


Név Dékáni Intézeti Tanulmányi Tudományos Igazgatói Kari
véleményezõ Biz.. szavazás Bizottság Bizottság Értekezlet Tanács

Dr. Czirják László
Reumatológiai és

egyhangúlag
9 0 0 6 0 0 11 0 0 36 1 1 64 1 5

Immunológiai Klinika 
támogatva

Dr. Ember István
Orvosi Népegészségtani 

egyhangúlag
16 0 0 4 2 0 11 0 0 36 1 1 62 6 2

Intézet
támogatva

Dr. Farkas László egyhangúlag
13 0 0 6 0 0 11 0 0 38 0 0 69 0 1Urológiai Klinika támogatva

Ifj. Dr. Gallyas Ferenc
egyhangúlagPathobiokémiai nem
támogatva

6 0 0 11 0 0 37 1 0 65 3 2
önálló Tanszék

Dr. Kilár Ferenc egyhangúlag
6 0 0 6 0 0 11 0 0 37 1 0 67 3 0Bioanalitikai Intézet támogatva

Dr. Koller Ákos egyhangúlag
7 0 1 6 0 0 11 0 0 38 0 0 69 1 0Kórélettani és támogatva

Gerontológiai Intézet

Dr. Komoly Sámuel egyhangúlag
21 0 0 6 0 0 11 0 0 37 0 1 69 0 1Neurológiai Klinika támogatva

Dr. Könczöl Franciska egyhangúlag
Igazságügyi Orvostani támogatva 8 0 0 6 0 0 11 0 0 38 0 0 68 1 1
Intézet

Dr. Melegh Béla egyhangúlag
6 0 0 5 0 1 11 0 0 36 1 1 66 3 1Orvosi Genetikai Intézet támogatva

Dr. Molnár Dénes egyhangúlag
Gyermekgyógyászati támogatva 16 0 6 6 0 0 11 0 0 37 1 0 68 0 2
Klinika

Dr. Pintér Erika egyhangúlag
Gyógyszeres Terápia támogatva 6 0 0 11 0 0 37 1 0 67 1 2
nem önálló Tanszék

Dr. Sipos Katalin egyhangúlag
Gyógyszerészi Biológia támogatva 6 0 0 11 0 0 36 2 0 67 2 1
önálló Tanszék

Dr. Vereczkei András egyhangúlag
20 1 3 6 0 0 11 0 0 37 0 1 67 1 2I.sz. Sebészet Klinika támogatva

Dr. Wittmann István egyhangúlag
II. sz. Belgy. Klinika és támogatva 20 0 0 6 0 0 11 0 0 37 0 0 69 1 0
Nephrológiai Centrum

Dr. Zámbó Katalin egyhangúlag
3 0 0 6 0 0 11 0 0 38 0 0 70 0 0Nukleáris Medicina Int. támogatva
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1./ Klinikai fõigazgatói pályázat véleményezése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a klinikai fõigazgatói pályázatot.

Név Igen Nem Tartózkodás Érvénytelen
Dr. Decsi Tamás 57 9 3 1
egyetemi tanár

2./ Pro Facultate Medicinae kitüntetés adományozása
A kitüntetéseket az Egyetemi Orvosnapokon adják át.

3./ Szervezeti egységvezetõi pályázatok véleményezése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a szervezeti egységvezetõi pályázatokat.
(Lásd még az elõzetes szavazásokat. A szavazatok sorrendje: igen, nem, tartózkodás)

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának ülése

1 érvénytelen



4./ Egyetemi docensi pályázatok véleményezése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati
eredménnyel támogatta az egyetemi docensi pályázatot. 

5./ Professzor emeritus cím adományozása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati
eredménnyel támogatta a professzor emeritus címre történõ fel-
terjesztést. 

6./ Egyetemi magántanári címre történõ felterjesztés
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati
eredménnyel támogatta az egyetemi magántanári címre történõ
felterjesztést. 

7./ Címzetes egyetemi tanári címre történõ felterjesztés
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati
eredménnyel támogatta a címzetes egyetemi tanári címre történõ
felterjesztést. 

8./ Címzetes egyetemi docensi címre történõ felterjesztés
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati
eredménnyel támogatta a címzetes egyetemi docensi címre törté-
nõ felterjesztést. 

9./ APTE ÁOK központi gyakornoki és rezidensi rendszerbé-
teli szabályzat elfogadása

Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfo-
gadta a PTE ÁOK központi gyakornoki és rezidensi rendszer-
bevételi szabályzat elfogadására tett javaslatot. 

10./ APTE ÁOK 2012/13. tanév kurrikulumának elfogadása

11./ Nem önálló tanszék létesítése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfo-
gadta a nem önálló tanszék létesítésére tett javaslatot. 

12./ Nem önálló külsõ tanszék létesítése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfo-
gadta a nem önálló külsõ tanszék létesítésére tett javaslatot. 

13./ Humán Orvos-, Gyógyszerész- és Egészségtudományi
Szakfordító és Szaktolmács felsõfokú szakirányú továbbkép-
zési szak indítása
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfo-
gadta a Humán Orvos-, Gyógyszerész- és Egészségtudományi
Szakfordító és Szaktolmács felsõfokú szakirányú továbbképzési
szak indítására tett javaslatot. 

14./ Migrációs-egészségügy Mesterszak (MSc) létesítése
Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa egyhangúlag elfo-
gadta a Migrációs-egészségügy Mesterszak (MSc) létesítésére
tett javaslatot.
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Név Igen Nem Tart.
Dr. Ábrahám István
Élettani Intézet

69 0 1

Dr. Barakonyi Alíz
Orvosi Mikrobiológiai és 69 1 0
Immunitástani Intézet
Dr. Bellyei Szabolcs
Onkoterápiás Intézet

69 0 1

Dr. Boldizsár Ferenc
Immunológiai és Bio-
technológiai Intézet

69 0 1

Dr. Csathó Árpád
Magatartástudományi Intézet 67 0 3

Név Igen Nem Tart.
Dr. Kosztolányi György
egyetemi tanár

69 1 0

Dr. Szabó Gy. László
63 3 4

egyetemi tanár

Név Igen Nem Tart.
Dr. Szabó István
fõorvos

65 0 5

Név Igen Nem Tart.
Dr. Bárdosi Attila

62 1 6
egyetemi privát docens
Dr. Kornya László

55 6 8
fõigazgató-helyettes fõorvos

Név Igen Nem Tart.
Dr. Szelestei Tamás

68 0 2
osztályvezetõ fõorvos

Forrás: www. aok.pte.hu

Elismerések, kitüntetések
a PTE Pedagógusnapi Ünnepi 
Szenátusi Ülésén
A Pécsi Tudományegyetem Pedagógusnapi Ünnepi Szenátu-
si Ülést rendezett 2012. június 2-án Pécsett, a dr. Romhányi
György Aulában. Az eseményen jubileumi díszoklevelek, va-
lamint minisztériumi, egyetemi kitüntetések és elismerések
átadására került sor.

Magyarország Emberi Erõforrások Minisztere kiemelke-
dõ szakmai munkájának elismeréseként Magyar Felsõokta-
tásért Emlékplakett-et adományozott Dr. Rõth Erzsébetnek,
az ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézetének emerita pro-
fesszorának.

A Pécsi Tudományegyetem rektora Arany Katedra-díjat
adományozott azoknak az egyetemi oktatóknak, akik kiemel-
kedõ oktató-nevelõ munkát végeznek, és jelentõs eredménye-
ket érnek el a tehetséggondozás területén. A 2012. esztendõ-
ben Arany Katedra-díjban részesült Dr. Mess Béla, az ÁOK
Anatómiai Intézetének emeritus professzora.

Rektori dícséretben részesült az ÁOK Dékáni Vezetés fel-
terjesztése alapján Somodi Klára, Bencze Zsolt és Herr Ró-
bert.

(A Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi ülés többi kitünte-
tettjérõl és az ülés  eseményeirõl lásd a 30-31. oldalt.)
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A PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzata dr. Veres Gyöngyvér Tündét
delegálta állandó meghívottnak a PhD-hallgatók képviselõjeként a
PTE ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsba. A DHT a HÖK döntését
tudomásul vette.

1. Habilitációs ügyek
1/a Habilitációs pályázatok lezárása
A Tanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az alább ne-
vezett részére a cím odaítélését:

1/b Ahabilitáció oktatással kapcsolatos kritériumrendszerének át-
tekintése. A létrehozott ad hoc bizottság az elhangzott vélemények,
észrevételek figyelembevételével új javaslatot dolgoz ki.

2. Doktori ügyek
2/a Állami ösztöndíjas PhD hallgatók ügyei
Tóth Réka Petra I. éves PhD-hallgató (Gyermekklinika) PhD-tanulmá-

nyait 2012. június 1-tõl nem folytatja a PTE ÁOK doktori kép-
zésében. Bejelentését a DHT tudomásul vette.

Rapp Judit I. éves PhD-hallgató (Igazságügyi Orvostani Intézet – La-
boratóriumi Medicina Intézet) állami ösztöndíjas tanulmányait
dr. Sipos Katalin egyetemi docens helyett dr. Pongrácz Judit
egyetemi docens vezetésével szeretné folytatni. A Doktori Isko-
lák vezetõi, a programvezetõk és témavezetõk támogatják neve-
zett kérelmét. Kérését a DHT támogatja.

Dr. Nagy Péter I. éves PhD-hallgató (Farmakológiai Intézet) PhD-ta-
nulmányainak halasztását kéri 2012. szeptember 1-tõl 2013. ja-
nuár 31-ig tekintettel arra, hogy intézeti állást tölt be. Kérését a
DHT támogatja.

Felsõ Péter I. éves PhD-hallgató (Orvosi Mikrobiológiai és Immuni-
tástani Intézet) PhD tanulmányainak halasztását kéri 2012. szep-
tember 1-tõl 2013. január 31-ig tekintettel arra, hogy pályázati
állást tölt be. Kérését a DHT támogatja.

Dr. Balogh András III. éves PhD-hallgató (Biológiai Intézet) 2012. jú-
nius 1-tõl szeretné állami ösztöndíjas tanulmányait folytatni. Ké-
rését a DHT támogatja.

Lucza Tivadar I. éves PhD hallgató (Magatartástudományi Intézet) a
TTK Biológiai Doktori Iskola „Környezeti szabályosságok rep-
rezentációja: Prediktív agyi folyamatok” címû PhD kurzusán si-
keres vizsgát tett. A DHT 1 kreditpont beszámítás engedélyezi.

Kállai Veronika I. éves PhD hallgató (Magatartástudományi Intézet) a
TTK Biológiai Doktori Iskola „Környezeti szabályosságok rep-
rezentációja: Prediktív agyi folyamatok” valamint „Az elhízás
neurobiológiája és a betegség gyógyszeres kezelése” címû PhD-
kurzusán sikeres vizsgát tett. A DHT 1 – 1 kreditpont beszámí-
tás engedélyezi.

Dr. Papp Judit III. éves PhD-hallgató (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
elkészítette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tár-
gyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizottság

kijelölése megtörtént.
Dr. Markovics Adrienn III. éves PhD-hallgató (Farmakológiai Intézet)

korábban kijelölt védési bizottságának egyik tagja a védés idõ-
pontjában külföldön tartózkodik, ezért ezen feladat ellátására az
új tag kijelölése megtörtént.

2/b Levelezõs PhD hallgatók ügyei
Dr. Szélig Lívia (AITI) levelezõs hallgatóként szeretne csatlakozni dr.

Miseta Attila egyetemi tanár által vezetett PhD-programhoz (té-
mavezetõ: dr. Bogár Lajos egyetemi tanár és dr. Csontos Csaba
egyetemi docens). Kérését a DHT támogatja.

Dr. Hajnal András Sándor (Pszichiátriai Klinika) levelezõs hallgató-
ként szeretne csatlakozni dr. Kállai János egyetemi tanár által ve-
zetett PhD-programhoz (témavezetõ: dr. Tényi Tamás egyetemi
tanár). Kérését a DHT támogatja.

Dr. Németh Zsuzsanna (Szent Margit Kórház Budapest) levelezõs
hallgatóként szeretne csatlakozni dr. Horváth Örs Péter egyete-
mi tanár által vezetett PhD-programhoz (témavezetõ: dr. Bor-
bély Katalin egyetemi magántanár). Kérését a DHT támogatja.

Dr. Jávorházy András levelezõs PhD-hallgató (Patológiai Intézet –
Urológiai Klinika) PhD-tanulmányainak halasztását kéri 2012.
szeptember 1-tõl 2013. augusztus 31-ig munkahelyi elfoglaltsá-
ga miatt. Kérését a DHT támogatja.

Kálmán Nikolett levelezõs PhD-hallgató (Biokémiai és Orvosi Kémi-
ai Intézet) társ-témavezetõje dr. Berente Zoltán egyetemi docens
mellett dr. Veres Balázs egyetemi adjunktus. A kérést a DHT tá-
mogatja.

Dr. Bocskai Tímea levelezõs PhD-hallgató (AITI) társ-témavezetõje
dr. Bogár Lajos egyetemi tanár mellett dr. Lujber László egyete-
mi docens. A kérést a DHT támogatja.

Dr. Patonai Zoltán levelezõs PhD-hallgató (Igazságügyi orvostani In-
tézet – Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet) témavezetõje dr. Sü-
megi Balázs egyetemi tanár helyett dr. Márk László egyetemi
docens. A kérést a DHT támogatja.

Dr. Koiss Róbert levelezõs PhD-hallgató (Szent István Kórház – Szü-
lészeti Klinika) elkészítette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a
szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a vé-
dési bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Farkas Róbert levelezõs PhD-hallgató (Onkoterápiás Intézet – Se-
bészeti Klinika) értekezésének védése 2012. május 8-án 100%-
os eredménnyel megtörtént. A DHT ennek alapján egyhangúlag
javasolja az EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

2/c Egyéni felkészülõk ügyei
Dr. Kravják András egyéni felkészülõ (Patológiai Intézet) 2012. janu-

ár 1-tõl nem vesz részt a PhD-képzésben, ezért a programvezetõ
dr. Pajor László egyetemi tanár nevezett hallgatói névsorból tör-
ténõ törlését kéri. Kérését a DHT támogatja.

Dr. Rábai Miklós egyéni felkészülõ (I. sz. Belklinika) elkészítette érte-
kezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati
bizottság, az opponensek és a védési bizottság kijelölése megtör-
tént.

Dr. Magyar Klára egyéni felkészülõ (I. sz. Belklinika) elkészítette ér-
tekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorla-
ti bizottság, az opponensek és a védési bizottság kijelölése meg-
történt.

Dr. Bojcsev Sztoján egyéni felkészülõ (Farmakológiai Intézet) elkészí-
tette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak és a

A Doktori és Habilitációs Tanács ülése

Dr. Horváth Györgyi, egyetemi adjunktus, Farmakognóziai Intézet
Dr. Kalmár Katalin, egyetemi adjunktus, Sebészeti Klinika
Dr. Lövey József, nemzetközi igazgató, Országos Onkológiai Intézet
Dr. Najbauer József, kutató, City of Hope National Medical Center &

Beckman Research Institute California
Dr. Visegrády Balázs, egyetemi adjunktus, Biofizikai Intézet
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szigorlati bizottság kijelölése megtörtént.
Marek Erika egyéni felkészülõ (Orvosi Népegészségtani Intézet – Szü-

lészeti Klinika) elkészítette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a
szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a vé-
dési bizottság kijelölése megtörtént.

Bíró Ildikó egyéni felkészülõ (Bioanalitikai Intézet – Szülészeti Klini-
ka) elkészítette értekezés tervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati
tárgyak, a szigorlati bizottság, az opponensek és a védési bizott-
ság kijelölése megtörtént.

Dr. Ács Péter egyéni felkészülõ (Neurológiai Klinika) szigorlatai 2012.
április 4-én summa cum laude eredménnyel megtörténtek. 

Dr. Vigh Éva egyéni felkészülõ (Kórélettani Intézet) szigorlata 2012.
április 4-én summa cum laude eredménnyel megtörtént. A védé-
si bizottság kijelölése megtörtént.

Dr. Markó Katalin egyéni felkészülõ (Élettani Intézet) szigorlata 2012.
április 13-án summa cum laude eredménnyel megtörtént. 

Dr. Steier Roy egyéni felkészülõ (Idegsebészeti Klinika) szigorlata
2012. április 16-án summa cum laude eredménnyel megtörtént. 

Anna Lívia egyéni felkészülõ (Országos Környezet-egészségügyi Inté-
zet – Orvosi Népegészségtani Intézet) szigorlatai 2012. április 16-
án summa cum laude eredménnyel megtörténtek. 

Kovács Katalin egyéni felkészülõ (Országos Környezet-egészségügyi
Intézet – Orvosi Népegészségtani Intézet) szigorlatai 2012. ápri-
lis 16-án summa cum laude eredménnyel megtörténtek. 

Dr. Oberritter Zsolt egyéni felkészülõ (Gyermekklinika) szigorlata
2012. április 19-én summa cum laude eredménnyel megtörtént.

Dr. Zeke József egyéni felkészülõ (Budapest – Szülészeti Klinika) szi-
gorlata 2012. május 10-én summa cum laude eredménnyel meg-
történt. 

Pajor Gábor egyéni felkészülõ (Genetikai Intézet – Patológiai Intézet)
szigorlatai 2012. június 4-én summa cum laude eredménnyel
megtörténtek. 

Dr. Mohás Márton egyéni felkészülõ (II. sz. Belgyógyászati Klinika –
Nephrológiai Centrum) már korábban elfogadott védési bizottsá-
gi elnöke a feladatot nem tudja vállalni, ezért az új elnök kijelö-
lése megtörtént.

Dr. Beöthe Tamás egyéni felkészülõ (Urológiai Klinika – Laboratóriu-
mi Medicina Intézet) felkért opponense a bírálatot nem tudja el-
vállalni, ezért az új opponens kijelölése megtörtént.

Olasz Katalin egyéni felkészülõ (Immunológiai és Biotechnológiai In-
tézet) értekezésének védése 2012. április 2-án 100%-os ered-
ménnyel megtörtént. ADHT ennek alapján egyhangúlag javasol-
ja az EDB-nek a PhD-fokozat odaítélését.

Tóth Dániel Márton egyéni felkészülõ (Farmakológiai Intézet) érteke-
zésének védése 2012. április 23-án 100%-os eredménnyel meg-
történt. ADHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek
a PhD-fokozat odaítélését.

Fekete Katalin egyéni felkészülõ (Gyermekklinika) értekezésének vé-
dése 2012. május 2-án 100%-os eredménnyel megtörtént. A
DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD
fokozat odaítélését.

Dr. Sárszegi Zsolt egyéni felkészülõ (Szívgyógyászati Klinika) érteke-
zésének védése 2012. április 24-én 100%-os eredménnyel meg-
történt. ADHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek
a PhD-fokozat odaítélését.

Ujfalusi Zoltán egyéni felkészülõ (Biofizikai Intézet) értekezésének vé-
dése 2012. május 15-én 100%-os eredménnyel megtörtént. A
DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD-
fokozat odaítélését.

Barkó Szilvia egyéni felkészülõ (Biofizikai Intézet) értekezésének vé-

dése 2012. május 30-án 96%-os eredménnyel megtörtént. A
DHT ennek alapján egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD-
fokozat odaítélését.

3. Egyebek
� Dr. Pintér Erika egyetemi tanár programjában témavezetõként sze-

retné szerepeltetni dr. Szõke Éva tudományos munkatársat. A téma
címe: TRPioncsatornák aktivációs és gátló mechanizmusainak vizs-
gálata in vitro és in vivo modellrendszerekben. Kérését a DHT támo-
gatja.

� Dr. Pintér Erika egyetemi tanár programjában dr. Helyes Zsuzsanna
mellett társ-témavezetõként szeretné szerepeltetni dr. Koppán Mik-
lós egyetemi docenst. A téma címe: Az endometriózisban szerepet
játszó gyulladásos mechanizmusok vizsgálata. Kérését a DHTtámo-
gatja.

� Dr. Horváth Örs Péter egyetemi tanár programjában témavezetõ-
ként szeretné szerepeltetni dr. Than Péter egyetemi docenst. A téma
címe: Mozgásszervi kórképek sebészi és kísérletes aspektusai. Kéré-
sét a DHT támogatja.

� Dr. Sümegi Balázs egyetemi tanár programjában témavezetõként
szeretné szerepeltetni dr. Tapodi Antal egyetemi adjunktust. A téma
címe: Az intermediális filamentumok (IF) szerepe a programozott
sejthalálban (apoptózis) és a tumor sejtek inváziójában. Gyógyszer
hatóanyagok célzott szállítása IF nanopartikulumok (NP) segítségé-
vel. Kérését a DHT támogatja.

� Dr. Sümegi Balázs egyetemi tanár programjában témavezetõként
szeretné szerepeltetni dr. Bognár Zita egyetemi adjunktust. A téma
címe: Antitumor szerek vizsgálata sejtkultúrás és állatkísérletes mo-
delleken. Kérését a DHT támogatja.

� Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár programjában témavezetõként
szeretné szerepeltetni dr. Hollódy Katalin egyetemi docenst. A téma
címe: A krónikus neurológiai betegségben szenvedõ gyermekek és
serdülõk életminõsége. Kérését a DHT támogatja.

� Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár programjában témavezetõként sze-
retné szerepeltetni dr. Battyáni István egyetemi docenst. A téma cí-
me: Hemoreológiai paraméterek vizsgálata koszorúér-betegségben
és összefüggésük annak súlyosságával. Kérését a DHT támogatja.

� Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár programjában témavezetõként sze-
retné szerepeltetni dr. Mezõsi Emese egyetemi docenst. A téma cí-
me: Hemoreológiai változások endokrin betegségekben. Kérését a
DHT támogatja.

� Dr. Tényi Tamás egyetemi tanár „Pszichiátria” címû PhD-program
indítási kérelme. A DHT a pályázat egyetemünktõl független bírá-
lóknak történõ kiadásáról döntött.

� Dr. Szeberényi József elnökhelyettes és dr. Rékási Zoltán doktori tit-
kár 2012. április 19-tõl részt vett Norvégiában, Bergenben megren-
dezésre került ORPHEUS konferencián. 

� Marosvásárhelyrõl levelezõ képzésben 15 fõ szeretne részt venni
karunk PhD képzésében. 2012. május 31-én szóbeli elbeszélgetésen
vettek részt. Abizottság elnöke Dr. Fischer Emil egyetemi tanár, tag-
jai: dr. Szeberényi József egyetemi tanár és dr. Rékási Zoltán egye-
temi docens voltak.

� Dr. Barthó Loránd egyetemi tanár a Gyógyszertudományi Doktori
Iskola vezetõje lemond tisztségérõl. A DHT a bejelentést tudomásul
vette és a doktori iskola vezetõjének dr. Pintér Erika egyetemi tanárt
javasolja. 

Dr. Fischer Emil
egyetemi tanár

a PTE ÁOK Doktori és
Habilitációs Tanácsának elnöke
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A pécsi Orvoskar vezetése a 2011/12. tanévben határozta
el, hogy új alapokra helyezi az eddigi oktatókórhazi
együttmûködési megállapodásokat, és szakítva az eddig el-
sõsorban területi alapon szervezõdõ együttmûködéssel, a
minõségi gyógyítást és betegellátást veszi alapul a kiválasz-
tás kritériumaként. 

Az oktatókórházak és az orvosegyetemek együttmûködésének
kereteit  utoljára 1984-ben vizsgálta az egykori Egészségügyi
Minisztérium felsõoktatási ügyekkel foglalkozó stábja. Ebben
az évben új miniszteri rendelet született az együttmûködés tar-
talmáról, a kötelezõ formai elemekrõl és az együttmûködõ fe-
lek jogairól, kötelmeirõl. Jellemzõen felülrõl irányított kapcso-
lat volt az akkori rendszer, alapvetõen a területi elv érvényesült
az intézmények közötti kapcsolattartás kialakításánál.

Az elmúlt közel három évtizedben azonban nem csak az
orvostudomány fejlõdött, hanem rengeteg gazdasági, jogi és
társadalmi változás is bekövetkezett, ami a felsõoktatási rend-
szerben is számos paraméter újratervezését eredményezte.
Elterõ igazgatási elvek, az oktatók és a hallgatók köreiben ki-
alakult elterõ igények formálták az együttmûködés régi-új ke-
reteit. Régieket, hiszen az oktatókórház elnevezés régóta jól
csengõ kifejezés, ami a magas fokú, minõségi ellátást sugallja
orvosnak és betegnek egyaránt. Újakat, mert az oktatókórházi
megfeleltetés már nemzetközi szinten is számít. A magyar
hallgatókon kívül mind az Európai Unióból származó, mind a
tengeren túlról érkezõ hallgatók számára is fontos, hogy nem-
zetközi felsõoktatási elõírások által minõségileg tanusított kór-
házakban és kórházi osztályokon végezhetik klinikai gyakor-
lataikat egyetemi tanulmányaik mellett. Az Orvoskar a nyuga-
ti világ országaiban és a Föld rengeteg más országában elis-
mert diplomájához az elméleti es a klinikai gyakorlati képzést
kiegészítõ, mindenhol elismert kórházi gyakorlatot kínál hall-
gatóinak – ez az elsõdleges üzenete az oktatókórházi együtt-
mûködési megállapodások megújításának.

A kaposvári Kaposi Mór Oktatókórház, a Tolna Megyei
Balassa János Kórház, a Vas Megyei Markusovszky Kórház és
a Zala Megyei Kórház évtizedes partnerei a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Karának. A jövõben szo-
ros szakmai együttmûködés kezdõdik a gyõri Petz Aladár Me-
gyei Kórházzal, a budapesti Szent Imre Kórházzal, valamint a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházzal. Ujdonság,
hogy szeptembertõl a fõvárosi Egyesített Szent István és Szent
László Kórházzal oktató tanszéki megállapodás lép életbe.

Elsõként a május 30-án a Kaposi Mór Oktatókórházban
prof. Miseta Attila dékán avatta fel régi-új oktatókórházunk
tanusító réztábláját prof. Bódis József rektor és prof. Koller
Ákos tudományos dékánhelyettes társaságában. Az oktatókór-
házak táblaavatási ünnepei július közepén érnek véget, az
õszi félév során várhatóan mindegyik kórházban megindulhat
a gyakorlati képzés.

Kresák Gergely

Együttmûködési szerzõdés aláírása a budapesti Szent Imre Kórházzal. A
képen dr. Bedros J. Róbert, a kórház fõigazgatója és dr. Miseta Attila, a PTE
ÁOK dékánja.

Táblaavató ünnepség, Kaposvár.

Együttmûködési szerzõdés aláírása a szekszárdi Balassa János Kórházzal. A
képen dr. Muth Lajos fõigazgató fõorvos és karunk dékánja.

Az Orvoskar oktatókórházi hálózata



Legjobb diákjaink
Intézetünk hagyományainak megfelelõen, 2012. május 14-én, rövid
ünnepséggel köszöntöttük a tantárgyainkból legjobb eredményt el-
ért hallgatókat. A rangsort az évközi írásbeli teszteredmények össze-
sített pontszáma alapján állítottuk fel. A több mint 700 elsõ évfo-
lyamra beiratkozott hallgató közül legjobb teljesítményt nyújtó di-
ákjaink könyvjutalomban részesültek. Csoportképük, illetve az elsõ
helyezettekrõl készült fényképek gyakorlatos termünk „dicsõségfa-
lát” gazdagítják. 

A 2011/2012-es tanév legjobbjai
Molekuláris sejtbiológia tárgy:

1. helyezett: Bedics Gábor (a Molekuláris sejtbiológia tantárgy
legjobbja)
2. helyezett: Novográdecz Gergely
3. helyezett: Czigler András
4. helyezett: Tinusz Benedek
5. helyezett: Szakács Zsolt
6. helyezett: Csernela Zsófia
7. helyezett: Hollósi Barbara
8. helyezett: Kovács Pál Miklós

Molecular Cell Biology:
1. helyezett: Lovász, Bálint Viktor (Best Performance in

Molecular Cell Biology)
2. helyezett: Erichsen, Tonje Drogseth
3. helyezett: Franz, Maximilian Franz Nepomuk

Molekulare Zellbiologie:
1. helyezett: Grewe, Fabian Alexander (Jahrgangsbiologe im Bereich der Molekularen Zellbiologie)
2. helyezett: Roth, Magnus Ulrich Maria

Molekuláris sejtbiológiai kísérletek:
1. helyezett: Czigler András (A Molekuláris sejtbiológiai kísérletek tantárgy legjobbja)

Bátor Judit
Fotó: ifj. Sétáló György, Berta Gergely
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Acsoportképen ülnek (balról jobbra): Hollósi Barbara; Csernela Zsófia; Erichsen, Tonje Drogseth; Franz, Maximilian Franz Nepomuk; Lo-
vász, Bálint Viktor. Állnak: Kovács Pál Miklós; Bedics Gábor; Szakács Zsolt; Czigler András; Tinusz Benedek; Novográdecz Gergely;
Grewe, Fabian Alexander; Roth, Magnus Ulrich Maria



Bolyai ösztöndíjasok bemutatkozása

A Pécsi Akadémiai Bizottság elnöksége kiemelt figyel-
met kíván fordítani a fiatal kutatók munkásságára. En-
nek megnyilvánulásaként 2012-ben egy új program in-

dul, aminek keretében fórumot kínál a dél-dunántúli régióban
kutatói támogatást nyert fiataloknak tevékenységük bemutatá-
sára. 
Ennek elsõ eseményeként 2012. május 10-én a régió két Lendü-
let pályázat nyertese, Reglõdi Dóra és Kovács Tamás György
már bemutatkozott.

Az év második felétõl kezdõdõen minden hónap utolsó csü-
törtökén négy-négy elõadó ismerteteti munkáját, amit a Bolyai
ösztöndíj támogatásával végez.

2012. szeptember 27.
Bellyei Szabolcs PTE ÁOK
Gyuris Petra PTE BTK
Szente Viktória KE GTK
Bankó Zoltán PTE ÁJK

2012. október 25.
Gál István László PTE ÁJK
Lanszki József KE TVT
Schwarcz Attila PTE ÁOK
Kiss Gábor Zoltán PTE BTK

2012. november 29.
Herger Csabáné PTE ÁJK
Gõzsy Zoltán PTE BTK
Janszky József PTE ÁOK
Matics Zsolt KE ÁTK

Az elõadások helyszíne: PAB Székház, Pécs Jurisics M. út 44.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Kosztolányi György
a PAB elnöke
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MOT

A magyar
Ortopé-

dia életében
jelentõs mér-
földkõ a min-
den évben egy
alkalommal
megrendezés-
re kerülõ Ma-
gyar Ortopé-
dia Társaság
(MOT) kong-
r e s s z u s a ,
amely idén 55.
a lkalommal
szólította zászlója alá a magyar mozgásszervi sebészet szakmai gár-
dáját. A tudományos ülés 2012. június 14-16-a között zajlott, a ren-
dezvény számára Gyõr városa, illetve a Petz Aladár Megyei Okta-
tókórház Ortopédiai egysége nyújtott biztos hátteret. A kongresszu-
son hatszáznál több regisztrált résztvevõ (orvosok, gyógytornászok,
mûtõs szakszemélyzet, kiállító) találkozott és cserélt tapasztalatot.

Az esemény mindhárom napján szakmai ülések zajlottak, kü-
lönféle témakörök köré felépített elõadások prezentálásával szá-
moltak be az elmúlt év eredményeirõl az elõadók. A pécsi Ortopé-
diai Klinikai Tanszék munkatársai is letették névjegyüket, összesen
13 tudományos elõadás megtartásával, jelezve, hogy Klinikánk
fontos bástyája a magyar ortopéd szakellátásnak.

Hagyományosan az elsõ napon a 35 évnél fiatalabb ortopédek
tartottak elõadásokat a Fiatalok Fórumán, amely a szakmaiságon túl
versenyhelyzet is egyben. Klinikánkról 5 fiatal orvos kolléga szá-
molt be a kutatási területén tapasztaltakról, érdekes esetekrõl, új, ki-
próbálás alatt álló mûtéti technikákról. A zsûri döntése szerint, dr.
Váncsodi József I. helyezést ért el elõadásával, amelyet „Az inno-
váció lehetõsége a mai modern ortopédiában – avagy a porcpótlás
margójára” címmel tartott.

Akongresszus során hagyományosan lezajlik a MOT éves tiszt-
újító választása is, amely szakmai grémium dr. Than Pétert, Klini-
kánk vezetõjét, a Magyar Ortopéd Társaság vezetõségi tagjává vá-
lasztotta. 

Váncsodi József

Dr. Váncsodi József, MOT 55. Kongresszusa, Gyõr,
Fiatalok Fóruma, I. helyezés

Egyetemi Orvosnapok
Kedves volt Hallgatóink!

Tájékoztatom, hogy az Egyetemi Orvosnapok ünnepségét folyó évi október 19-20-án tartjuk. Ebben az évben a 2002-ben, az 1997-ben, az
1992-ben, az 1987-ben, az 1982-ben, az 1977-ben, az 1972-ben, az 1967-ben és az 1957-ben végzettek találkoznak. A jelentkezési lapok jú-
nius hónapban kerülnek kiküldésre.

A fennálló rendelkezésekre való tekintettel a jubileumi – az 1962-ben végzett „arany”, az 1952-ben végzett „gyémánt”, az 1947-ben végzett
„vas” és az 1942-ben végzett „rubin” – diplomások a Dékáni Hivatalhoz címzett levélben, vagy e-mailben kérhetik a diploma kiadását.

Postai cím: PTE ÁOK Dékáni Hivatal, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

E-mail: dekani.hivatal@aok.pte.hu

Telefon: 72/536-200

Abban az esetben, ha valaki az ünnepségen nem tud megjelenni, részére postán küldjük el a jubileumi diplomát.
Szeretettel várom a találkozóra:

Dr. Miseta Attila
dékán
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A Laboratóriumi Medicina Intézet 1999. óta vesz részt part-
nerként a Ceepus (Central European Exchange Program for
University Studies) programban és 2010. óta Erasmus rendezvé-
nyeken. Az Erasmus program szerves része az Európai Közösség
„Egész életen át tartó tanulási (Lifelong learning)” stratégiájá-
nak. ACeepus és Erasmus projekt legfontosabb célkitûzése a fel-
sõoktatásban résztvevõ oktatók és hallgatók nemzetközi mobili-
tásának támogatása. A Laboratóriumi Medicina Intézet horvátor-
szági és romániai koordinációjú Ceepus és Erasmus hálózatok
partner intézete, a szakmai koordinátor dr. Kõszegi Tamás. 

Ceepus program: A University of Zagreb koordinálású há-

lózat (New technologies in the undergraduate and postgraduate

education of medical biochemists) 12 éves mûködése során

egyetemünkrõl 13 oktató utazott Horvátországba, Szlovéniába és

Csehországba részben kutatási együttmûködés, részben nyári

egyetemeken oktatóként való részvétel céljából. A Laboratóriu-

mi Medicina Intézet ebben a periódusban 14 hallgatót fogadott a

hálózatban résztvevõ országokból és 17 hallgatót delegált nyári

egyetemekre Horvátországba. 

A horvát hálózat 2011-ben megújult, „Novel diagnostic and

therapeutic approaches to complex genetic disorders” címmel. A

program keretében 2012 májusában prof. Jaroslav Drsata

(Charles University of Prague, Hradec Kralove) tett 1 hetes láto-

gatást intézetünkben. Ezt követõen dr. Kõszegi Tamás június 11-

15. közt utazott Hradec Kralove-be a Medical Faculty Hradec

Kralove, Department of Clinical Biochemistry and Diagnostics

intézetbe, ahol „Protein analysis in biological fluids and cell sam-

ples under health and disease conditions” címmel tartott elõadást.

A 2008/2009-es tanévtõl kezdte meg mûködését a

Transilvania University (Brassó) koordinálásában a „Developing

a network for monitoring the impact of environmental and nutri-

tional factors on fertility and neonatal health” címû hálózat. Ed-

dig a program keretén belül 3 brassói hallgató csatlakozott egye-

temünk orvoskarának oktatási programjához 3 hónapos áthallga-

tás formájában. A2008/2009-es tanévben dr. Kõszegi Tamás, va-

lamint a Pécsi Tudományegyetem egy biológus hallgatója vett

részt a Brassóban megrendezett nyári egyetemen. 

Erasmus program: A Transilvania University (Brassó) 3

éve sikerrel pályázik Erasmus intenzív kurzusokra (intensive

course, IP) „Classic and modern methods for molecular diagnos-

tics in human pathology – MDHP” címmel. A rendezvény sike-

réhez a Laboratóriumi Medicina Intézet is hozzájárult: minden

évben Dr. Tõkés-Füzesi Margit és Dr. Kõszegi Tamás oktatóként

vett részt az intenzív kurzusokon. 2010-ben kettõ, 2011-ben há-

rom, míg ez év májusában két PhD-hallgató csatlakozott egyete-

münkrõl résztvevõként az 5 országból érkezett hallgatói gárdá-

hoz. Egyetemünk az IP rendezvényt kreditszerzõ PhD-kurzus-

ként ismerte el. A 2 hetes IP-ok során elhangzott elõadásanyag

minden évben könyv formátumban kiadásra került. 

Dr. Kõszegi Tamás
egyetemi docens,

helyi szakmai koordinátor 

Hírek a Laboratóriumi Medicina Intézetbõl:
Ceepus és Erasmus nemzetközi együttmûködés

A képen dr. Szántó Annamária marosvásárhelyi PhD-hallgató, dr. Kiss Gabriella és Sali Nikolett PhD-hallgatók, dr. Kõszegi
Tamás szakmai koordinátor, dr. Antonella Chesca projektszervezõ és oktató.

2012 JÚNIUS–JÚLIUS



Akötelezõ folyamatos továbbképzés változásai
Az Orvoskari Hírmondó hasábjain rendszeresen beszámolunk a kötelezõen elõírt folyamatos továbbképzéshez kapcsolódó aktualitásokról. Most a sza-
bályozó rendelet változtatása miatt tájékoztatjuk az érintetteket.

Mint ismeretes, a betegellátó tevékenységet végzõ orvosoknak, fogorvosoknak, gyógyszerészeknek és klinikai szakpszichológusoknak – a mûködé-
si nyilvántartásuk aktívan tartása érdekében – eleget kell tenni az elõírt kötelezõ folyamatos továbbképzési kötelezettségnek.  Atovábbképzési rendszert
szabályozó rendelet az 1999-es évben jelent meg elõször, majd több alkalommal módosították, legutóbb 2012. január 1-i érvénybe léptetéssel. Amódo-
sítások célja mindenkor az addigi tapasztalatok visszaforgatása, illetve az idõ közben kialakult változások követésének és a jelzett igényeknek a beépítése.

A2012. január 1-én hatályosított 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet már a címében is megváltozott, mivel a jogszabály alanyi körének a bõvítésérõl
döntött a jogalkotó, a célcsoportok közé beemelésre kerültek a nem egészségügyi diplomával (NED), de egészségügyi felsõfokú szakképesítéssel ren-
delkezõk, így a klinikai biokémikus, a klinikai mikrobiológus, a klinikai sugárfizikus, a molekuláris biológiai diagnosztikus szakképesítést szerzettek. 

Atovábbképzés teljesítésekor változatlanul elméleti és gyakorlati pontokat szükséges gyûjteni. Elsõként az elméleti pontokkal kapcsolatos válto-
zásokatgyûjtöttük csokorba. Az elméleti pontok gyûjtéséhez elõírt kategóriák az alábbiak szerint változtak: kötelezõ szinten tartó (50 pont), szakmacso-
portosan minõsített szabadon választható (25 pont), szabadon választható (75 -115 pont a gyakorlati pontszám függvényében) tanfolyamok. Feltétlenül
jó hír, hogy bevezetésre került személyenként és továbbképzési ciklusonként egy kötelezõ szinten tartó elméleti továbbképzés állami támogatása, 30 000
Ft/fõ fejkvóta mellett. Ezt a Minisztérium a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) által utólagos finan-
szírozással küldi meg, a jelentéseknek megfelelõen az egyetemek továbbképzõ tikárságra, akik ezt követõen a részvételnek megfelelõ összeget az adott
tanfolyamszervezõ részére utalják.

A betegellátó tevékenységet önállóan nem gyakorló egyén felügyeletével megbízott személy tevékenysége a továbbképzési rendszerben is megje-
lenik és szabadon választható jelleggel kerülhet beszámításra. Afelügyelõ személy fele annyi továbbképzési pontra jogosult, mint amennyit a felügyelt
személy a felügyelt tevékenység során megszerez.

Több alkalommal, több fórumon jelzett igény alapján változott a konferenciák akkreditációja: az egy napos konferencia esetén óránként (mely való-
jában a tanórával azonosan 45 percet jelent)1 pont, de maximum napi 6 pont, több napos konferencia esetén pedig naponta 6 pont adható. Akonferenci-
ák akkreditációját is az egyetemek végzik, a kamarák (Magyar Orvosi Kamara és Magyar Gyógyszerész Kamara) által kialakított, jól bevált rendszer to-
vábbi mûködtetésével. Számtalanszor megfogalmazott igény talált meghallgatásra, amikor módosításra került a külföldi konferenciákra vonatkozó
szabályozás, mely szerint a külföldön minõsített pontértékkel azonos pontszám jóváírható a magyarországi rendszerben is. Akamarák a továbbképzés
minõségének õrei lettek, így folyamatosan ellenõrzik a lefolytatott képzési programok minõségét az OFTEX/GYOFTEX portálon található résztvevõi
online kérdõíven keresztül.

