókkórházban dolgo-
zott, de már alorvosként. 1932-ben a Budapesti Orvosi Ujságban közölt cikkében munkahelyeként a Budapest Székesfőváros Közkórháza 
XI. – Szerb Zsigmond egészségügyi főtanácsos vezette – belosztályát jelölte meg. 

1933-ban a Szent István közkórház X., Maglódi úti Mező Béla vezette Horthy Miklós fi ókkórházában alorvos.
Az 1934-es közleményét a budai Izr. Hitközség rendelőintézetének belgyógyászati osztálya főorvosaként publikálja. 
Egy 1945-ben megjelent hirdetés: „Feleségemet dr. Strausz Lászlónét a nyilasok 1944 novemberében a Kapás u. 46. sz. alól a Dunántúl-

ra vitték. Utolsó értesítés Magyarovárról jött. Értesítést kérek dr. Strausz László, Szent István kórház Röntgen osztály”
1946-tól Budapesten újra megnyitotta bel- és röntgenszakorvosi rendelőjét
1935-ben a szegedi származású László Ilonát vette el feleségül. Valószínűleg ő írta Az Ujság-ban 1934-ben Az orvosfeleség című cikket. 

Ebből orvosi hitvallása is megismerhető: „Az igazi jó orvos, akinek ez nem kenyér, hanem elhivatottság, nem is lehet mindennapi ember. 
Csodálatos tünet, hogy az orvosok között mennyi a művészlélek. Jobbanmondva ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen a felülemelkedett 
ember kell, hogy művésziélek legyen. Még valami emlékeztet az orvosban a művészre: a természet intenzív szeretete. Ezen elhivatottság ad 
erőt ahhoz a rengeteg önfeláldozáshoz, mely nélkül igazi orvos nem lehet meg s melynek egyik feltétele a jóság. Amint azt egyik emberünk 
kifejezte: ’jó orvos csak jó ember lehet’.”

1972-ben – Pest-Buda egyesülésének 100. évfordulója alkalmából – mutatták be többszáz metszettből, könyvritkaságokból álló gyűj-
teményét, melyet a Szilágyi Fasor-i lakásában őrzött, s melyben megtalálható volt a Buda első ábrázolásától – Schedel krónika, 1493 
– kezdve Szőnyi István óbudai akvarelljéig. Gyűjtőszenvedélye már kisgyermekként megmutatkozott. Tízévesen az uzsonnáit Karl May 
könyvekre cserélte, orvostanhallgatóként az Adorján antikváriumban bön-
gészett pest-budai vonatkozású könyvek után. Rokonságban volt Koszto-
lányi Dezsővel, aki többször feltette a kérdést a fi atal Strausznak: „Miért 
nem leszel te irodalmár? Miért akarsz te orvos lenni?” Szívesen emlékezett 
nagy mestereire: dr. Entz Béla kórboncnokra, aki szőlészeti és borászati 
szakkönyveket gyűjtött, vagy dr. Szeri Zsigmondra, akit belgyógyász-po-
lihisztorént emlegetett és akik magas mércét állítottak munkatársaik felé a 
műveltség tekintetében is.

1987. június 7-én 85 éves korában hunyt el. Utolsó munkahelye, a Bel-
ügyminisztérium Korvin Kórháza, Strausz László belgyógyász főorvost 
saját halottjának tekintette.

Tudományos munkái:
• Az intestinalis arteriosklerosisról. BOU. 1929. 27. 52. 1502-1506.
• A salicyllal nem befolyásolható polyarthitis kezelése trypafl avinnal. 

Orvosi Hetilap. 1931. 75. 16. 390-392.
• Endojodinnal szerzett tapasztalatok. BOU. 1932. 30. 44. 1015-1016.
• Evipan, egy új altatószer. BOU. 1934. 32. 37. 844-846.
• Osteochondritis lueticát utánzó osteomyelitis esete. Orvosok Lapja. 

1947. 3. 11. 331-333.

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

Az 1894-1903 között Quittner Zsigmond tervei szerint épült 
Fasor Szanatórium – 1945-2007-ig Belügyminisztérium Kor-
vin Kórháza – egykor (felső kép) és ma (alsó kép)
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Dr. Lénárd Kata
(1973-2021)

Gyászol a PTE, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Intézete. Elhunyt dr. Lénárd Kata, a Fejlődés- és 
Klinikai Pszichológiai Tanszék adjunktusa. Meghatározó szerepe volt a Ferenczi életmű feldolgozásában és modern értel-
mezésében. Írásai jelentősen hozzájárultak a hazai pszichoanalízis szakirodalmának bővüléséhez, új szemléletek megho-
nosodásához. Hiányozni fog kedvessége, nyitottsága, mindig meglévő segítőkészsége.