Agyakorlati pontok megszerzéséhez bevezetésre került a teljes állás és az ahhoz viszonyított részállás: így a szakmagyakorlásért járó évi 20 pont
csakis a teljes állás mellett számolható el. Arészállásban letöltött szakmagyakorlás az ehhez arányosított pontrészt jelentheti (a kiegészítõ gyakorlat, mint
alternatíva megmaradt).

Szakvizsgánként 250 pontot kell összegyûjteni ahhoz, hogy a továbbképzési idõszakról pontösszesítõ igazolást lehessen kiállítani.
Ennek tükrében az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan, mi módon történik a teljesítés a szakvizsgák arányában.

Megszerzendõ pontok EGYszakvizsgával:

Megszerzendõ pontok KÉTszakvizsgával:
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 Kötelezõ szinten 
tartó 

Szabadon választható elméleti továbbképzés  Gyakorlat  

Szabadon választhatóan 
megszerezhetõ pontok: 75-115 pont 

Kötelezõ szinten 
tartó tanfolyam  

50 pont 

Szakma szerinti 
minõsített tanfolyam  

25 pont 
75-115 pont 

Gyakorlati pontok 
min. 60 pont 

Összesen: 250  pont 
 

Kötelezõ szinten 

tartó 

Szabadon választható elméleti továbbképzés  Gyakorlat 

"A" szakma szinten 
tartó 

50 pont 

"A" szakma szerinti 
minõsített tanfolyam  

25 pont 

Szabadon választhatóan megszerezhetõ  
pontok  = "B" szakma kötelezõen 

megszerzett pontjai (75) + *  

"A" szakma szerinti 
gyakorlati pont  

min. 60 
______________   
"B" szakma szerinti 

gyakorlati pont  
min. 60   

 
"B" szakma szinten 

tartó 
50 pont 

"B" szakma 
szerinti minõsített 

tanfolyam 
25 pont 

Szabadon választhatóan megszerezhetõ 
pontok  =  "A" szakma kötelezõen 

megszerzett pontjai (75) + *  

 

100 pont 50 pont * Gyakorlati teljesítés függvényében 
max. 40  pont kell még  

 

150



Tehát a pontszámítási elv alapján a több szakma esetén a második szakma speciális teljesítése az elsõ szakmánál szabadon választható-
ként jelenik meg, és kölcsönösen fordítva. 

Megszerzendõ pontok HÁROM szakvizsgával:

Az elõ-akkreditáció leadásához a tanfolyamszervezõk számára megadott, tanfolyami leadási határidõ szeptember elsejére változott (ko-
rábbi augusztus 1. helyett). Ezt a módosítás kifejezetten egyetemi kezdeményezésre történt meg, a nyári szabadságolási idõszak okozta kivite-
lezési nehézségekre történõ hivatkozással.

Fontos kérdés, hogy ki, és milyen módon mentesül a továbbképzési kötelezettség egészének vagy részének a teljesítése alól?

� Aki az adott perióduson belül akadémiai doktori fokozatot szerzett: teljes mértékû mentesség illeti
� Aki PhD fokozatot szerez az adott perióduson belül: az elméleti rész  alóli mentesség illeti, de a gyakorlati rész teljesítésének iga-

zolása szükséges
� Aki az adott perióduson belül habilitált: az elméleti rész alóli mentesség illeti, de a gyakorlati rész teljesítésének igazolása szüksé-
ges
� Aki betöltötte a 75. életévet (ez 2011. január 1 óta már alkalmazható az egészségügyi törvény rendelkezése alapján): teljes mérté-

kû mentesség illeti
� Afolyamatban lévõ ciklus alatt megszerzett szakképesítésre: teljes mentesség illeti, mely csakis az újonnan megszerzett szakra

érvényesíthetõ.

Régóta váratott magára a külföldi teljesítések kezelésének korrekt szabályozása, és a módosítással ez most megtörtént. 
Akülföldi államban történõ teljesítés igazolása teljes mértékben elfogadható az itthoni rendszerben is, abban az esetben, ha a külföldi ál-

lamban kötelezõn elõírt továbbképzési rendszer részeként teljesítette valaki a kötelezettségét. 
Kizárólagosan külföldön végzett szakmai munka esetében, ha a külföldi állam joga alapján NINCS ott továbbképzési kötelezettség, ak-

kor: 
� Gyakorlati pontok, és kötelezõ szinten tartó (50 pont) tanfolyam elvégzését követõen kiadható a pontösszesítõ igazolás. 

Akülföldi szakmagyakorlás beszámítható, nyilvánvalóan szigorúan az adott szakterület gyakorlása során, ahogy ez magyarországi mun-
kavégzésnél is követelmény.

Átmeneti rendelkezésként természetesen az eddigi teljesítések beszámíthatók, és a nem egészségügyi diplomások kedvezményesen telje-
síthetik a folyamatban lévõ elsõ periódusukat, ahogyan ezt a kezdet kezdetén az orvosok, fogorvosok gyógyszerészek és klinikai szakpszicho-
lógusok is megtehették. 

Reményeink szerint az információk segítik az új rendszerben történõ eligazodást. Ennek érdekében a régióban, sõt azon túl is, számos tá-
jékoztató elõadást tartottunk, melynek bõvített változata a honlapunkon (http://szti.pte.hu) valamint az OFTEX (www.oftex.hu) portál doku-
mentumtárában is elérhetõ és letölthetõ az érintett számára. Asikeres teljesítés érdekében változatlanul állunk minden érdeklõdõ rendelkezé-
sére. 

Dr. Forrai-Werling Márta 
Szak- és Továbbképzõ Igazgatóság
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Kötelezõ szinten 

tartó 

Szabadon választható elméleti továbbképzés  Gyakorlat 

"A" szakma szinten 
tartó 

50 pont 

"A" szakma szerinti 
minõsített tanfolyam  

25 pont 

3 szakma esetén nem szükséges külön 
további szabadon választható 

továbbképzés teljesítése  

"A" szakma szerinti 
gyakorlati pont: 

min. 60 pont 
______________  

"B" szakma szerinti 
gyakorlati pont: 

min. 60   
_____________  

"C" szakma szerinti 
gyakorlati pont: 

min. 60   
 
 

"B" szakma szinten 
tartó 

50 pont 

"B" szakma szerinti 
minõsített tanfolyam  

25 pont 

  

"C" szakma szinten 
tartó 

50 pont 

"C" szakma szerinti 
minõsített tanfolyam  

25 pont 

  

150 pont 75 pont    
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Keringéspatológiai állapotok kísérletes és
klinikai vizsgálata
Ünnepi tanulmánykötet prof. Rõth Erzsébet tiszteletére, a
PhD-programjában fokozatot szerzett kollégák válogatott
munkáiból.
Pécsi Tudományegyetem, 2012. 

Tartalom

Bevezetõ
Dr. Rõth Erzsébet szakmai életútja
Akkreditált PhD-program

Dr. Arató Endre: Reperfusion injury and inflammatory responses
following acute lower limb revascularization surgery;

Dr. Battyáni István János: Lokális fibrinolyticus kezelés subtotalis
tüdõembóliában; 

Dr. Benkõ László: A gyomor és az abdominális nyelõcsõszakasz
laparoszkópos devaszkularizációja ligasure© eszközzel sertés
modellen;

Dr. Borsiczky Balázs: Activated PMNS lead to oxidative stress on
chondrocytes;

Dr. Cserepes Barbara: A szívizomzatban termelõdõ urocortin fehérje
jelentõsége az iszkémia-reperfúziós károsodásokkal szemben;

Dr. Ferencz Andrea: The effects of preconditioning on the oxidative
stress in small bowel autotransplantation;

Dr. Furák József: Tüdõ tuberkulotikus granuloma szövettani és
immunhisztokémiai szerkezete antituberkulotikummal kezelt
és kezeletlen esetekben;

Dr. Gál János: Effects of fructose – 1,6 diphosphate on endo- and
myocardial purine metabolism during coronary artery bypass
grafting surgery;

Dr. Gasz Balázs: Oxidative stress during coronary artery bypass
grafting with or without CPB;

Dr. Hejjel László: A szívritmus variabilitás elemzés méréstechnikája
és néhány alkalmazási lehetõsége;

Dr. Mohammad Taghi Jaberansari: Angiotensin-converting enzyme
inhibition enhances a subthreshold stimulus to elicit delayed
preconditioning in pig myocardium;

Dr. Jancsó Gábor: Az aszpirin szerepe a miokardium endogén adap-
tációjában: Barát vagy ellenség?;

Dr. Juhász Árpád: Esophageal, replacement using cryopreserved tra-
cheal graft;

Dr. Kasza Gábor: Histological examination of vascular lesions
caused by stent implantation in humans and in comparative
experimental animal model;

Dr. Kelemen Ottó: Morphological analysis of the connective tissue
reaction in linear hypertrophic scars treated with intralesional
steroid or silicone-gel, sheeting. A light and electron micro-
scopic study;

Dr. Kövesi Tamás: Basal and nitroglycerint-induced exhaled nitric
oxide before and after cariac surgery with cardiopulmonary
bypass;

Dr. Menyhei Gábor: Assesment of changes in calf muscle pump
function after subfascial endoscopic perforator surgery;

Dr. Nõt László Gergely: Increased o-linked SS-N-Cetylglucosamine
levels on proteins improves survival, reduces inflammation
and organ damage 24 hours after trauma-hemorrhage in rats;

Dr. Pámer Zsuzsanna: A szemfenéki keringés sajátosságai;
Dr. Rácz Boglárka: Effects of PACAP and precondition against

ischemia/reperfusion-induced cardiomyocity apoptosis in
vitro;

Dr. Szántó Zalán: Differential scanning calorimetric examination of
the traheal cartilage after primary reconstruction with differen-
tial suturing techniques;

Dr. Vámhidy László: Anatomy of the chicken foot for the experi-
mental invenstigations in flexor tendon surgery;

Dr. Vástyán Attila: Seromuscular gastrocystoplasty in dogs.

Tisztel Kollégák!
Kiadványunkat prof. Rõth Erzsébet 70. születésnapja tiszteletére je-
lentettük meg a teljesség igénye nélkül, de annál  nagyobb tisztelet-
tel és szeretettel. Professzor Asszony 1995-2007 között vezette a
POTE, majd a PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézetét, mely
idõszakban elismert oktatói és szervezõ munkát folytatott. 1995-ben
akkreditálták PhD programját „Keringés patológiai állapotok vizsgá-
lata in vivo sebészeti modelleken és klinikai beteganyagon” címmel,
melyben napjainkig 38 ösztöndíjas és egyéni felkészülõ hallgató
védte meg sikeresen tézisét. A széles alapokon nyugvõ PhD-téma al-
kalmas volt arra, hogy lehetõséget adjon nem csak az alapkutatásban,
hanem a manuális szakmát választók (sebészek, traumatológusok,
urológusok, aneszteziológusok) tudományos munkájának felkarolá-
sára és sikeres PhD értekezéseik összeállítására.
Rõth professzor asszony energikus, célratörõ tevékenysége mögött
mindig érezni lehet azt a nagy szeretetet, mellyel fiatal és tapasztalt
kollégáit egyaránt vezeti a tudomány sokszor rögös útján.
Kívánunk jó egészséget és erõt az elkövetkezõ évekre, hogy tovább-
ra is ilyen aktivitással segítse mindannyiunk munkáját.

Dr. Jancsó Gábor Dr. Lantos János
egyetemi docens egyetemi docens
A Sebészeti Oktató és a kiadvány szerkesztõje
Kutató Intézet igazgatója
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A Pécsi Tudományegyetem az Új Széchenyi Terv Prog-
ram keretében meghirdetésre került, KEOP-6.1.0/A/09-11
számú, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó
viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok (szemléletformá-
lás, informálás, képzés)” címû pályázati felhívására sikere-
sen nyújtott be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség-
hez. A 2012. május 14-én kezdõdõ és 2012. december 31-ig
tartó pályázati projektre összesen 3.193.328 Ft vissza nem
térítendõ támogatást nyert el.

A pályázat kapcsán három pécsi általános iskola, össze-
sen 565 felsõ tagozatos tanulója vett részt fenntarthatósági
rendezvénysorozaton, mely három helyszínen, három kü-
lönbözõ idõpontban zajlott. Az elsõ helyszín 2012. május
31-én a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája
volt, majd június 8-án a Kovács Béla Általános Iskolában,
ezt követõen pedig június 14-én a PTE Deák Ferenc Gya-
korló Gimnázium és Általános Iskolában került 1-1 projekt-
nap megrendezésre.

A tematikus nap célja a fenntartható életmód és az ehhez
kapcsolódó viselkedés-
minták középpontba he-
lyezése, népszerûsítése és
formálása volt interaktív,
játékos szemléletformálás
keretében. Elsõdleges cél
a diákok környezettuda-
tosságának, környezetkul-
túrájának fejlesztése volt,
fõként a víz- és energiafo-
gyasztás jegyében, vala-
mint az éghajlatváltozás
és következményei téma-
körében. 

Mind a három rendez-
vény az iskolák 5-6. osztá-
lyos tanulók körében elõzõleg meghirdetett „Ne pazarolj” elne-
vezésû rajzpályázat eredményhirdetésével vette kezdetét, ahol
minden résztvevõ ökoórarendet kapott ajándékba. A beérkezett
pályamunkák értékelésekor egyik elsõdleges szempont volt a té-
ma kreatív, minél átfogóbb, újszerû, figyelemfelkeltõ megvilágí-
tása, bemutatása. Iskolánként a legjobb hat alkotás készítõi kü-
lönbözõ, a környezettudatos életmódhoz kapcsolódó tárgynyere-
ményeket vihettek haza, összesen 100.000 Ft értékben. Ezt kö-
vetõen a 7-8. osztályos tanulók egy, a fenntartható fejlõdéshez és
a környezetvédelemhez kapcsolódó film (Kellemetlen igazság)
megtekintésével, valamint az ehhez kapcsolódó elõadás meg-
hallgatásával csatlakoztak a rendezvényhez. A filmvetítés és a
csoportfoglalkozások közé iktatott hosszabb szünetben helyi ter-
melõk, vállalkozások termékeinek bemutatása, kóstoltatása ré-
vén a helyi, minõségi termékek, alapanyagok elõnyei és az
egészséges táplálkozás fõbb alapelvei kaptak hangsúlyt. Ezután
játékos, interaktív foglalkozásokon kvízkérdések, honlap- (öko-

lógiai lábnyom kiszámítása) és kiadványelemzés (Változtass a
szokásaidon) mellett a víz- és energiafogyasztással kapcsolatos,
gyakorlati, hétköznapi példákat elemzõ, ill. demonstráló kiscso-
portos foglalkozásokat tartottunk forgásos rendszerben. A cso-
portmunkában, interaktív módon, életkori sajátosságaiknak meg-
felelõen, különbözõ oktatási technikák és segédeszközök hasz-
nálatával lehetõséget kaptak ismereteik bõvítésére és azok jele-
nükre és jövõjükre vetített hatásainak elemzésére.

Dr. Göcze Katalin
Orvosi Népegészségtani Intézet

Fenntarthatósági rendezvénysorozat
pécsi általános iskolákban

„Környezettudatosság szerepe a mindennapjainkban –
Alapismeretek általános iskola felsõ tagozatos tanulóinak”, KEOP-6.1.0/A/11-2011-0136
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

Új egységgel bõvült a Biofizikai Intézet Mikroszkó-
piai laboratóriuma. Az Olympus IX81 kutatómikro-
szkóp fejlesztéseként beszerelésre került egy teljes
belsõ visszaverõdésen alapuló fluoreszcencia (TIRF)
megvilágító egység, amely jelenleg két lézervonallal
(491 nm és 561 nm) van ellátva. A fejlesztés a Baross
Gábor program keretein belül elnyert 30 MHUF pá-
lyázati támogatásból valósult meg (REG-DD-09-1-
2009-0009).
A TIRF mikroszkópia elõnye a hagyományos
széleslátóterû (widefield) fluoreszcencia mikroszkó-
piával szemben, hogy a teljes belsõ visszaverõdés so-
rán kialakuló evaneszcens mezõ sajátságait kihasz-
nálva a vizsgált mintának csak egy jól meghatározott,
a fedõlemez közelében lévõ vékony (100-200 nm)
szeletét világítjuk meg. A szelektív megvilágítás ré-
vén a vizsgált objektum többi részébõl érkezõ, gyak-
ran zavaró háttérfluoreszcencia kiküszöbö-
lésével jobb jel/zaj arány érhetõ el, ami kont-
rasztosabb képet eredményez. A TIRF mik-
roszkópia elsõsorban a sejtmembrán, mem-
bránközeli sejtorganellumok, illetve a fedõ-
lemezre kitapadó minták specifikus vizsgá-
latára alkalmas módszer.

Dr. Bugyi Beáta

Fluoreszcensen jelölt aktin filamentumok in
vitro megfigyelése. A bal oldali ábra hagyo-
mányos széleslátóterû fluoreszcencia mikro-
szkópiával, míg a jobb oldali kép TIRF mik-
roszkópiával készült.

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2012-ben az Általános Orvos-
tudományi Kar négy fiatal kutatója kapott Bolyai díjat. Szívbõl
gratulálunk nekik! 

Koller Ákos 
PTE ÁOK 

Tudományos dékánhelyettes 

APTE ÁOK 2012. évi Bolyai ösztöndíjasai 

Dr. Ábrahám Hajnalka 1994-ben végzett a Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetemen. Jelenleg a Központi Elektronmikroszkópos Labo-
ratórium docense, ahol 1998 óta dolgozik. Ph.D. fokozatát 2003-
ban szerezte, 2010-ben habilitált az Általános Orvostudományi Ka-
ron. 

Fõ érdeklõdési területe az emberi agykéreg fejlõdése, különös
tekintettel az idegsejtek vándorlására és szinaptikus kapcsolatainak
kialakulására, valamint ezek zavarára utaló elváltozások vizsgálata
kóros állapotokban, beleértve az epilepsziát. Egy korábbi, Bolyai
Ösztöndíjjal és OTKA posztdoktori támogatással megvalósított ku-
tatás folytatására nyerte el ismét az ösztöndíjat. A “Patológiás neu-
ronhálózatok morfológiai vizsgálata emberi temporális lebeny epi-
lepsziában” címû, dr. Dóczi Tamás és dr. Janszky József professzo-
rok által vezetett epilepszia-sebészeti munkacsoporttal szoros kolla-
borációban megvalósítandó hároméves projekt célja a fõként sejt-
vándorlási zavar következtében létrejött kóros neuronális kapcsola-
tok vizsgálata és azok klinikai adatokkal való összehasonlítása. 

Dr. Boldizsár Ferenc (egyetemi adjunktus, PTE-KK, Immunológi-
ai és Biotechnológiai Intézet) 

2000-ben általános orvosi diploma, 2004-ben PhD, 2012-ben
habilitáció a PTE-ÁOK-n. 2010-11 között Magyary Zoltán Poszt-
doktori Ösztöndíj, 2012-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 3 éves
idõtartamra. Érdeklõdési terület: T sejt receptor jelátvitel, nem-
genomikus glukokortikoid jelátviteli útvonalak, rheumatoid arthri-
tis pathomechanizmusának modellezése. Vezetõ kutató az OTKA
K 101493 sz. „A ZAP-70 kináz szerepének vizsgálata egy autoim-
mun arthritis modellben” c. 2012-2016 között futó pályázatban. 

Dr. Garami András 2004-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Karán. 2004-tõl a PTE ÁOK Kóréletta-
ni és Gerontológiai Intézetében állami ösztöndíjas Ph.D. hallgató-
ként folytatta kutatásait testhõmérséklet- és energetikai egyensúly-
szabályozás témában. 2007-2010 külföldi tanulmányúton vett részt
az Amerikai Egyesült Államokban, ahol szintén hasonló témában
kutatott. Hazatérése után, 2010-ben szerezte meg Ph.D. fokozatát,
jelenleg az intézet egyetemi adjunktusa. 

Dr. Veres Balázs (egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Biokémiai és Or-
vosi Kémiai Intézet) 

A biokémia tantárgy oktatása mellett egy kis csoporttal (Septic
Shock Team) a gyulladásos folyamatok molekuláris szintû szabá-
lyozásának vizsgálatával foglalkozik. Kutatásaik középpontjában a
TLR4 receptor által indukált nuclear factor kappa B transzkripciós
faktor és a TRAF6 adaptor fehérje állnak.

A TIRF megvilágító egységgel felszerelt Olympus IX81 kutatómikroszkóp.
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A PTE ÁOK Gyermekklinikával tíz éve mûködik együtt a Pécsi
Kórháziskola Alapítvány programja a klinika tíz, gyermekbetegeket el-
látó osztályán. Céljuk, hogy a hosszú kórházi kezelést igénylõ, súlyosan
beteg gyermekek is teljes gyermekkort élhessenek meg, játszhassanak,
alkothassanak, tanulhassanak, mint egészséges társaik (www.pecsikor-
haziskola.hu/rolunk).

1990 óta tevékenykedik a Tölösi Péter Alapítvány a leukémiás és
daganatos gyermekek gyógyításáért azzal a feladattal, hogy komplex
segítségnyújtást biztosítsanak a PTE Gyermekklinika Onkológiai Osz-
tályán kezelt és utógondozott gyermekek és családjaik számára
(www.tolosialapitvany.hu). A két alapítvány szoros együttmûködésben
dolgozik.

Vállalt feladataiknak megfelelõen, a Kórháziskola Alapítvány és a
Tölösi Péter Alapítvány ebben az évben másodszor hirdette meg rajzpá-
lyázatát “Gyógyító képeslapok” címmel Pécs város általános iskoláinak
azzal a céllal, hogy készítsenek rajzokat a kórházban fekvõ beteg gyer-
mekeknek, hogy a szép rajzok örömet okozva gyógyulásukat segítsék
és kortársaik szeretetét is kifejezzék.

Összesen 278 rajz érkezett, mind gyönyörû munkák. A sikerültebb
képekbõl kiállítás nyílott és négy korcsoportban a legszebb alkotások
díjakat kaptak. Akiállítandó képek kiválogatását és a díjak odaítélését a
PTE Általános Orvostudományi Kar támogatásával tevé-
kenykedõ Medgyessy Ferenc Mûvészeti Mûhely
(http://mfmm.xfree.hu) tagjaiból felkért bíráló bizottság: dr. Pandur Jó-
zsef festõmûvész, mûvészettörténész, a MFMM vezetõje, Tasnádiné
Hardy Judit, a Kórháziskola alapítója és dr. Kajtár Pál emeritus profesz-
szor végezte.

Mindegyik korcsoportban elbûvölõ alkotások születtek.
Nehéz helyzetben volt a zsûri a döntéshozatalkor. A gyer-
meknaphoz kapcsolódva 2012 május 31-én került sor a
Tölösi Péter Alapítvány házában a rajzkiállítás ünnepélyes
megnyítójára és a díjkiosztásra. Az ünnepségen üdvözlõbe-
szédek hangzottak el, majd zenei mûsorszám és a zsûri érté-
kelése után a díjazottak ünneplése volt az esemény csúcs-
pontja. Nagyon sok szülõ, nagyszülõ és gyermek tisztelte
meg jelenlétével az ünnepséget.

A kiállított alkotásokról képeslapok készültek, melyeket
a jelenlevõk és a kórházi osztályon fekvõ gyermekek részére
adtak át. (Afényképeket és a képeslapokat Russayné Szabol-
csik Ildikó kórházpedagógus készítette.)

A rajzpályázat igen sikeres volt. Jó volt látni a gyermekeken és
hozzátartozóikon az örömet és megelégedettséget. Köszönet jár a
felkészítõ tanároknak is lelkes munkájukért. Arajzpályázat jövõre is
megrendezésre kerül.

Kocsis Krisztina és Sallai Adrienn
szervezõk

Kórháziskola ill. Tölösi Alapítvány

Gyógyító képeslapok
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HEALTH IMPULSE               HUHR/1001/2.1.3/0006

HEALTH IMPULSE
Health IMproving poPULation initiative reSEarch –

Improving the health of the border population: a joint initiative 
in immunological research

Aprojekt a Magyarország-Horvátország IPAHatáron Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013 keretében valósul meg.
Projekt hossza: 16 hónap
Idõszak: 2012. február 1. – 2013. május 31.
Projekt partner: J.J. Strossmayer University of Osijek - Faculty of
Medicine

Háttér:
Az autoimmun betegségek az iparilag fejlett országokban

komoly szociális és népegészségügyi problémát jelentenek, mert a la-
kosság 5-8 százalékát érintik és így a harmadik leggyakoribb beteg-
ségcsoportot jelentik Európában. Mind az életkilátások, mind az élet-
minõség tekintetében súlyos szövõdményeik miatt korai diagnózisuk
és szakszerû kezelésük kiemelkedõ fontosságú. Jelentõs földrajzi kü-
lönbségek mutatkoznak az autoimmun betegségek elõfordulásának és
súlyosságának tekintetében. Agenetikai háttér és a betegség kiváltásá-
ban szerepet játszó környezeti faktorok egyaránt intenzíven kutatott
területei napjaink orvostudományának, ám az egyes kórképek válto-
zatos volta, az eltérõ diagnosztikus lehetõségek és az általános proto-
kollok hiánya miatt az összehasonlító tanulmányok hatékonysága ala-
csony. 

Becslések szerint a következõ öt évben az új gyógymódok-
nak köszönhetõen az autoimmun betegségek gyógyszerpiaca 15 szá-
zalékos emelkedés elõtt áll, ám az igazi áttörést akadályozza az általá-
nos elfogadott diagnosztikai háttér hiánya. A korábbi években a PTE
és a Medicinski Facultet Osijek már jól mûködõ munkakapcsolatot
alakított ki az alapvetõ immunológia kutatások tárgykörében, aminek
továbbfejlesztése elõnyös a régió és a két ország lakossága számára is

a határ mindkét oldalán. Az együttmûködés részben a gyakorlati be-
tegellátásban felhasznált diagnosztikai rendszerek összehangolását
jelenti, másrészt közös immunológiai kutatást és kutatás-fejlesztést.
Ezen kutatások nemcsak elméleti immunológiai kérdések tanulmá-
nyozást jelentik, hanem olyan újabb biomarkerek kifejlesztését is,
amelyek segítségével az autoimmun betegségek kialakulása és a terá-
piás hatékonyság is jobban nyomon követhetõ.

Aprojekt célja

AHEALTH IMPULSE fõ célja egy határon átívelõ, innovatív kutatá-
si együttmûködés létrehozása a PTE és a MEFOS között az alkalma-
zott immunológia területén (az autoimmun betegségekre fókuszálva),
annak érdekében, hogy növeljék a közös, határ közeli régiók RDI ka-

pacitását, és az
Research De-
velopment and
Innovation ter-
mékek hozzá-
férhetõségét a
felhasználók, vagyis a betegek és a betegellátók számára. A konkrét
célok a következõk:
1. a kutatási tevékenységek intezitásának növelése a MEFOS-on a

PTE ismereteinek felhasználásával, innovatív tesztek és proto-
kollok létrehozásán, valamint a diagnosztika lépéseinek stan-
dardizálásán keresztül.

2. egy regionálisan szervezett, kettõs mûködésû központ létrehozása
MEFOS-on (a már létezõ autoimmun labor tevékenységének
kiterjesztésével), ami kompatibilis a PTE hasonló centrumával.

3. autoimmun betegségekkel kapcsolatos adatok gyûjtése és ellenõr-
zése a határ mindkét oldaláról, a régióban, illetve a begyûjtött
adatok alapján folyamatos RDI tevékenység.

Acélcsoport mintegy 150 000 autoimmun betegbõl fog állni Baranya,
illetve Osijek-Baranja megye lakói közül. A másik célcsoportot az
egészségügyi ellátást végzõk csoportja számos nagy kórházközpont-
ban, több száz orvos és egyéb személyzet, akik közvetlenül részt vesz-
nek az autoimmun betegségek gyógyításában. A projekt eredménye-
képpen csökkeni fog a szükséglet a drága és távoli, zágrábi és buda-
pesti specialisták felkeresésére, így az egészségügyi ellátás is olcsóbb
lesz. APTE és MEFOS kutatóinak egy része, többek között PhD-hall-
gatók és tudományos diákköri tagok is a célcsoport tagjai, akiket a jö-

Az SPF Állatház bejárata
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võbeli kutatásra készítünk fel. Az innovatív megközelítések kifej-
lesztése a HEALTH IMPULSE kutatásai alapján egy földrajzilag
közeli területen csökkenti a kezelés költségeit a betegeknek, és lé-
nyegesen színvonalasabb ellátást biztosít a határ mindkét oldalán,
így segítve a lakosságot mindkét országban. Az egészségesebb la-
kosság alapfeltétele a régió gazdasági növekedésének, és fenntart-
ható társadalmának, ami programunk végsõ célja.

Várható teljesítmény és eredmények:

AHEALTH IMPULSE projekt várható teljesítménye:
1) regionálisan szervezett kutatási/diagnosztikai centrum modern

technológiával és csúcstechnikájú felszereléssel, ami kö-
zös, innovatív alkalmazott immunológiai kutatásokat vé-
gez, új diagnosztikai procedúrákat kifejlesztve az
autoimmun betegségek kezelésére,

2) know-how átadása a személyzet, a kutatók, illetve az admi-
nisztratív és kiszolgáló személyzet oktatása révén,

3) helyi és határon átnyúló minõségellenõrzõ programok kifej-
lesztése az alkalmazott laboratóriumi immundiagnosztikai
tevékenységek szabványosításán keresztül, kézzelfogható
eredmények segítségével: protokollok és folyamatok kifej-
lesztése a minták kezeléséhez, adatok begyûjtése és hitele-
sítése, konzultáció a klinikai partnerekkel és a begyûjtött
adatok további feldolgozása.

Általánosságban fejlettebb kutatási infrastruktúra az egészség-
ügyben és az egyetemi intézményekben, kiemelt határon átnyúló
együttmûködés, emberi erõforrás fejlesztés és jobb minõségellen-
õrzés a szabványosított protokolloknak és folyamatoknak kö-
szönhetõen.

Határon átnyúló hatás:
Ez a projekt távlatilag jelentõs hatást gyakorolhat a teljes népes-
ségre, és a határ menti régiók akadémiai intézményeinek kutatási
tevékenységeire is. Ateljes népességet tekintve a projekt eredmé-
nyei korszerû, szabványosított szolgáltatásokat hozhatnak az
egészségügyben, elsõsorban az autoimmun betegségek korai di-
agnosztikájában és kezelésében, ami a határ menti régió lakossá-
gának öt-nyolc százalékát érinti, ezzel javítva életminõségüket és
egészségi állapotukat, munkaképességüket, és közvetve elõsegít-
ve a régió gazdasági növekedését. Megteremtve a feltételeket a
korszerû alkalmazott kutatáshoz az egyetemi intézményekben a
projekt segíteni fogja a kapcsolatot a klinikai és a piaci szegmens
között. Az egészségipar szerepe az elmúlt évtizedben egyre fonto-
sabbá vált, a fejlett országokban a gazdasági növekedés motorja
lett. Aprojekt közvetlenül is hozzájárul a régió felzárkózásához az
egészségipar területén a nemzetközi trendekhez, ezzel segíti az új
munkahelyek létrejöttét.

Freund Zsófia

2012. május 9-én dr. Berkes József tanár úr vezette diákokból
álló kis csapat látogatott el karunkra. Az “Értsd a Természetet!”
program foglalkozásain olyan tehetséges általános iskolás diá-
kok vehetnek részt, kik érdeklõdést mutatnak a természettudo-
mányok iránt.
Az érdeklõdõ kisdiákok számára a Gyógyszertechnológiai és
Biofarmácia Intézetben dr. Pál Szilárd érdekes elõadást tartott
a gyógyszerész szakma történetérõl, a gyógyszerészek által
használt jelképekrõl. Ezt követõen a kisdiákok megismerked-
hettek a gyógyszerek
típusaival, a gyógy-
szerkészítés gyakorla-
tának érdekességeivel.
A látogatás következõ
állomásán a Farma-
kognózia Tanszéken
dr. Horváth Györgyi és
dr. Bencsik Tímea mu-
tatta be a gyógynövé-
nyek alkalmazásának
lehetõségeit a gyógy-
szerészetben. Lehetett
illóolajokat szagolni,
gyógyfüvekbõl teát
keverni, pipettázni. És
hogy a kisdiákok
mennyire élvezték a

bemutatókat, elõadásokat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a másfél órás idõtartamra tervezett látogatás közel három óra
hosszúságúra sikeredett.

Az eseményrõl készült fénykép- és videófelvétel a
www.felvi.aok.pte.hu oldalon megtekinthetõ.

Duga Zsófia
PR referens
PTE ÁOK

Beiskolázási, Alumni Program programfelelõs

Kisdiákok látogatása Karunkon
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A téma aktualitását az adja, hogy ez év február elsejétõl több, úgyne-
vezett biológiai terápiás gyógyszer került át az alapellátásból kórházi
forgalomba.(szám szerint 9, március 1-tõl.újabb 10)

Aki ezzel nem foglakozik, legfeljebb legyint a hírre. Újabb admi-
nisztráció bizonyos gyógyszereknél. Miért lényeges ez? A válasz elsõ
körben nagyon egyszerû: Az ár. Az ide tartozó gyógyszerekkel való
kezelés havi költsége egy betegre számítva több millió forintra rúg,
érthetõ tehát a kívánalom, hogy minden felhasználás pontosan nyil-
vántartott legyen. Érthetõ továbbá az OEP igyekezete is, hogy min-
den, általa kifizetett forint jogosságát megvizsgálja.

A fentiek érdekében az ide tartozó gyógyszerekre az OEP milli-
gramm alapú kvótát állapított meg, amit túllépni csak indokolt eset-
ben, engedéllyel lehetséges. A felhasználások jelentésére web-alapú
felületet hozott létre, amin a kezelõ orvos köteles a kezelést admi-
nisztrálni, közvetlenül az orvos-beteg találkozás után, de legfeljebb a
tárgyhó végéig. Az így létrehozott jelentéseket két hónap leforgása
alatt (!) értékeli, és a kezelõhelyekkel közli a kezelés elfogadását, il-
letve visszautasítását.

A februári kezelések listája május folyamán megjött. Nagyon sok
a visszautasított kezelés benne, ezek javítására június végéig van le-
hetõség. A hibák jelentõs része az elektronikus jelentés kitöltési pon-
tatlanságának következménye. (Ígéret hangzott el, hogy júniustól a ki-
töltõ felület elõzetesen ellenõriz, hibás kitöltés esetén a feladás nem
lesz lehetséges.)

A pontos kitöltést nagyon komolyan kell venni, ugyanis a javítási
lehetõség lejártával a felhasznált (és nem finanszírozott) gyógyszer
teljes költsége – sajnos – a Klinikai Központot fogja terhelni.

További probléma, hogy az OEP egész, tételes finanszírozásra vo-
natkozó koncepciója is gyakorlatilag hetente változik, az Egészség-
ügyi Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Tagozat észrevételei,
egyeztetési kísérletei az OEP részérõl jórészt válasz nélkül maradtak.
A PTE KK-n belül a Gyógyszertár és az Egészségbiztosítási Osztály
közös munkával egy erre vonatkozó eljárási rendet dolgozott ki, ami
viszont – részben a fentebb leírt okok miatt – csak május 10-én lépett
hatályba.

Májusban zajlott le a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Kórházi Gyógyszerészi Szervezetének XVIII. Kongresszusa Szege-
den, ahol külön szakmapolitikai kerekasztal-téma volt a tételes finan-
szírozású gyógyszerek kérdésköre. A felszólaló illetékes OEP-osztá-
lyvezetõ mondanivalójából e sorok írója a következõket szûrte le:

1. A tételes finanszírozású gyógyszerek olyan osztály illetékességi
körébe tartoznak, amely osztály eddig gyógyszerekkel egyálta-
lán nem foglalkozott.

2. A létrehozott elektronikus nyilvántartás legfõbb erénye, hogy
stabilan mûködik.

3. A finanszírozás az intézeti gyógyszertárak hibájából (is) késik,
mivel az adatbázis szállítási adatokkal történõ feltöltöttsége csak
mintegy 30 %-os. (Megjegyzés: A kórházi gyógyszertárak ilyen
irányú kötelezettségét a rendszer februári indulásához képest
májusban közölték, az erre szolgáló web-felület május végére
vált mûködõképessé).

4. Ezek után az OEP az intézeti gyógyszertárak együttmûködését kéri.
Ehhez nincs mit hozzáfûzni. Csupán azt, hogy a jelentések elké-

szítését és esetleges korrekcióját minden nehézség ellenére is nagy
odafigyeléssel kell végezni, hisz a tévedések, el nem fogadott kezelé-
sek anyagi vonzata igen súlyos.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Gyógyszeré-
szeti Tagozat és Tanács június 8-i ülésén megfogalmazásra kerültek a té-
teles finanszírozás során még mindig nem szabályozott kérdések:
� Bizonytalan a megállapított gyógyszerkeret túllépése esetén te-

endõ intézkedés, a fel nem használt, illetve maradvány (bontott)
gyógyszerek kezelése.

·�Nem ismertek a gyógyszerek tételes finanszírozású kategóriába
kerülésének indokai, valamint a gyógyszerek tényleges költsé-
gei. (Az OEP ez utóbbit üzleti titokként kezeli, elszámolási hiba
esetén a szállító a hivatalos – elképzelhetõ, hogy magasabb –
árat érvényesíti a kórház felé.)

� Nincs egységes nyilvántartás a gyógyszerek betegek általi átvé-
telérõl (hatályos jogszabályokkal ellentétes), a nyilvántartás a
kórház archiváló rendszerén (a PTE KK esetében az e-
Medsolution) kívül esik.

·�A kórházak és OEP között nincs elszámolást, felelõsséget szabá-
lyozó megállapodás (az OEP szerint nem is kell); a gyógyszerek
tulajdonviszonyainak tisztázatlansága miatt nincs termékfelelõs-
ség, emiatt a gyógyszerbiztonság is csökken.

� Az informatikai rendszer lehetõségeinek jobb kihasználásával a
hibák jelentõsen csökkenthetõk volnának. Ilyen lehetõség töb-
bek között a betegek TAJ-számának lekérése, betekintés a finan-
szírozási adatokba.

� A betegek személyes adatainak védelme a nagykereskedõk ré-
szérõl nem megoldott.

·�Nem létezik a finanszírozás folyamatának gazdasági monitoro-
zása, az elvégzett – jelentõs – többletmunkáért ellentételezés a
résztvevõknek nem jár.

A fentiekben felvetett problémákat az OEP június 18-ig írásban
megkapta.                                                                    

Molnár Béla

Tételes finanszírozású gyógyszerek

A tábor idõpontja: 2012. augusztus 30 - szeptember 2.
Regisztráció, tábor megnyitása: 2012. augusztus 29., 17.00 óra
A tábor helyszíne: PTE ÁOK Elméleti tömb oktatótermei (7624
Pécs, Szigeti út 12.)
A tábort hagyományosan a kar egy neves professzorának elõadásával
nyitjuk meg. Atábor folyamán biológia, kémia és fizika órákat tartunk,
ezen kívül az egyetem kutatóintézeteibe is szervezünk látogatásokat.
Anyári táborban is nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidõs programok-
ra! A jelentkezõk minden este közösségi programokon vehetnek részt,
ahol felsõbb éves hallgatóinkkal is találkozhatnak, beszélgethetnek.

A tábori oktatás költsége 13 000 Ft.
Ezen összeget az online jelentkezés után, a tábor elõtt néhány hét-
tel postázott sárga csekken kell befizetni.
Igény esetén kollégiumi szállásról is gondoskodunk. A táborozó-
kat a Koch Valéria Kollégium (7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13)

tudja elszállásolni a tábor idejére 2500 Ft/éj áron, amit a tábori regiszt-
rációnál kell rendezni. A messzebbrõl érkezõk a tábor kezdete elõtti
napon már beköltözhetnek, ezt az igényt kérjük e-mailben jelezni a
tm@aok.pte.hu címen!
A jelentkezéshez a www.felvi.aok.pte.hu oldalon található online je-
lentkezési lapot kell kitölteni, vagy a  mail címen jelezni a részvételi
szándékot. Jelentkezés határideje: 2012. augusztus 15.
Bõvebb információ a  található vagy telefonon Duga Zsófia PR refe-
renstõl kérhetõ a 72/501-500/18516 –os telefonszámon. 

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar – 
Tehetségért Mozgalom, nyári érettségi felkészítõ tábor

középiskolás diákok részére



19

2012 JÚNIUS–JÚLIUS

M agyarország-
Horvátország
IPA Határon Át-

nyúló Együttmûködési
Programban, az Európai
Unió társfinanszírozásával valósul meg a Pécsi Tudo-
mányegyetem Orvosi Biotechnológia Mesterképzési Szak
és az eszéki Josip Juraj Strossmayer egyetem Biotechnoló-
gia Alapképzési Szak harmonizációjára javaslatot kidolgo-
zó, valamint elektronikus tananyagot kifejlesztõ oktatás-
fejlesztési pályázat, a BIOTECHEDU.

A HUHR/1001/2.2.1/0010 számú pályázati projekt a
végéhez közeledik. A magyar és horvát projektmegvalósí-
tók a genetika, a sejtbiológia, a biofizika, a biokémia, az
élettan és a bioinformatika tantárgyak harmonizációjára
dolgoztak ki javaslatot a pályázat legfontosabb célkitûzéseként. A
harmonizációs javaslat mellett tantárgyaként öt téma elektronikus
jegyzetét és ábraanyagát készítették el a fejlesztõk. Az interaktív
animációkkal készített ábraanyag a tananyag elektronikus elsajá-
títását könnyíti meg. Az elektronikus tananyagok és a harmonizá-
ciós javaslat elektronikus formában a pécsi és az eszéki projekt ol-
dalon interneten is elérhetõk lesznek a projekt végére. Apécsi pro-
jektesemények és eredmények a  honlapon, míg az eszéki ered-
mények a  internetes oldalon ismerhetõk meg.