A Pszichológia Intézetet súlyos veszteség érte:
48 éves korában elhunyt Dr. Lénárd Kata

Hallom. Mégsem hiszem el. Tudni és elképzelni nem illeszthető. Tudom, hogy meghalt, elképzelni mégsem lehetséges. 
Mindig mosolyog, és mint egy energiabomba robban be a térbe. „Legyünk jó fejek” – mondja. Én nem szeretek „jó fej” 
lenni, mégis levesz a lábamról. Hosszú idő óta aggódtunk érte, aggódtunk érted, Kata.

Tanítványomtól, munkatársamtól, barátomtól búcsúzom. Életünk története régóta fonódik össze. Pszichológia fakultá-
cióra jelentkező gimnazisták a Pszichológia Tanszéken, köztük egy mosolygós szép lány, szalagokkal összefont copfokkal. 
Elszánt, kíváncsi és szeleburdi, minden érdekli, mindenre rácsodálkozik.

A pécsi egyetemen induló pszichológus képzés legelső évfolyamának hallgatója volt. Családias légkörben volt elég idő 
egymásra odafi gyelni, igazi kapcsolatok alakultak, és az életteliségben Katának meghatározó szerepe volt. Mindig szerve-
zett, semmilyen programból sem akart kimaradni, olyan volt, mint aki mindig felfedező úton van.

Mivel még nem alakult meg a pszichológia doktori iskola, Kata az orvoskaron felvételizett, és védte meg disszer-
tációját. Ez a munka is egy felfedező út volt, régi elmélet új értelemmel, új tudásokkal újra értelmezve. Ferenczi és az 
interszubjektivitás. Kata a kapcsolatokban is a jelentést és a megértést kereste tudományos keretekben is. Írásai jelentősen 
hozzájárultak a hazai pszichoanalízis szakirodalmának bővüléséhez, új szemléletek meghonosodásához. Több hónapot töl-
tött el az Anna Freud Centerben, Londonban, és sokat tanultunk tőle az ott szerzett tapasztalatok révén. Érdeklődése mindig 
szerteágazó volt, a művészetek, a klinikai gondolkodás, a korai kapcsolatok jelentősége, talán ezek voltak a fő csapások, 
és ezeket a különálló szálakat próbálta összekötni, a közös értelmet megtalálni bennük. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy 
mindig elkötelezett volt a leszakadók, a kisebbségben, hátrányban lévők megértésében és megsegítésében. Ennek érdeké-
ben vállalt önkéntes munkákat, illetve buzdította és szervezte a hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be ezekbe a munkákba. 
A Bátor Tábor alakulásában meghatározó szerepe volt, hosszú évekig vett részt abban a munkában, ami a súlyos krónikus 
betegséggel küzdő gyerekek és szüleik életének megsegítésére irányult.

Oszlopos tagja volt a Korai Kötődés Munkacsoportnak, ami a hazai klinikai pszichológia meghatározó alakjai köré 
csoportosult, mint Lust Iván és Ajkay Klára. A gondolkodása nem mindig volt fegyelmezett a szó tudományos értelmében, 
de mindig nagyon inspiratív volt. Szóval, olyan „Katás”. A rácsodálkozásból semmit sem veszített. Ilyennek szerettük.

A nyitottsága és sokféle érdeklődése miatt az egyetem sok karán ismerték és dolgoztak vele együtt.
Egy gazdag, színes életút, időnként megakadásokkal, ahogy ez természetes módon lenni szokott. Egyetlen és kibékít-

hetetlen hiba van benne, hogy túl rövid lett. Gazdag és termékeny pálya lett volna még. Betegsége komoly volt és súlyos, 
de olyan kitartást és élni akarást láttunk, ami miatt reménykedtünk.

Nehéz lesz elképzelni és megszokni az Intézetet a mosolya, kedvessége, záporozó kérdései nélkül.
Tanítványból munkatárs lett, kolléga és barát. Fájdalommal búcsúzunk, de mindig velünk leszel.

Péley Bernadette
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