A projekt sajtótájékoztatóval egybekötött záró konfe-
renciáját augusztus 31-én Eszéken tartja, a projekt eredmé-
nyeit pécsi záró rendezvény keretében szeptemberben tár-

ja a nyilvánosság elé.
A képen a június 11-i projektkoordinációs megbeszélésen a

pécsi szakmai koordinátor, dr. Pongrácz Judit, az Orvosi Biotech-
nológia Mesterképzés szakvezetõje, az eszéki dr. Ljubica Glavaš-
Obrovac, a Biotechnológia Alapképzés szakvezetõje valamint a
projekt menedzsere, dr. Bognár Rita látható.

Dr. Bognár Rita
projektmenedzser

Orvosi biotechnológia alap- és mesterképzés harmonizációja 
a horvát-magyar oktatásfejlesztési projektben
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A z orvos helyét, társadalmi szerepét, önmagával kapcso-
latos elképzeléseit és szerepének változásait, valamint
az orvostudományi egyetemek rejtett kurrikulumának

tartalmát tekintette át a XII. Magatartástudományi Napok szak-
mai közössége szegedi konferenciáján. A rendezvény résztvevõi
a budapesti, a debreceni, a pécsi és a szegedi egyetem Magatar-
tástudományi Intézeteinek munkatársai és vendégei voltak. 

A rendezvény célja: az elmúlt egy év szakmai történéseinek
áttekintése, a fiatalok számára bemutatkozási és továbbképzési
lehetõség, jövõépítõ szakmai megbeszélések, szervezeti keretek
megújítása, szorosabb szakmai együttmûködés és pályázatokban
való közös megjelenés az érintett orvosegyetemek között.

A kollégák többsége úgy látja, hogy halaszthatatlan dönté-
sekre van szükség az orvosi munka és a gyógyítás feltételrend-
szerének fejlesztése érdekében. Ezt a megállapítást a spontán ki-
alakuló viták, az elõadástémák, és a jövõvel kapcsolatos válasz-
ra váró kérdések jelentõs száma támasztja alá. A felvetõdõ lénye-
gesebb kérdések:
� Az orvosi identitás gyors változása során mit tesz az orvos

annak érdekében, hogy világosabban lássa saját szerepét az
egészségügyben és milyen módon tudja meggyõzni a bete-
gét arról, hogy a nehézségek ellenére õrizze meg az opti-
mizmusát, és maradjon türelmes az ellátás során.

� Oktatási versenyhelyzet van az egészségügy körül. A társa-
dalomtudományi területek az egészségügyben, az egész-
ségügyi képzések a társadalomtudományi területeken kí-
vánnak határozottabb szerepet vállalni. Újra feléled a sze-
mélyes és társas problémák megoldásának nehézségeivel
kapcsolatos medikalizáció–demedikalizáció vita.

� Az ellátási kapacitás, az ellátásra fordított idõ és kapcsolati
energiaforrások korlátai súlyosan hátráltatják az ellátást, és
rontják az orvos-beteg kapcsolat minõségét. 

� A deperszonalizáló ellátási modellek egyre inkább elõtérbe
kerülnek (telefonon, interneten való betegtájékoztatás és
kapcsolattartás). Ennek következményei a beteg együttmû-
ködési készségére, jelenleg tisztázatlanok. 

� A betegséggel, orvosi tevékenységgel kapcsolatos, sokszor
nem megfelelõ forrásból származó információdömping
megváltoztatja a betegek igényeit és eddigi nézeteit az or-
vosi ellátásról. Az ellátás során az orvos és a beteg - idõ,
eszközök, kapacitás, humán- és érzelmi erõforrások tekin-
tetében - rivalizációs helyzetbe kerülnek egymással. A be-
teg néha több elõnyt tud kiharcolni magának, mint amihez
az orvos saját lehetõségei szerint hozzájuthat.  

� Az orvosegyetemek rejtett kurrikulumának elméleti és gya-
korlati oktatási területein egyaránt felvetõdõ kérdések: mi-
lyen tudás hasznosul a legjobban a gyógyítás során? Milyen
módon kezeli ez a tudásrendszer az új kommunikációs, at-
titûd és kognitív idegtudományi ismereteket, amelyek az
emberi testet és a társas hatásokat, affektív folyamatokat
egységes biopszichoszociális rendszerként értelmezik? 

� Kapacitás és finanszírozási korlátok miatt az egészségügyi
ellátás egy része a társadalmi és civil szervezetek, illetve a
magánrendelõi ellátás felé csúszik át. A folyamat jellegét a
betegek még nem értik, ezért nõ a bizalmatlanság a hagyo-

mányos keretek között folytatott egészségügyi ellátás iránt. 
� Ilyen környezetben milyen módon érvényesülnek a huma-

nisztikus ellátás feltételei, továbbá milyen módon változik
meg az orvos önmagával, szerepeivel kapcsolatos elvárá-
sainak rendszere? Egyértelmûen látszik, hogy folyamatban
van az orvos egészségügyben ellátott szerepének átértéke-
lése. 

� Ki tartsa a kapcsolatot a beteggel, ki kövesse az útját, kinél
talál támaszt és választ a kérdéseire? Ki vonja be és kalau-
zolja õt az ellátás útveszõjében?

� A mostani körülmények között mi határozza meg a beteg-
ellátással kapcsolatos elégedettséget, és mit tesz vagy tehet
az érintett, ha a terápia során történtek az elvárásaival ellen-
tétesek? 

� Milyen ellátás-szervezési modellek azok, amelyek a bete-
gek szempontjából fontos kérdésekre választ tudnak adni,
fejlesztési folyamatot tudnak beindítani? 

� Mi köze van a medikusnak a fentiekben felvetett kérdések-
hez? Milyen ellátás részére képezzük õt? (Hallgatói passzi-
vitás–aktivitás, hallgatói burn-out.) Hogy segítsük a hallga-
tó személyiségfejlõdését? 

� Vajon az egyetem padjai közül kikerülõ hallgató azzal az el-
látási modellel találkozik-e a gyakorlatban, amit megtaní-
tunk és demonstrálunk számára?

Továbbá: amerikai és európai orvosi tevékenység modelleket
értékelve három tipikus minta különbözõ oldalait vizsgáltuk meg
részletesebben: (1) az amerikai szakirodalomban és ellátási gya-
korlatban egyre inkább elõtérbe kerülõ piaci vagy „proletár” or-
vosi identitás modellt, (2) a szakértõ orvos modellt, (3) és az eu-
rópai hagyományokhoz jobban illeszkedõ klasszikus orvos mo-
dellt.

A vitapartnerek megállapították, hogy az orvosképzés ha-
zánkban szerencsére még a klasszikus orvosi szerepre igyekszik
felkészíteni a hallgatókat. A magyar gyakorlatban azonban egy-
re gyakrabban találkozunk a “proletár” és a szakértõ modell szél-
sõséges változataival.

A„proletár modellben” az orvos az egészségügyi ellátó rend-
szer kiszolgáló fogaskereke, melyben defenzív medicinát végez,
az ellátási protokollon túl a beteg személyes igényeit nem isme-
ri fel, és nem veszi figyelembe. A beavatkozásban az ellátásra
fordított szakmai és személyes erõforrásait a beteg révén szerzett
finanszírozás mértéke határozza meg. A jó munkaerõ kritériuma-
it teljesítve, ellátja a megbízója által reá kimért feladatokat. 

A szakértõ modellben dolgozó orvos az ellátási lánc egyik
szereplõjeként a beteggel kapcsolatos inputtal és az outputtal
korlátozott mértékben rendelkezik, egy-egy testrész vagy szerv
ellátását végzi. Az adott területen magas kompetenciával rendel-
kezõ szakember, aki körülhatárolt feladatot teljesít, melynek so-
rán nem látja át a beteg teljes anamnézisét, a beteg problémáinak
késõbbi menedzsmentjében nem vesz részt. Az ellátott betegség
etiológiájában szerepet játszó, de az adott szerv szempontjából
érdektelen résztényezõkkel nem foglalkozik, azt más szakértõre
hagyja, az adott feladatot érintõ komorbid betegségek, a beteg
életminõsége, rehabilitációja, további betegútjának vezetése ke-
vésbé foglalkoztatják. 

Az orvosi identitás változásával kapcsolatos
bizonytalanságok hazánkban

(konferencia beszámoló) 
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A klasszikus orvos modell képviselõje igyekszik megfelelni a
vele szemben támasztott általános kulturális és társas elvárások-
nak, miközben számos területen birtokolja a megfelelõ kompeten-
ciákat. Az ilyen típusú orvossal szemben a betegek elvárása, hogy
legyen a természet- és a társadalomtudományokban egyaránt mû-
velt, a mûvészetekben, szakrális területeken jártas, reálisan gon-
dolkodó, elfogulatlan ember, aki hivatását önzetlenül gyakorolja.
Mindemellett, képes megteremteni önmaga és családja számára a
megfelelõ anyagi feltételeket, hogy taníttatni tudja gyermekeit.
Olyan személy, aki anyagi helyzetével és életmódjával példát mu-
tat a betegeinek a helyes és az egészséges életrõl, és ezzel megbe-
csülést vált ki az emberek többsége körében, aki technikailag és
emberileg képes segíteni a betegének. A reklámok, bulvárhírek ir-
reális világában a realitást képviselve, megfelelõ meggyõzõerõvel
tud fellépni, hogy betegét rávezesse arra az útra, amely betegségé-

nek megelõzésében vagy a kialakult betegségétõl való megszaba-
dulási törekvéseiben a legtöbb lehetõséget kínálja, még akkor is,
ha néha a feltételek kedvezõtlenek, ha türelemre, fájdalom elvise-
lésére és kitartásra van szükség a megfelelõ eredmény elérése ér-
dekében. A türelmetlen, nyugtalan és gyors eredmények elérésére
törekvõ világban a gyanakvás, a kontrollra való törekvések elle-
nére, képes saját egészsége kockáztatása nélkül megérteni, milyen
biológiai, társadalmi és lélektani folyamatok részese önmaga is.

A minden év júniusában tartott Magatartástudományi Napok
2013-tól a közelmúltban elhunyt, a szakma kiemelkedõ képvise-
lõje emlékére “Kopp Mária Magatartástudományi Napok” néven
rendezi következõ szakmai konferenciáit.

Dr. Kállai János egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet

A z Európai Bizottság által a Lifelong Learning
Programme Erasmus Multilaterális alprogramban
meghirdetett az egyetemek és vállalkozások közötti

együttmûködés fejlesztésére kiírt pályázaton sikeresen támoga-
tást nyert és nemzetközi projektet koordinál a Pécsi Tudomány-
egyetem ÁOK Immunológia és Biotechnológiai Intézet Orvosi
Biotechnológia Tanszéke.

A „European Cooperation for Improved Application of
Academic Teaching in Commercial Uses of Medical
Biotechnology” c. projekt koordinátora és partnerei (Personmed
Finland Ltd., ProScientia Ltd, European Biotechnology
Network) ipari szereplõkkel találkoztak 2012. június 5-én Brüsz-
szelben. A találkozót a European Biotechnology Network szer-
vezte brüsszeli irodájában, melynek központi témája az orvosi
biotechnológia mesterképzés üzleti szféra szempontjá-
ból történõ fejlesztése volt. 

A találkozón az üzleti szférát az IRBM Science
Park kutatási igazgatója, a MorphoSys felsõvezetõségi
tagja, a Cambridge Cell Network elnökigazgatója, a
Prosensa vezetõségének képviselõje, a BioWin
BioPharmE projekt vezetõje, a Glaxo Smith Kline
vakcinációs fejlesztési vezetõje képviselte. A tanácsko-
zás végén mindenki egyetértett abban, hogy a projekt
keretében végzendõ európai szintû felmérést az innova-
tív tudományos ismeretek mellett a vállalkozói képes-
ségek fejlesztésének módjára is szükséges kiterjeszteni.

A projekt széleskörû európai kitekintését és a finn
akadémia és ipari kapcsolat megismerését teszi lehetõ-
vé a 2012. szeptember 11-12-én Helsinkiben megren-
dezésre kerülõ szimpózium és találkozó a Health-
Bio2012 fórumon, továbbá a BioFinland partnertalál-
kozón való részvétel, melynek megvalósulása a
Personmed Finland Ltd. projektpartner szervezésének
köszönhetõ.

A pályázati projekt futamideje: 24 hónap

Pályázati partnerek: 
Personmed Finland Ltd, FI 
European Biotechnology Network, DE
Új partner a ProScientia Ltd HU, amely a Chinoin Private

Co. a Sanofi-Aventis csoport tagját váltotta, HU
A projekt eseményeirõl további információ a www.med-

biotech.com/erasmus oldalon olvasható.
„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a
költségeihez. Ez a közlemény a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Eu-
rópai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bármine-
mû felhasználásért.”

Dr. Pongrácz Judit Dr. Bognár Rita
projekt szakmai vezetõ projektmenedzser

Orvos Biotechnológia Mesterképzés fejlesztésére összeurópai javaslat kidolgozás 
az egyetemek és vállalkozások közötti együttmûködési nemzetközi program keretében

A képen balról dr. Csutora Péter (ProScientia Kft.), dr. Pongrácz Judit (PTE),
dr. Claire Skentelbery (European Biotechnology Network), dr. Hermann Ró-

bert (Personmed Finland Ltd.), dr. Bognár Rita (PTE), dr. Békási Eszter
(ProScientia Kft.
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Az Orvoskari Hírmondó szerkesztõi szeretettel köszöntik Rõth Erzsébet professzorasz-
szonyt születésnapja alkalmából.
Külön okunk erre, hogy Erzsébet sokat tett ezért a kiadványért. Akapcsolat akkor kezdõdött, amikor Rõth Erzsébet a POTE fötitkári
teendõit látta el. Nagy odaadással segitette az akkori felelõs szerkesztõk (Buzogány István, Barthó Loránd) és az egész
szerkesztõség munkáját, és ennek kapcsán felkérést kapott tõlük társszerkesztõi tevékenységre. Ekkor határoztuk el a lap jelenlegi
címét is. Erzsébet ezt a munkát egészen 5 évvel ezelõttig folytatta, amikor is –- mondjuk ki nyíltan –, számos professzortársával
együtt nyugdíjazták, így érthetõ, hogy nem volt tovább kedve merõ szívességbõl még ezt a munkát is folytatni. Ekkor kértük fel
utódának Decsi Tamás professzort, aki akkor még nem volt dékánhelyettes. Erzsébet intenzíven dolgozott az intézetekkel való élõ
kapcsolat fenntartásáért, az anyagi háttér megteremtéséért és a lap külsõ megjelenésében tervezett változások elfogadtatásáért. 
A mindenkori szerkesztõség nevében nagyon köszönjük!

Az Anatómiai Intézetbõl

� Vincze András a Magyar Mikroszkópos
Konferencián (2012. május 5-12., Siófok)
„Sperm head morphology in PACAP defi-
cient mice: structural and ultrastructural
aspect” címmel elõadást tartott.
� Intézetünk munkatársai részt vettek a
42. Membrán-Transzport Konferencián
(2012. május 15-18., Sümeg), ahol a kö-
vetkezõ posztereket mutatták be: Bánki
Eszter: „A PAC1, VPAC1/VPAC2 recep-
torok hatása a primer szenzoros ganglion-
sejteken és perifériás idegvégzõdésein”;
Fábián Eszter: „PACAP influences apop-
totic and angiogenic pathways in human
retinal pigment epithelial cells”; Farkas
József: “A PACAP hatása az egér cornea
gyógyulására”; Reglõdi Dóra: „PACAP
treatment ameliorates acute small intesti-
nal inflammation in mice”; Tamás Andrea:
„Kanamycin-induced changes in the inner
ear of wild-type and PACAP-deficient
mice”; Vincze András: „PACAP-deficiens
egerek spermiumfej morfológiájának vizs-
gálata fénymikroszkóp és scanning elekt-
ronmikroszkóp segítségével”.
� Reglõdi Dóra plenáris elõadást tartott a
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere
Társaság XXIV. Kongresszusán (2012.
május 17-19., Szolnok) „PACAP – egy
hormon sejtvédõ hatásokkal” címmel.
� Intézetünk munkatársai részt vettek a
BPS Focused Meeting on Neuropeptides
konferencián (2012. június 7-9., London),
ahol Reglõdi Dóra elõadást tartott „Effects
of PACAP on signaling pathways in the re-
tina exposed to oxidative stress or
ischemia” címmel. Tamás Andrea
„Examination of PACAP immunoreactivi-
ty in different milk and infant formula
samples and presence of PAC1 receptor in
the mammary gland during lactation” és

„Morphological and structural comparison
of tooth and jaw development in wild type
and PACAP-deficient mice” címû poszte-
reket mutatta be. Sándor Balázs Young
Investigator Award díjban részesült, posz-
terének címe: „Examination of PACAP38
and PACAP27 in human malignant tumor
samples and cardiac diseases”.
� Intézetünk munkatársai részt vettek a
Magyar Élettani Társaság, a Magyar Ana-
tómusok Társasága, a Magyar Biofizikai
Társaság és a Magyar Mikrocirculációs és
Vaszkuláris Biológiai Társaság Kongresz-
szusán (2012. június 10-13., Debrecen),
ahol Reglõdi Dóra „Role of endogenous
PACAP in regulation and cytoprotection”
címmel, Gaszner Balázs „A hangulatzava-
rok megbízható állatmodelljének nyomá-
ban: a PACAP génhiányos egér vizsgála-
ta” címmel tartott elõadást. Gaszner Ba-
lázs elõadásával sikerrel pályázott az Ana-
tómus Társaság Lenhossék-díjára.
További elõadás: Helyes Zs., Dezsõ-Tékus
V., Hajna Zs. és mtsai: “Neuropátiás álla-
potok állatkísérletes modellezése: szenzo-
ros, motoros és vaszkuláris mûködések
vizsgálati lehetõségei”.
� Lázár Gyula elõadást tartott Szentá-
gothai János születésének 100. évforduló-
jára emlékezõ szimpóziumon.
� Dr. Tamás Andrea elnyerte a Magyar
Élettani Társaság Ifjúsági Díját.
Poszterprezentációk: Kiss Péter: „Effects
of pituitary adenylate cyclase activating
polypeptide on human sperm motility”;
Lubics Andrea: „Distribution of PACAP
and its type I receptor in the rat kidney”.
További poszter: Scheich B., Kormos V.,
Tékus V. és mtsai: „A szomatosztatin 4 re-
ceptor szerepének vizsgálata funkcionális
tesztekkel és C-fos immunhisztokémiával
a szorongás és depresszió-szerû viselkedés
egérmodelljeiben”.
2012. május 28-tól június 1-ig intézetünk

vendége volt María Trinidad Herrero, a
Murcia University és University of
Castellón egyetemek Anatómiai Intézeté-
nek vezetõje.
� A Pécsi Tudományegyetem rektora
Arany Katedra-díjat adományozott azok-
nak az egyetemi oktatóknak, akik kiemel-
kedõ oktató-nevelõ munkát végeznek, és
jelentõs eredményeket érnek el a tehetség-
gondozás területén. A 2012. esztendõben
Arany Katedra-díjban részesült dr. Mess
Béla, az ÁOK Anatómiai Intézetének
emeritus professzora.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

Gasztroenterológiai Munkacsoport
� A Magyar Gasztroenterológiai Társa-
ság 2012. június 2-5. között Tihanyban
megrendezett 54. Nagygyûlésén Hunyady
Béla, Pár Alajos, Pár Gabriella és Vincze
Áron üléselnöki feladatokat látott el. A
kongresszuson elhangott elõadások:
Czimmer József, Szabó Imre, Vincze Áron:
„Sport, testosteron, reflux, PPI, fundodu-
plicatio  és teráparefrakter krónikus hasi
fájdalom fiatal férfi esetében”; Gódi Szi-
lárd, Vincze Áron, Pakodi Ferenc, Solt Je-
nõ: „A PEG-tubus beültetés nehézségei
felsõ GI szakasz szûkületeiben”; Halász
Melinda, Szereday László, Berki Timea,
Pálinkás László, Vincze Áron, Pár Alajos,
Pár Gabriella: „Károsodott STAT4 fosz-
foriláció interferon + ribavirin kezelésre
nem reagáló HCV fertõzött betegekben”; 
Hunyady Béla: „AHCV1 genotípusú kró-
nikus C hepatitises betegek kettõs (PEG-
IFN + ribavirin) és hármas (Peg-IFN +
RBV + proteáz inhibitor) kezelése Ma-
gyarországon”; Illés Anita, Vincze Áron,
Solt Jenõ: „Az achalasia ballondilatációs
kezelése hatékonyságának prediktiv té-
nyezõi”; Langhammer Szilvia, Pár Gabri-
ella, Vincze Áron, Illés Anita: „Endosz-
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kópia várandóság alatt”; Lukács Miklós,
Madácsy László, Nagy E, Vincze Áron: „A
primer pancreasrák diagnózisának nehéz-
ségei  fiatal betegben magas human chori-
ogoandotropin szint és májelégtelenség
esetén”; Paulovicsné Kiss Melinda: „Ket-
tõ az egyben – trachea és nyelõcsõ stent
egy betegben”; Pár Alajos, Tresó Bálint,
Dencs Ágnes, Rusvai Erzsébet, Miseta At-
tila, Jakab Ferenc, Vincze Áron, Hunyady
Béla, Pár Gabriella: „Ko-infekciók torque
teno virusokkal HCV fertõzésben”; Pár
Gabriella, Berki Timea, Pálinkás László,
Szereday Lászó, Kisfali Péter, Hunyady
Béla, Vincze Áron, Pár Alajos, Melegh Bé-
la: „Az IL28B CC genotípus a peripheriás
vér mononuklearis sejtjeinek fokozott Th1
cytokin képzésével társuló krónikus
HCV1 fertõzésben”; Solt Jenõ, Kálmán
Endre, Illés Anita, Pakodi Ferenc, Vincze
Áron: „Eosinophil oesophagitis esetek”;
Somogyiné Kolozsvári Monika, Pakodi
Ferenc, Czimmer József: „Colorectalis
polypusok és malignomák gradus becslé-
sének hatékonysága”; Szabó Imre, Illés
Anita, Czimmer József, PárGabriella,
Pakodi Ferenc, Pajor lászló, Vincze Áron:
„Gastritis staging a klinikai gyakorlatban
(Operativ Link for Gastritis Assessment
System) – A gastricus mucosa atrophia és
metaplasia értékelése”; Vincze Áron:
„Antitrombotikus szerek optimális hasz-
nálata endoszkópos beavatkozások kap-
csán”, továbbá „Aktualitások a divertiku-
laris betegség kezelésében”, és Vincze Á.,
Hegedüs I, Horváth Ö.P., Bogner B:
„Dysplasia associated lesion or mass
(DALM) – primer sclerotizáló cholangitis-
szel  komplikált colitis ulcerosában.” 
� A „Hetényi Géza” Endokrinológiai
és Anyagcsere osztály részérõl Bajnok
László a Romániai Magyar Orvos és
Gyógyszerész Képzésért Egyesület ma-
rosvásárhelyi továbbképzõ elõadássoroza-
tán, április 17-20. között kardio-metabo-
likus témájú kurzust tartott. 
� Mezõsi Emese Firenzében, a 15th
International Congress of Endocrinology
and 14th European Congress of
Endocrinology keretében Nemes Orsolya,
Molnár F. Tamás, Schmidt Erzsébet, Dóczi
Tamás, Tarjányi Zita, Ruzsa Beáta és Baj-
nok László nevében is posztert mutatott be
„Management of ectopic Cushing’s syn-
drome caused by bronchial carcinoid”
címmel.
� Dr. Mezõsi Emese volt a Magyar En-
dokrinológiai és Anyagcsere Társaság
Szolnokon tartott XXVI. Kongresszusá-
nak elnöke, s egyben az „Újdonságok a
pajzsmirigy betegségek ellátásában” szim-

pózium elnöke. Dr. Bajnok László a „Hi-
pertónia és endokrinológia” szimpózium
elnöki tisztét látta el. A munkacsoport ré-
szérõl a kongresszuson a következõ elõ-
adások hangzottak el: Nemes Orsolya,
Csiszár Anna, Rucz Károly, Bajnok László,
Bódis Beáta, Gulyás Erna, Tarjányi Zita,
Nagy Zsuzsanna, Dóczi Tamás, Mezõsi
Emese: „Hypophysis adenomás betegek
gondozásával szerzett tapasztalataink”,
Rucz Károly, Bajnok László, Bódis Beáta,
Weninger Csaba, Schmidt Erzsébet, Szabó
Zsuzsanna, Szekeres Sarolta, Zámbó Kata-
lin, Mezõsi Emese: „ A SPECT-CT vizsgá-
latok klinikai jelentõsége differenciált
pajzsmirigy rákos betegek nagy dózisú
radiojód terápiáját követõen”, Mikó Éva,
Szereday László, Bogár Barbara, Megy-
gyes Mátyás, Barakonyi Alíz, Várnagy
Ákos, Bódis József, Szekeres-Barthó Júlia,
Mezõsi Emese „Pajzsmirigyellenes
autoantitest pozitív infertilis/vetélõ nõk
perifériás lymphocytáinak vizsgálata”. To-
vábbá a következõ poszterek kerültek be-
mutatásra: Mezõsi Emese, Horváth Örs
Péter, Weninger Csaba, Schmidt Erzsébet,
Szabó Zsuzsanna és Zámbó Katalin:
„Metastatikus follicularis carcinoma keze-
lése sorafenibbel – Esetismertetés”, Tarjá-
nyi Zita, Montskó Gergely, Mezõsi Emese,
Kovács L. Gábor: „Összkortizol szint mé-
rés LC-ESI TOF tömegspektrometriával
humán szérumban”, Mitache A., Kelemen
D., Kövér E., Molnár K., Szabó Zs., Me-
zõsi E.: „ACTH termelõ neuroendokrin
tumor a pancreasban – esetismertetés” és
Meiszterics Zsófia, Ludány Amdrea, Kõ-
szegi Tamás, Mezõsi Emese, Kovács L.
Gábor: „Könnyfehérjék és citokinek vizs-
gálata endokrin opthalmopathiában”. 
Pulmonológiai Munkacsoport
� 2012. május 16-án dr. Ruzsics István
tartott elõadást „Változások az egyedi téte-
les gyógyszerek elszámolásával kapcsolat-
ban - pulmonológus szemmel” címmel.
2012. június 13-16. között került megren-
dezésre a Magyar Tüdõgyógyász Társaság
57. Nagygyûlése. Dr. Sárosi Veronika és
dr. Balikó Zoltán üléselnökök voltak.
A kongresszuson elhangzott elõadások:
Sárosi Veronika: Erlotinib (Tarceva) keze-
léssel szerezett tapasztalataink 2055-tõl
napjainkig; Balikó Zoltán: Új GOLD, új
szemlélet – 2012; Ruzsics István:
Pulmonológus Kutatók Fóruma, biomar-
kerek (mikropartikulumok, gyulladásos
markerek) vizsgálata COPD-s betegek kö-
rében; Ruzsics István: Gyulladásos és
thrombocyta aktivációs markerek vizsgá-
lata COPD-es betegeink körében. Poszter:
Sinkovicz András: Rövid ideig adott

szteroid mellett kialakult pulmonalis szö-
võdmény.

ABiofizikai Intézetbõl

� Prof. Lõrinczy Dénes, dr. Barkó Szilvia,
Leipold Andrea, dr. Ujfalusi Zoltán vettek
részt a Biofizikai Intézet részérõl a horvát-
országi Opatiában megrendezett „From
molecules to life and back” elnevezésû
konferencián. A Horvát Biokémiai és Mo-
lekuláris Biológiai Társaság, a Szlovén
Biokémiai Társaság valamint a Magyar
Biokémiai Társaság által szervezett FEBS
3+ konferenciára június 13. és 16. között
került sor. A konferencián Lõrinczy Dénes
„Effect of different bound nucleotides on
the skeletal actin dynamics” címen,
Ujfalusi Zoltán „The effect of mDia1-FH2
on the ATPase activity of actin” címen,
Barkó Szilvia „Characterization of the bio-
chemical properties and biological func-
tion of the formin homology domains of
drosophila DAAM” címen, Leipold And-
rea pedig „Tropomyosin isoform-specific
regulation of actin assembly” címen muta-
tott be posztert. 

ABiokémiai és 
Orvosi Kémiai Intézetbõl

� A Magyar Haemorheologiai Társaság,
a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris
Biológiai Társaság és a Magyar Szabad-
gyökkutató Társaság III. Közös kongresz-
szusán (2012. április 27-28. Balatonkene-
se) intézetünkbõl az alábbi munkatársak
vettek részt elõadásokkal: Szigeti A,
Hocsák E, Zalán P, Turi Zs, ifj. Gallyas F:
„Egy új BH3-domén fehérje mindkét
mitokondriális membrán permeabilizálása
útján facilitálja a sejthalált oxidatív stressz-
ben”; Zalán P, Kovács K, Balogh M, Kálai
T, Hideg K, ifj. Gallyas F, Sümegi B, Szabó
A, Turi Zs: „Mitokondriális destabilizáció és
sejthalál indukciója mitokondriumba irá-
nyított apoláris SOD mimetikummal. ”
� Horvátországban (Opatija, 2012. június
13-16) megrendezésre került FEBS3+
Meeting konferencián, intézetünkbõl az
alábbi munkatársak vettek részt poszterek-
kel és elõadásokkal: 
Sümegi Balázs, Rácz Boglárka, Gallyas
Ferenc: „Regulation of PI3kinase-Akt
pathways and MAP kinases by PARP-1 is
mediated by ATM kinase and MAP kinase
phosphatase-1 (MKP-1) in oxidative
stress”; Rácz Boglárka, Szabó Viktor,
Hocsák Enikõ, ifj. Gallyas Ferenc, Sümegi
Balázs: „A new mechanism for cytoplas-
mic effect of PARP-1.”
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ABõr-, Nemikórtani és
Onkodermatológiai Klinikáról

� 2012. május 23-25. között a Bécsben
megrendezett 22. EWMA (European
Wound Management Association) kong-
resszuson a Bõrgyógyászati Klinikát dr.
Kovács L. András poszterrel képviselte:
„Negative pressure wound (NPWT) of
multiple leg ulcers due to severe skin and
soft tissue infection” (társszerzõk: Kádár
Zsolt,  Fekecs Tamás, Szász Orsolya, Mol-
nár Krisztián, Battyáni Zita, Várszegi
Dalma.

AFarmakognóziai Tanszékrõl

� Dr. Farkas Ágnes és dr. Horváth Györ-
gyi adjunktusok elõadásokat tartottak
2012. június 2-án Szegeden, a Phoenix-
Pharma Zrt. szervezésében gyógyszeré-
szek számára megrendezett szintentartó
továbbképzésen. Dr. Farkas Ágnes elõadá-
sai: Kisegítõ terápia alkalmazása meghûlé-
ses megbetegedéseknél, figyelembe véve
az Evidence-Based Medicine adta lehetõ-
ségeket; Daganatos megbetegedések cél-
zott terápiája mellett felhasználható alter-
natív lehetõségek. Dr. Horváth Györgyi
elõadásai: Az EU területén belül felhasz-
nálható nyugtató hatású gyógynövények.
Alkalmazási lehetõségek és korlátok; Év-
százados tapasztalatok a mozgásszervi be-
tegségek gyógyításánál a XXI. századi tu-
dományos kutatás eredményeinek alátá-
masztásával; A modern kor dermato-
toxikus hatása, kivédési lehetõségeinek al-
ternatív módozatai.
� Tanszékünk oktatói, kutatói 2012. júni-
us 8-án részt vettek az MGYT Gyógynö-
vény Szakosztálya szervezésében „Minõ-
ségi gyógynövény, minõségi termék – fó-
kuszban a gyógynövény-analitika” cím-
mel Lajosmizsén megrendezett tudomá-
nyos elõadóülésen. A rendezvényen dr.
Bencsik Tímea PhD-hallgató „Lythrum
salicaria kivonatok farmakológiai és mik-
robiológiai jellemzése” címmel  elõadást
tartott. Társszerzõk: Barthó Loránd, Ko-
csis Béla, Horváth Györgyi. Az elõadót
színvonalas elõadásáért a tudományos ülés
elnöke dícséretben részesítette.
� Dr. Perjési Pál egyetemi tanár felkéré-
sére 2012. július 1-tõl dr. Molnár Péter
egyetemi tanár tölti be az MTA Pécsi Aka-
démiai Bizottság Gyógyszertudományi
Szakbizottságának elnöki tisztségét.

AFül-, orr-, gégészeti és 
Fej-nyaksebészeti klinikáról

� Dr. Gerlinger Imre 2012. március 23-
26. között részt vett Genfben a 13. Európai
Nyálmirigy Endoszkópos Kurzuson, ahol
egy új mûtéttechnikai eljárást sajátított el,
mely hazánkban még bevezetésre vár.
� Dr. Gerlinger Imre 2012. április 6-13.
között részt vett Ománban a Panarab En-
doszkópos Orrmelléküreg-sebészeti Kur-
zuson, ahol 5 elõadást tartott és mûtéti be-
mutató megtartására kérték fel.
� Ugyanõ 2012. május 3-5. között az
USA-ban, Baltimorban megrendezett 11.
Cochlearis Implantációs Világkonferenci-
án, valamint 2012. május 24-26. között
Amszterdamban az Európai Gyermek Fül-
orr-gégészeti Konferencián vett részt.
� Március 29. és április 1-je között került
megrendezésre Bécsben az Endovienna
2012 (1st Global Update on FESS, Sinuses
and Nose) elnevezésû rendezvény, mely az
endoszkópos melléküreg és agyalapi sebé-
szet elsõ interkontinentális találkozójaként
kiemelkedõen fontos eseménye volt az év-
nek. A konferencián klinikánkról prof.
Gerlinger Imre és dr. Piski Zalán vettek
részt.
� Hetedik alkalommal került megrende-
zésre a Szombathelyi FESS (endoszkópos
orrmelléküreg sebészet) tanfolyam márci-
us 3-5. között. Pytel József FESS a határ-
területek diagnosztikájában és terápiájá-
ban (Liquorrhoea nasalis, frontobasalis tu-
morok, dacryocystorhinostomia), Lujber
László pedig Fungal Rhinosinusitis cím-
mel tartottak elõadást. A kurzuson résztve-
võként Révész Péter is képviselte klinikán-
kat.
� Dr. Lujber László a május 11-13. között
megrendezett XI. Háziorvos napok kereté-
ben Budapesten, a szédüléses kórképek
differenciáldiagnosztikájának tárgykö-
rében tartott elõadást.
� Második alkalommal rendezték meg
Kaposvárott „A szédülések diagnosztikája
és kezelése” címû tanfolyamot április 13-
14. között. A rendezésben a PTE Neuroló-
giai és Fül-orr-gégészeti Klinikája is ko-
moly részt vállalt. Arendezvényen Németh
Adrienn Szédüléses kórképek audiológiai
vonatkozásai címmel tartott elõadást, kli-
nikánkról további résztvevõi voltak a kur-
zusnak dr. Lujber László, dr. Harmat Kin-
ga, dr. Somogyvári Krisztina, dr. Piski Za-
lán és dr. Török László.

� Dr. Járai Tamás április 22. és május 4.
között kéthetes támogatott tanulmányúton
vett részt a Hamburgi Egyetem Fül-orr-gé-
gészeti és Fej-nyak sebészeti klinikáján.
Ott-tartózkodásának fõ témái a fej-nyaki
tumorok rekonstrukciója során alkalmaz-
ható szabad lebenyes rekonstrukciós lehe-
tõségek, illetve a fej-nyaki daganatok mul-
timodalis kezelési formái voltak. Ezen
felül lehetõsége nyílt több alkalommal
részt venni garattumorok transoralis robot-
sebészeti mûtéteiben, mely Németország-
ban is csupán 3 klinikán végzett eljárás.
� Balatonfüreden rendezték meg, 2012.
május 24-26. között a „MFOE Audiológiai
Szekciójának 49. Vándorgyûlését”. A ma-
gyar fül-orr-gégészet egyik nagy hagyo-
mányokkal rendelkezõ, kiemelt rendezvé-
nyén klinikánk az alábbi elõadásokkal sze-
repelt: Németh Adrienne: Belsõ fül össze-
hasonlító immunhisztológiai vizsgálata
vad típusú és PACAP génhiányos egerek-
ben; Révész Péter: Intratympanalis gen-
tamycin kezelés Ménière betegségben: kli-
nikánk tapasztalata. Dr. Révész Péter elõ-
adásával ismét részt vett a Békési pályáza-
ton, melyet a tavalyi év után idén másod-
szorra is elnyert; Piski Zalán: Az elsõ pé-
csi BAHA implantációk tapasztalatai. 
A vándorgyûlés szekcióinak elnökségében
többen is szerepeltek klinikánkról, így
prof. Gerlinger Imre, prof. Bauer Miklós,
prof. Pytel József és dr. Lujber László.
� Szanyi István és Ráth Gábor a Velencén
megrendezett „Air hétvége” keretében
„Akut rhinosinusitis, inflammatio vagy
infectio”?, címmel tartottak nagy érdeklõ-
déssel fogadott elõadást.
� Dr. Burián András az április 18-21. kö-
zött Poznanban megrendezett V. Európai
Fej-nyak onkológiai kongresszuson elekt-
ronikus poszterrel vett részt „Stoma recur-
rence-a hard-to-treat condition” címmel.
� Az Országos Onkológiai Intézetben,
Budapesten, Móricz Péter „Best support-
ive care” fej-nyaki daganatos betegek szá-
mára, „Rehabilitáció teljes gége eltávolítás
után”, valamint a „Garat- és gégedagana-
tok sebészi kezelése, Fej-, nyaki dagana-
tok komplex terápiája” címmel tartott elõ-
adást. Ugyanitt Gerlinger Imre „A nyak
managementje malignus parotis tumorok
eseteiben” címmel tartott elõadást.
� Dr Móricz Péter, dr. Burián András és
dr. Révész Péter a „Gége és trachea sebé-
szete, laser alkalmazása a gége- és garatse-
bészetben”, címû kurzuson vett részt Bu-
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dapesten, a Jahn Ferenc Kórházban.
Ugyanitt prof. Gerlinger Imre két elõadást
tartott „A microlaryngoscopia története”
illetve „Jóndulatú gégebetegségek” cím-
mel.
� Május 17-19. között immár 18. alka-
lommal került megrendezésre klinikánkon
a Nemzetközi Orrplasztikai és Arcesztéti-
kai Sebészeti Kurzus prof. Pytel József és
dr. Járai Tamás rendezésében. Idén is
nemzetközi szinten elismert hazai és kül-
földi vendégelõadók emelték a kurzus
színvonalát, többek között prof. Gilbert
Nolst Trenité (Amszterdam), Miriam
Bönisch (Linz) és dr. Rezek Ödön tartottak
elõadást a kurzuson.
� A Magyar Fül-orr-gége Orvosok Egye-
sülete által meghirdetett három, fiatal kol-
légák számára kiírt ösztöndíj közül kettõt
kollégáink nyertek el. Dr. Bakó Péternek
Németországban, dr. Piski Zalánnak pedig
Olaszországban lesz lehetõsége 2-2 hóna-
pot eltölteni fülsebészeti illetve mellék-
üreg-sebészeti központokban.

AGyermekgyógyászati Klinikáról

� A „Gyermekortopédia” tanfolyamon
(PTE Ortopédiai Klinika) elõadást tartott
Farkas András egyetemi fõorvos: „Felsõ
végtagi traumás elváltozások gyermekkor-
ban” címmel, 2012. május 15-én Pécsett.
A The 12th Conference of the Baltic
Association of Paediatric Surgeons ren-
dezvényen Pintér András emeritus pro-
fesszor felkért elõadást tartott:
„Perspectives on paediatric surgery in
Europe int the 21th century – A personal
view” címmel, 2012. május 17-19.
(Riga/Latvia)
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár részt
vett az I. Family PF7-es, multicentrikus
EU-s projekt módszertanát kidolgozó ve-
zetõ kutatói értekezleten, ahol a biológiai
mintavételezés és az anamnézis felvétel
munkaterületek megbeszélését irányította,
2012. május 17-18-án Rómában.
� Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár részt
vett az IDEFICS PF6-os, multicentrikus
EU-s projekt éves menedzsment értekezle-
tén, ahol a 8-as munkaterület elnökeként
tartott beszámolót 2012. június 5-7-én,
Brüsszelben.
� Dr. Kovács Éva részt vett az ENERGY
PF7-es, multicentrikus EU-s projekt dis-
szeminációs értekezletén, 2012. május 8-
án, Lyonban.
� Decsi Tamás egyetemi tanár Az akadozó
növekedés hosszú távú következményei cím-
mel tartott elõadást az “Életkorhoz adaptált

táplálásterápia különleges tápanyagigények-
kel járó betegségek esetén” mesterkurzuson,
Mátraházán 2012. május 11-én. 
� Decsi Tamás egyetemi tanár A prebi-
otikumok egészségre gyakorolt hatásai 12
hónapos életkor fölött címmel tartott elõ-
adást a „Afermentáció, a fehérjemódosítás
és a prebiotikum szupplementáció jelentõ-
sége a csecsemõtáplálásban” szimpóziu-
mon Budapesten, 2012. május 23-án. 
� EULAR és PReS (European League
Against Rheumatism and Pediatric
Rheumatology European Society) Annual
European Congress of Rheumatology
Berlinben került megrendezésre, 2012 jú-
nius 6-9-ig. A rendezvényen dr. Sólyom
Alexander, dr. Komlósi Katalin, dr. Nyul
Zoltán: „Joint involvement in mucopoly-
saccharidosis first diagnosed as Legg-
Calvé-Perthes disease” címû absztrakttal
szerepeltek.
� Dr. Török Katalin egyetemi tanársegéd
részt vett a „46th Annual Meeting of the
Association for European Paediatric and
Congenital Cardiology” rendezvé-
nyen, 2012. május 23-26-án, Isztambulban.

AMagatartástudományi Intézetbõl

� Hegedüs Gábor, a PTE ÁOK Magatar-
tástudományi intézet PhD-hallgatója részt
vett a Magyar Pszichológiai Társaság
XXI. Országos Tudományos Nagygyûlé-
sén, melyet 2012. május 30. és június 1.
között Szombathelyen rendeztek meg „A
tudomány emberi arca” címmel. Hegedüs
Gábor itt „A testkép módosításának hatása
a fájdalomérzetre” címû posztert mutatta
be. A poszter szerzõi közül Hegedüs Gá-
bor, dr. Szolcsányi Tibor és dr. Kállai Já-
nos a Magatartástudományi intézet mun-
katársai 
� A Magatartástudományi Intézetbõl dr.
Szolcsányi Tibor részt vett Dublinban, a
június 3-8. között megrendezett Sellars
Centenary Conference and Workshop
2012 programsorozatán, amelynek kereté-
ben számos megbeszélés zajlott a filozó-
fia, az élettudományok és az idegtudo-
mány legalapvetõbb fogalmi és elméleti
kapcsolódásairól.

Nukleáris Medicina Intézet

� A Magyar Radiológusok Társaságának
Debrecenben, 2012. június 21-23. között
rendezett XXVI. Kongresszusán prof.
Zámbó Katalin vett részt, és elõadást tar-
tott „A SPECT/CT képalkotás jelentõsége
a specifikus nukleáris onkológiai

vizsgálatokban” címmel (Zámbó Katalin1,
Mezõsi Emese2, Szabó Zsuzsanna1, Sze-
keres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Weninger
Csaba3, Schmidt Erzsébet1, PTE KK Nuk-
leáris Medicina Intézet,1 I. sz. Belgyógyá-
szati Klinika,2 Radiológiai Klinika3)

APszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika jelenti

� 2012. május 4. és 10. között dr. Fekete
Sándor Philadelphiában, az Amerikai
Pszichiátriai Társaság évi kongresszusán
vett részt.
� 2012. május 17-én dr. Tényi Tamás tar-
tott továbbképzést Budapesten, a szkizof-
rén betegekkel való hatékony kommuni-
káció témakörében.
� 2012. június 14. és 17. között dr.Simon
Mária és dr. Vörös Viktor Berlinben vettek
részt egy, a szkizofrénia hatékony komp-
lex terápiájával kapcsolatos továbbképzé-
sen.

ASebészeti Oktató és 
Kutató Intézetbõl

� Dr. Lantos János egyetemi docens, a
PTE Munkahelyi Állatkísérleti Bizottsá-
gának elnöke védnökként képviselte egye-
temünket a 2nd Central and Eastern
Laboratory Animal Science (CEELA-
2012) Triannual Conference rendezvé-
nyen, Budapesten, 2012. június 2-án, ahol
az alábbi poszter is bemutatásra került:
Kürthy M, Miklós Zs, Kovács D,
Rantzinger E, Jancsó G, Arató E, Degrell
PB, Kovács V, Balatonyi B, Rõth E, Lantos
J.: Effect of hypercholesterolemia on glu-
cose tolerance and endogenous adaptation
to ischemia/reperfusion kidney injury in
rats.
� A 47th Congress of the European
Society for Surgical Research (ESSR)
kongresszuson (6-9 June, 2012, Lille,
France) az alábbi poszterek kerültek be-
mutatásra intézetünkbõl: Jávor S,
Balatonyi B, Kovács V, Borsiczky B, Rõth
E, Wéber Gy:. Reducing the negative
effects caused by pneumoperitoneum by
laparoscopic preconditioning; Kovács V,
Balatonyi B, Borsiczky B, Gasz B, Alotti N,
Lantos J, Jancsó G, Marczin N, Rõth E.:
Potential role of glutathione S-transferase
P1 gene polymorphism in postoperative
myocardial injury: a pilot study; Veres TG,
Jávor S, Wéber Gy.: Precondiotioning
even using low pressure can reduce surgi-
cal stress following laparoscopic proce-
dures.
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PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ

ISTENEM

Dolgaim elõl rejtegetlek,
Istenem, én nagyon szeretlek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
segítnék kiabálni néked. 

Hogyha meg szántóvetõ lennél,
segítnék akkor is mindennél.
A lovaidat is szeretném
és szépen, okosan vezetném. 

Vagy inkább ekeszarvat fogva
szántanék én is a nyomodba,
a szikre figyelnék, hogy ottan
a vasat még mélyebbre nyomjam. 

Ha csõsz volnál, hogy óvd a sarjat,
én zavarnám a fele varjat.
S bármi efféle volna munkád,
velem azt soha meg nem unnád. 

Ha nevetnél, én is örülnék,
vacsora után melléd ülnék,
pipámat egy kicsit elkérnéd
s én hosszan, mindent elbeszélnék. 

1925. ápr. / 1934

ÓDA

1

Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifju nyár
könnyû szellõje, mint egy kedves
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz -
idesereglik, ami tovatûnt,
a fej lehajlik és lecsüng
a kéz. 

Nézem a hegyek sörényét -
homlokod fényét
villantja minden levél.
Az úton senki, senki,
látom, hogy meglebbenti

szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt
látom elõrebiccenni hajad,
megrezzenni lágy emlõidet és
– amint elfut a Szinva-patak –
ím újra látom, hogy fakad
a kerek fehér köveken,
fogaidon a tündér nevetés.

2 

Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövõ, fondor magányt
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tõlem és halkan futsz tova,
míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verõdve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!

3 

Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak. 

Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
õrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt. 

A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
Ízed, miként a barlangban a csend,
számban kihûlve leng
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.

Tisztelt Olvasók!

Egy tisztalelkû, õszinte, húsz éves fiatalember megírta Istenem címû költeményét, majd 8 évvel késõbb a magyar-, de talán a vilá-
girodalom egyik legszebb szerelmes versét.  Bármennyire is meggyötörte nehéz, tragikus élete, korai haláláig úgy érkezett el, ahogyan
indult, tisztán, õszintén, “könnyû fehér ruhában”.  Közben zseniális életmûvet alkotott. Immár 75 éve, hogy meghalt József Attila. 

Kellemes nyarat kívánok, jusson mindnyájunknak ideje “hosszan mindent elbeszélni” egymásnak!

Kiss Tamás
könyvtáros

József Attila szobra Lillafüreden

Forrás: www.oszk.hu

„Ki mint vízesés önnön robajától, elválsz
tõlem és halkan futsz tova” (fényképész
varpad, szobrász Varga Éva)

József Attila születésének 100. évforduló-
jára, 2005. április 11-ére készült a szobor. A
költõ itt, Lillafüreden írta a magyar iroda-
lom egyik legszebb szerelmes versét, az
Ódát. Varga Éva Munkácsy-díjas szobrász-
mûvész alkotása a lillafüredi Szinva patak
vízesésénél, a Palotaszálló függõkertjében
áll. A kompozíció különlegessége, hogy a
terasz kõpárkányára támaszkodó, befelé fi-
gyelõ költõ mellett a párkányra vetõdõ nõi
árnyék az Óda soraiból rajzolódik ki.



4 

Óh, hát miféle anyag vagyok én,
hogy pillantásod metsz és alakít?
Miféle lélek és miféle fény
s ámulatra méltó tünemény,
hogy bejárhatom a semmiség ködén
termékeny tested lankás tájait? 

S mint megnyílt értelembe az ige,
alászállhatok rejtelmeibe!... 

Vérköreid, miként a rózsabokrok,
reszketnek szüntelen.
Viszik az örök áramot, hogy
orcádon nyíljon ki a szerelem
s méhednek áldott gyümölcse legyen.
Gyomrod érzékeny talaját
a sok gyökerecske át meg át
hímezi, finom fonalát
csomóba szõve, bontva bogját -
hogy nedûid sejtje gyûjtse sok raját
s lombos tüdõd szép cserjéi saját
dicsõségüket susogják! 

Az örök anyag boldogan halad
benned a belek alagútjain
és gazdag életet nyer a salak
a buzgó vesék forró kútjain! 

Hullámzó dombok emelkednek,
csillagképek rezegnek benned,
tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
sürög millió élõ állat,
bogár,
hinár,
a kegyetlenség és a jóság;
nap süt, homályló északi fény borong -
tartalmaidban ott bolyong
az öntudatlan örökkévalóság.

5 

Mint alvadt vérdarabok,
úgy hullnak eléd
ezek a szavak.
A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd.
De szorgos szerveim, kik újjászülnek
napról napra, már fölkészülnek,
hogy elnémuljanak. 

De addig mind kiált -
Kit két ezer millió embernek
sokaságából kiszemelnek,
te egyetlen, te lágy
bölcsõ, erõs sír, eleven ágy,
fogadj magadba!... 

(Milyen magas e hajnali ég!
Seregek csillognak érceiben.
Bántja szemem a nagy fényesség.

El vagyok veszve, azt hiszem.
Hallom, amint fölöttem csattog,
ver a szivem.)

6 

(Mellékdal)

(Visz a vonat, megyek utánad,
talán ma még meg is talállak,
talán kihûl e lángoló arc,
talán csendesen meg is szólalsz: 

Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Ime a kendõ, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.) 

1933. jún.

(NE LÉGY SZELES...)

Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres -
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes. 

1935-1937

KÖNNYÛ, FEHÉR RUHÁBAN

Ignotus Pálnak 

Mindent, mi nem ennivaló,
megrágtam és kiköptem.
Magamtól tudom, mi a jó
s hogy egyremegy, szappangolyó,
vagy égbolt van fölöttem. 

És tudom, mint a kisgyerek,
csak az boldog, ki játszhat.
Én sok játékot ismerek,
hisz a valóság elpereg
és megmarad a látszat. 

Nem szeretnek a gazdagok,
mig élek ily szegényen.
Szegényeket sem izgatok,
nem állok én vigasznak ott,
ahol szeretni szégyen. 

Megalkotom szerelmemet...
Égitesten a lábam:
elindulok az istenek
ellen - a szívem nem remeg -
könnyû, fehér ruhában. 

1937. jún.
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Pécs, 2012. május 4.

Ünneplõbe öltözött nagyváros, sok fia-
tal, virág, ballagás. Az egész város nyü-
zsög. Üdítõ sétálgatni az utcákon, tere-
ken. A Mecsek oldalában szép környe-
zetben meghúzódó MTASzékházban 10
órakor egy ünnepi ülés kezdõdik: a 75.
születésnapját ünneplõ barátunkat, kol-
légánkat köszöntjük, aki történetesen
radiológus. A Pécsi Tudományegyetem
professzor emeritusa, a fiatalabbak Laci
bácsija, barátainak Laci, hivatalosan
prof. Horváth László.

Régóta készülök interjút készíteni vele, de
eddig nem állt kötélnek. Szerényen elhárí-
tott. Nem is tudom, mi bátorította most fel,
hogy végigülje azt a személyes, meleg
hangvételû elõadásokkal teli programot,
amely csak neki és róla szólt ezen a napon.
Az a gyanúm, ha tudott volna, meglógott
volna, mert közismerten húzódozik min-
den ilyen eseménytõl.

Az egyetem elöljárói baráti hangon
szólaltak meg, majd egy-egy jelképes aján-
dékkal lepték meg az ünnepeltet. Az elsõ –
rektori – köszöntõ után átvehette a pro
universitate kitüntetést. Majd a pályatár-
sak, barátok, egyetemi vezetõtársak, végül
egy „élõ virágcsokor” – korábbi mûtõsnõi
– köszöntötték.

Horváth Lászlót 1959 óta ismerem, ba-
rátságunk fokozatosan alakult ki, majd mé-
lyült az idõk folyamán. Mondhatni napi
kapcsolatban állunk, hiszen az elektroni-
kus levelezés lehetõségével élve már nincs
távolság. Sokat tudunk egymásról, mégis
meglepõdtem, hogy a professzor életpályá-
ja milyen gazdag. Félek, hogy nem tudom
kellõen csokorba foglalni.

Néhány életrajzi adat: a somogyi kis fa-
lu, ahol megszületett, Cserénfa. Somogyi
származását gyakran megemlíti. Édesapja
tanító volt. APécsi Orvostudományi Egye-
temen diplomázott 1961-ben, majd röntge-
nológiából szerzett szakképesítést 1965-
ben. Tagja az ekkor megalakuló Radiológi-
ai Klinikának, amelyet elsõként Benkõ
György professzor úr igazgatott. Dióhéj-

ban: Horváth László munkái, elõadásai,
nemzetközi hírneve is a szelektív és
szuperszelektív angiográfia, a farmakoan-
giográfia, a vascularis intervenció – trans-
luminalis angioplastica, szelektív throm-
bolysis – és az onkoradiológia terén kifej-
tett tevékenységére épültek. Foglalkozott a
gastrointestinalis vérzésekkel és radiológi-
ai ellátásukkal. A katéteres úton kezelt be-
tegek teljesen újszerû utókezelése orális
gyógyszerekkel és a hagyományostól elté-
rõ intraarterialis és a kombinált daganatke-
zelési eljárások fûzõdnek a nevéhez.

Pályafutása alatt oktatta az orvostan-
hallgatókat magyar, angol, jelenleg német
nyelven is. Oktatott az alapképzésben,
posztgraduálisan kurzusokat tartott radio-
lógiai, onkológiai, onkoradiológiai, angi-
ológiai, vascularis diagnosztikus és inter-
venciós radiológiai, valamint intervenciós
onkoradiológiai témakörökben. Elõadója
volt az MRT szakmai továbbképzõ tanfo-
lyama intervenciós radiológiai sorozatá-
nak. Számos hazai kórház meghívására tar-
tott továbbképzõ jellegû elõadásokat az
angiológia, vascularis és onkológiai inter-
venciós radiológia terén. Részt vett az
Egészségügyi Továbbképzõ Intézetben in-
dított angiográfiás mûtõs asszisztensi kép-
zés elsõ tananyagának összeállításában és
évekig annak oktatásában. Társszerzõje
volt egy magyar és egy angol nyelvû egye-
temi radiológiai nyomtatott jegyzetnek.

Tagja a Magyar Radiológusok Társasá-
gának, Magyar Onkológus Társaságnak,
Magyar Angiológus Társaságnak és a Ma-
gyar Sugárterápiás Társaságnak. Alapító
elnöke volt 2001 nyaráig a Magyar Cardio-
vascularis és Intervenciós Radiológiai Tár-
saságnak, alapító tagja és “distinguished
fellow”-ja az Európai Cardiovascularis és
Intervenciós Radiológiai Társaságnak, le-
velezõ tagja a Kubai Angiológus Társaság-
nak, tiszteletbeli tagja a Horvát Radiológiai
társaságnak. Vezetõje volt a Pécsi Akadé-
miai Bizottság diagnosztikai munkacso-
portjának. 1979-ben a Norvég Radiológus
Társaság, a nemzetközi radiológia kategó-
riában az Év Radiológusává választotta. Az
Európai Cardiovascularis és Intervenciós

Radiológiai Társaság fellow-ja, majd
2000-ben distinguished fellow-ja. Nemzet-
közi Együttmûködésért elismerést kapott a
Horvát Radiológus Társaságtól. Hazai elis-
merésekben sem szûkölködik:Kiváló Újító
Érdemérem, Oktatásügy Kiváló Dolgozó-
ja, Magyar Népköztársaság Munka Ér-
demrend ezüst fokozat, Alexander-emlék-
plakett, Benkõ György-emlékérem, Mar-
kusovszky-díj (megosztva).

Fiatal orvos korában összesen 17 álla-
mi elosztású külföldi ösztöndíjat pályázott
meg, de arra egyetlen alkalommal sem tar-
tották érdemesnek. Külföldi munkája után
saját költségén járta végig Európa néhány
neves kórházát, ahol a modern orvoslás is-
mereteit bõvíthette és elindulhatott a szak-
mai elismerés útján. Nigériában a biafrai
polgárháború végén a magyar kormány se-
gélyprogramjának keretében egy évet dol-
gozott. 69 évesen is nekivágott: Németor-
szágban vállalt munkát, fél évet egy bajor
oktatókórház angiográfiás és intervenciós
radiológiai egységében. Vendégorvosként
elõadói útja során a világ számos országá-
ban vett részt tevékenyen a gyógyítás gya-
korlati munkájában is.

Az európai radiológia éllovasai közé
küzdötte fel magát, nagyon fiatalon. Fõbb
állomások: a European Club of Angio-
graphy (a mai CIRSE elõdje) alapító tagjai-
nak sorába Eric Boijsen, a szelektív
angiográfiák legnagyobb tanára és úttörõje
(Lund-Malmö, Svédország) hívta meg. A
maastrichti kongresszuson a CIRSE egyik
magas elismerését – Distinguished Fellow
of the Cardiovascular and Interventional
Society of Europe – vehette át. Akik ott vol-
tunk magyarok Maastrichtban, láthattuk
meghatódottságát, és nagyon büszkék vol-
tunk rá.

Ha fellapozzuk az intervenciós radioló-
gia történetével kapcsolatos munkákat, egy
kiemelkedõ személyiséggel találkozunk,
Charles T. Dotterrel. Õ volt az, aki 1964-
ben egy 82 éves beteg lábát megmentette
azzal, hogy a végtag artériás elzáródását ka-
téterrel megnyitotta. A gyógyíthatatlannak
minõsített gangraenás betegnek elõzetesen
megajánlották az amputációt, amibe nem
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Az intervenciós radiológia nemzetközi és hazai pionírja

Jubileumi ülés a 75 éves Horváth László professzor tiszteletére
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egyezett bele. A sebészek hitetlenkedve néz-
ték, ahogy elhagyja a kórházat – két lábon.
Nem véletlen, hogy Dottert tekinti a szakma
az intervenciós radiológia atyjának. Még az is
megtudható, hogy tevékenységéért az orvosi
Nobel-díjra jelölték 1978-ban. Horváth Laci
idõben alig késõbb, itthon gyógyított katéter-
rel eredményesen occlusiv atheroscleroticus
betegeket.

Nos, ennek a világszerte elismert sze-
mélynek is köszönhetõen Horváth profesz-
szor – aki itthon akkor még adjunktus volt –
számos amerikai államban megfordult, taní-
tott. Késõbb Bill Cook hathatós támogatásá-
val amerikai elõadókörúton vett részt több al-
kalommal. Cook egy fejlesztéssel foglalkozó
manufaktúra tulajdonosa volt, aki Dotter te-
vékenységéhez az eszközök kifejlesztésével
szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Nem túlzás azt mondani, Horváth László
magyar radiológus a nemzetközi intervenciós
radiológia pionírjai közé tartozik! További
nagy nevek, mint P. Rossi, G. Simonetti, R.
Passariello, F. Olbert, E. Zeitler, A. Grüntzig,
I. Enge és sokan mások is segítették, egyen-
gették szakmai elõmenetelét. Errõl így be-
szél: „…gondoskodtak arról, hogy minden
fontosabb rendezvényen ott lehessek. Ennyit
az emberi érdemek megoszlásáról. Látni le-
het, hogy ami ilyen sokfelé oszlik, abból mi-
lyen parányi érdem esik saját magára a kuta-
tóra!”

Számos országban és intézetben tartott el-
adásokat. Szám szerint ez 55 különbözõ hely-
színt és különbözõ idõpontokat jelent. Ezeket
nehéz részletesen felsorolni, de megszámolni
sem könnyû: minimum 30 országba utazott,
néhol többször is járt. Például az USA leg-
alább 25-ször volt úticél, és szerepelt Kanadá-
tól Afrikáig, Thaiföldtõl Japánig, Írországtól
Görögországig a világ sok országa és volt or-
szága, például a Szovjetunió és Jugoszlávia
is. A szakmai utakon legtöbbször elõadóként,
továbbképzõ kurzusvezetõként, üléselnök-
ként, elvétve hallgatóként vett részt. A téma-
körök is sokrétûek voltak, legtöbbször azon-
ban az intervenció. Szinte természetesnek
vesszük már, hogy több rangos nemzetközi
szakmai lap szerkesztõbizottsági tagja.

A hosszú lista áttekintése is idõbe telik,
hát még végig csinálni. Azt hiszem a külügy-
ben dolgozó vezetõ szakemberek listájához
lehetne leginkább hasonlítani. A jubileumi
rendezvény során lehetõséget kaptam egy
elõadás megtartására, melynek vezérfonala a
szakma és a barátság volt. Azt mondtam: „Itt-
hon lassabban lépdelt elõre a ranglétrán…
Lépdelt, mert sosem tûnt semmi sietõsnek.
Mégis mindig célba ért… Sokáig volt adjunk-
tus, itthoni megítélés szerint sokára szerzett
minõsítést is.” Hozzá kellett volna tennem,

hát persze, hiszen rendszerint külföldön volt!
Világszerte ismert és elismert szakember-

ként örökölte meg a radiológiai tanszéket Pé-
csett. Kuhn Endre professzort követte a veze-
tõi poszton, aki életkora miatt adta át helyét,
hogy aztán röpke 10 év múltán õ is átadja a je-
lenlegi igazgatónak, Battyány Istvánnak. Ha
áttekintjük a hazai egyetemeken a tanszéki
váltásokat, egyértelmûen megállapítható,
hogy Pécsett a klinika megalakulása óta pé-
csiek adták át a stafétabotot pécsieknek. Egy
esetben sem fordult elõ a más szakmákban ta-
pasztalható, olykor „egymást követõ” sze-
mélycsere a második harmadik vonalban.
Horváth László az egyetem rektorhelyettesi
teendõinek ellátására is megbízást kapott, rá-
adásul olyan nehéz idõszakban, amikor egye-
temi válságstáb tagjaként kellett harcolni az
egyetem fennmaradásáért. Hosszú idõn át
volt a Radiológiai Szakmai Kollégium tagja,
négy éven át az elnöke. Megbízást kapott a
Röntgen és Sugárfizikai Intézet fõigazgatói
posztjának betöltésére is. Szinte hihetetlen,
hogy fért bele az életébe, hiszen a Pécs-Buda-
pest ingajárat mellett, mint látható, a nemzet-
közi szakmai élet aktív résztvevõje maradt a
mai napig.

Amikor egy kis szünetet tartok az írásban,
felötlik bennem az a gondolat, hihetõ-e egyál-
talán az, hogy a hatalmas munkabírást igény-
lõ feladatsor mellett még kongresszusokat is
szervezett, köztük európait Budapesten. Õ
volt az, aki megalapította a Magyar Cardio-
vascularis és Radiológiai Intervenciós Társa-
ságot (MACIRT), amelynek elsõként négy
évig elnöke is volt. Itt egy pillanatra meg kell
állni, hiszen nem volt magától értetõdõ az új
társaság magalakulása. Ugyanis a Magyar
Radiológusok Társaságának (MRT) vezetõ-
ségén belül hosszú viták folytak, hogy a ra-
diológiai intervenciót külön társaságként
vagy szekcióként fogja össze egy grémium.

Horváth László egyszerre csak bejelentette a
MACIRT megalakulását. Ezt követõen töb-
ben felvetették, hogy szükségtelen a szekció
megalakulása. Végül közvélemény-kutatás
döntötte el, hogy az MRT-n belül legyen inter-
venciós szekció is. Lett. E sorok írója lett az
elsõ ciklusban a választott elnök. Magam is
pécsi diák voltam, a Radiológiai Klinika elsõ
igazgatóját, Benkõ György professzort hall-
gattam. Mindenki tudta, hogy õ Seldingernél
tanulta a percutan technikát, és a diagnoszti-
kus angiográfiát – mint a röntgenológia részét
– õ indította el hazánkban. A szekció elnöke-
ként javasoltam egy emlékérem megalapítá-
sát Benkõ György professzor érdemeinek és
emlékének megõrzésére, egyben az interven-
ció hazai bölcsõjének tiszteletére. A szekció
vezetõsége egyhangúlag elfogadta és megva-
lósította ezt a javaslatot. Az elsõ emlékérem
tulajdonosa természetesen Horváth László.

Sosem dolgoztunk együtt a klinikán.
Igazgatói minõségében egyáltalán nem volt
módom megismerni. Õszintén bevallom kis-
sé meglepõdtem, amikor az elõadók a szigorú
vezetõként említették. Némi feloldást jelen-
tett az, amikor az ünnepi ülés utolsó elõadói –
korábban az asszisztensei – „nem volt
könnyû…” szavakkal kezdték méltató mon-
dataikat, és nagy-nagy szeretettel idézték fel
közös emlékeiket.

A rendezvény záróeseménye állófogadás
volt, igazán családias hangulatban. Sokan el-
jöttek a barátok és tisztelõk közül. Volt, aki
külföldrõl jött és még aznap vissza is indult
dolgozni.

Hazafelé jövet elgondolkoztam azon, mi-
lyen kevés figyelem jut itthon a legértékesebb
emberekre is. Pedig itt élnek közöttünk. Sze-
rencsére!

Dr. Engloner László 
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Forrás: www.pte.hu

Második lett a PTE az Országos Felsõoktatási Véradóversenyen
A VI. Országos Felsõoktatási Véradóversenyen a Pécsi Tudományegyetem a tavalyi si-
kerek után idén is dobogós helyezést ért el, ezúttal a második helyen végzett.
A Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetével kötött ünnepélyes aláírási eseményen je-
lentette be Lénárd László (aki a hat évvel ezelõtti együttmûködés megszületésekor az
egyetem rektora volt), hogy a VI. Országos Felsõoktatási Véradóversenyen, a Pécsi Tu-
dományegyetem a 38 nevezett felsõoktatási intézmény között a második helyen végzett.

A PTE adta a legtöbb nappali tagozatos véradó hallgatót a versenyben, szám szerint 1261
fõt, de ezt a számot viszonyítják az intézmény összes nappalis hallgatójához, így végez-
hetett az elsõ helyen a Budapesti Corvinus Egyetem 873 véradóval. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetés 2012. június 14-én, a Véradók Világnapján volt Szolnokon.

Hallgatóinknak gratulálunk a remek eredményhez!
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A Pécsi Tudományegyetem Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi
Ülést rendezett 2012. június 2-án Pécsett, a dr. Romhányi György Au-
lában. Az eseményen jubileumi díszoklevelek, valamint minisztériu-
mi-, egyetemi kitüntetések és elismerések átadására került sor.

A Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülésen, a Pécsi Tudomány-
egyetemen és jogelõd intézményeiben 50, 60, 65 és 70 éve diplomát
szerzett hallgatóink arany, gyémánt, vas és rubin okleveleinek, vala-
mint minisztériumi és egyetemi kitüntetések és elismerések átadására
került sor.

Diplomaszerzésük jubileuma alkalmából, több mint fél évszáza-
don keresztül a szakmájukban végzett munkájuk, közmegbecsülésre
érdemesítõ tevékenységük elismeréseképpen a Pécsi Tudományegye-
tem Szenátusa jubileumi díszoklevelet adományozott az egyetem
egykori hallgatóinak.

Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszok-
levelet és a Pécsi Tudományegyetem címerével ellátott ezüst kitûzõt
vehet át:

� Dr. Ács Valéria jogász
� Dr. Bari Ferenc jogász
·�Dr. Bogner Ferencné Tóth Mária Klára jogász
� Dr. Czár László jogász
� Dr. Csatlós Árpád az állam- és jogtudományok doktora
� Dr. Darák Jánosné Selyem Tóth Jolán jogász
� Dr. Dér Lászlóné Szilas Zsuzsanna jogász
� Dr. Dombi Éva az állam- és jogtudományok doktora
� Dr. Erdõs Tibor jogász
� Dr. Hazafi József jogász
� Dr. Hazafi Józsefné Nyitrai Borbála jogász
� Dr. Horváth Attila jogász
� Dr. Iván Gyula jogász
·�Dr. Jankovits Tiborné dr. Kaposy Márta az állam- és jogtu-

dományok doktora
� Dr. Király Rozália jogász
� Kistelekiné dr. Gazdag Márta jogász
� Dr. Lacfi Dánielné Tóth Ágnes az állam- és jogtudomá-

nyok doktora
� Dr. Lakatos István az állam- és jogtudományok doktora
� Dr. Mikola Erzsébet jogász
� Dr. Mérei Ferenc jogász
� Dr. Mihály Lajos jogász
� Dr. Molnár István az állam- és jogtudományok doktora
� Dr. Molnár Istvánné dr. Simon Veronika az állam- és jogtu-

dományok doktora
� Dr. Pozsonyi Klára az állam- és jogtudományok doktora
� Dr. Rutai István jogász
� Dr. Sághy László jogász
� Dr. Sándor Gyula jogász
� Dr. Szabó Árpád jogász
� Dr. Tihanyi Csaba jogász
� Dr. Tóbiás Kázmér jogász

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt
díszoklevelet és a Pécsi Tudományegyetem címerével ellátott ezüst
kitûzõt vehet át:

� Dr. Ángyán Hanna az állam- és jogtudományok doktora
� Dr. Bánki Lajos jogász

� Dr. Buzás Tibor államigazgatás-tudományi végzettségû
egykori hallgatónk

� Dr. Garay Mária jogász
� Dr. Karai Gyula jogász
� Dr. Péteri Zoltán András jogász
� Dr. Rácz János államigazgatás-tudományi végzettségû egy-

kori hallgatónk
� Dr. Remetei Ferenc jogász
� Dr. Somos József jogász

Diplomaszerzésének 65. évfordulóján vas oklevelet vehet át:
� Dr. Németh Pál jogász
� Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany

díszoklevelet vehet át:
� Endl Károlyné Virág Éva magyar-ének szakos általános is-

kolai tanár
� Gál János József orosz szakos általános iskolai tanár
� Dr. Sztanojev Györgyné Szokolovics Natália magyar-dél-

szláv szakos általános iskolai tanár
� Varga Imréné Thuróczy Éva óvónõ

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt
díszoklevelet vehet át:

� Ujságh Tibor magyar-történelem szakos általános iskolai
tanár

� Vajda Zoltánné Saághy Mária magyar-ének-zene szakos ál-
talános iskolai tanár.

1942. január 28-án, 70 évvel ezelõtt a Kolozsvári Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetemen vette át diplomáját Medovarszky László
György. Diplomaszerzésének 70 éves jubileuma alkalmából a Pécsi
Tudományegyetem Szenátusa rubin díszoklevelet adományozott
számára.

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt
díszoklevelet vehet át:

·�Rabb Ferencné Széki Ibolyka Mária ének-zene szakos álta-
lános iskolai tanár

Arany díszoklevelet vehet át:
� Auguszt Ilona természetrajz-földrajz szakos általános isko-

lai tanár
� Dezsõ Gábor biológia-mezõgazdaságtan szakos általános

iskolai tanár
� Kusnyér Erzsébet biológia-testnevelés szakos általános is-

kolai tanár
� Rupert Endréné Váradi Anna matematika-fizika szakos ál-

talános iskolai tanár
� Szekeres Lajosné Simon Mária biológia-testnevelés szakos

általános iskolai tanár

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt
díszoklevelet vehetett át:

� Boros János természetrajz-kémia szakos általános iskolai
tanár

� Boros Jánosné Horváth Anna természetrajz-kémia szakos
általános iskolai tanár

Forrás: www.pte.hu

Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülés a PTE-n
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� Dallos Nándorné Gergely Ilona általános iskolai tanító
� Hargitai István földrajz-természetrajz-egészségtan szakos

általános iskolai tanár

Magyarország Emberi Erõforrások Minisztere kiemelkedõ
szakmai munkájuk elismeréseként Magyar Felsõoktatásért Emlék-
plakettet adományozott:

� Dr. Erostyák Jánosnak, a Természettudományi Kar egye-
temi docensének

� Dr. Rõth Erzsébetnek, az Általános Orvostudományi Kar
emeritus professzorának.

� Dr. Meleg Csillának, az Állam- és Jogtudományi Kar
egyetemi tanárának, aki oklevelét késõbbi idõpontban ve-
szi át

A Pécsi Tudományegyetem Rektorának felterjesztése és a
szakmai kuratórium döntése alapján Dr. Réthelyi Miklós, Magyar-
ország korábbi Nemzeti Erõforrás Minisztere több mint negyedév-
százados kiemelkedõ oktató-nevelõ munkája elismeréseképpen Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet t adományozott:

� Bodor Lilinek, az 1. Számú Gyakorló Általános Iskola
óraadó tanárának

� Dr. Komlósi Ákosnénak az 1. Számú Gyakorló Általános
Iskola tanárnõjének.

� Dr. V. Molnár Lászlónak, a Bölcsészettudományi Kar
nyugalmazott egyetemi docensének.

A Pécsi Tudományegyetem rektora Arany Katedra-díjat ado-
mányoz azoknak az általános iskolai és középiskolai pedagógusok-
nak, fõiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedõ oktató-ne-
velõ munkát végeznek, és jelentõs eredményeket érnek el a tehet-
séggondozás területén.

A 2012. esztendõben Arany Katedra-díjban részesült:
� Dr. Aknai Tamás a Mûvészeti Kar Mûvészettörténet és El-

mélet Tanszékének egyetemi tanára,
� Antus Györgyné az Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfo-

kú Mûvészeti Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatója,
� Dr. Chronowski Nóra az Állam- és Jogtudományi Kar Al-

kotmányjogi Tanszékének egyetemi docense,
� Dr. Eisner Tímea a Természettudományi Kar Matematikai

és Informatikai Intézet adjunktusa,
� Dr. Gyetván Ferenc a Közgazdaságtudományi Kar mes-

tertanára,
� Dr. Komáromy László az Egészségtudományi Kar

professor emeritusa,
� Megyeri Péter a Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai

Kar Automatizálás Tanszék adjunktusa,
� Dr. Mess Béla az Általános Orvostudományi Kar

Anatómiai Intézetének emeritus professzora
� Dr. Vámosi Tamás a Felnõttképzési és Emberi Erõforrás

Fejlesztési Kar Andragógia Intézetének adjunktusa
� Bárdossy Ildikó a Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományi Intézet egyetemi docense
� Kovács Árpád a Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai

Kar fõiskolai docense, a Minõségbiztosítási Bizottság elnöke
A Pécsi Tudományegyetem Rektora a szervezeti egységek

fezetõinek javaslatára az egyetem érdekében kifejtett eredményes
és tartósan magas színvonalú munkavégzésük elismeréseképpen
rektori dicséretben részesítette az alábbi munkatársakat:

� az 1. számú Gyakorló Általános Iskolában Nagy Enikõ
gazdasági ügyéntézõ

� az Általános Orvostudományi Karon Bencze Zsolt
csoportvezetõ

� Herr Róbert mûszaki ügyintézõ
� Somodi Klára irodavezetõ,
� a Babits Mihály Gyakorló Gimnnézium és

Szakközépiskolában Priskinné Rizner Erika tanárnõ,
� a Bölcsészettudományi Karon Rudolfné Grócz Anna

ügyvivõ szakértõ,
� a Deák Ferenc Gyakorló Gimnáziumban dr. Tarnai

Istvánné tanítónõ,
� Rausch Zoltánné tanárnõ,
� az Egészségtudományi Karon Egyed Anna Ilona gazdasá-

gi csoportvezetõ,
� az Egyetemi Könyvtárban Bogáthyné Hasznos Éva szol-

gáltatási igazgató,
� a Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Karon

Kis-Nemes Szilvia titkársági csoportvezetõ,
� Notaisz Jánosné osztályvezetõ,
� Melczer Géza gazdasági ügyintézõ,
� az Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Mûvészeti Isko-

la és Gyakorlóóvodában Rózsa Gabriella szakszervezeti
tanító,

·� az Illyés Gyula Karon Dr. Horváthné Papp Ibolya adjunk-
tus,

� a Közgazdaságtudományi Karon Hegedüs Mariann titkár-
ságvezetõ,

� a Mûvészeti Karon Sipos Judit ügyvivõ szakértõ,
� a Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Karon Gaszler

Balázs tanszéki mérnök,
� a Rektori Hivatalban Sándorfi Eszter külügyi referens.
·� a Természettudományi Karon Heisenberger Zsolt osztály-

vezetõ.

valamint rektori dicséretben részesült:
� az Állam- és Jogtudományi Karon Szabó Brigitta külügyi

és marketing kapcsolati referens
� a Gazdasági Fõigazgatóságon Kovács Emõke HR Fejlesz-

tési és Kontrolling csoportvezetõ

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete Pécsi Egyetemi Bi-
zottsága nyolc éven át végzett áldozatos közösségi munkája elisme-
réseként FDSZ emlékplakettet adományoz:

·�Hurkóné Kereszti Erzsébetnek, a BTK-TTK Kari Könyv-
tár szakszervezeti fõbizalmijának.

A fotó az Ünnepi Évzáró Szenátusi Ülésen készült. 



2012. június 14-én tartotta meg a Pécsi Tudományegyetem Tan-
évzáró Ünnepi Szenátusi Ülését a Dr. Halasy-Nagy József aulá-
ban. Az eseményen professzor emeritus, címzetes egyetemi ta-
nári, docensi címek átadására került sor, majd a habilitáltak, vé-
gül a doktori fokozatot szerzõk vehették át okleveleiket.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2012. április 19-i ülésén
az urbanisztika területén végzett kimagasló mérnöki, tudományos
és iskolateremtõ munkája elismeréseként professzor eme-ritus cí-
met és a PTE címerével ellátott arany kitûzõt adományozott:

� Hübner Mátyás egyetemi tanárnak

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2012. április 19-i ülé-
sén az egyetem Egészségtudományi Karán végzett kiemelkedõen
magas színvonalú és meghatározó jelentõségû tudományos, okta-
tói, vezetõi tevékenysége elismeréseként professzor emeritus cí-
met és a PTE címerével ellátott arany kitûzõt adományozott:

� Sulyok Endre egyetemi tanárnak

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi ta-
nári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitûzõt
adományozott:

� Katus Lászlónak, az MTA Történettudományi Intéze-
te tudományos tanácsadójának 

� Szentpéteri L. Józsefnek, a Tátorján Természetvédel-
mi Alapítvány kuratóriumi elnökének

� Borbély Katalinnak, az Országos Onkológiai Intézet
fõorvosának

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi do-
censi címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitûzõt
adományozott:

� Dara Péternek, a DEVISE Hungary Kft. ügyvezetõ
igazgatójának

Az állam-és jogtudományok területén:
� Szilovics Csabának, a PTE Állam- és Jogtudományi

Kar egyetemi docensének
A biológiai tudományok területén:
� Fekete Csabának, a Természettudományi Kar egyete-

mi docensének
A földtudományok területén:
� Pirkhoffer Ervinnek, a Természettudományi Kar ad-

junktusának
A nyelvtudományok területén:
� Jankovics Máriának, a Nyugat-magyarországi Egye-

tem fõiskolai tanárának
A történettudományok területén:
� Honvári Jánosnak, a gyõri Széchenyi István Egyetem

egyetemi docensének
Az orvostudományok területén
� Ábrahám Istvánnak, az új-zélandi Otago University

egyetemi tanárának
� Boldizsár Ferencnek, a PTE Klinikai Központja ad-

junktusának
� Gasztonyi Beátának, a Zala Megyei Kórház osztályveze-

tõ fõorvosának

� Halmosi Róbertnek, a PTE Klinikai Központja ad-
junktusának

� Könczöl Franciskának, az Általános Orvostudományi
Kar egyetemi docensének

� Kövesi Tamásnak, az Általános Orvostudományi Kar
egyetemi docensének

� Stankovics Józsefnek, a Klinikai Központ egyetemi
docensének

� Debreceni Balázsnak, az Általános Orvostudományi
Kar adjunktusának

� Karádi Kázmérnak, az Általános Orvostudományi
Kar egyetemi docensének

Az egészségtudományok területén
� Betlehem Józsefnek, az Egészségtudományi Kar egye-

temi docensének.

APécsi Tudományegyetem Szenátusa sikeres védésük alapján
PhD-fokozatot ítélt oda az alábbi hallgatóknak:

Az állam- és jogtudományok területén:
� Sziklay Júliának, a Nemzeti Adatvédelmi és Informá-

ciószabadság Hatóság fõosztályvezetõjének
� Mohay Ágoston Csanádnak, a PTE Állam-és Jogtu-

dományi Kara tanársegédjének
A biológiai tudományok területén:
� Virág Eszter Andrea biológusnak

Az építészmérnöki tudományok területén:
� Szatmári Tibornak, a Technomost sro. ügyvezetõjének

A filozófiai tudományok területén:
� Sivadó Ákosnak, a PTE Bölcsészettudományi Kar ta-

nársegédjének
A földtudományok területén
� Berghauer Sándornak, a beregszászi II. Rákóczi Fe-

renc Kárpátaljai Magyar Fõiskola adjunktusának
� Rozsnyai Katalinnak, a Szent István Egyetem gyulai

Agrár-és Egészségtudományi Kara fõiskolai docensének
� Spiegler Patrícia vállalkozónak
� Játékos Editnek, a gyöngyösi Károly Róbert Fõiskola

adjunktusának
Az irodalomtudományok területén:
� Légmán Annának, az MTA Társadalomtudományi

Kutatóközpontja munkatársának
A közgazdaságtudományok területén:
� Csák Lászlónak, a CDC Consulting Kft. ügyvezetõ

igazgatójának
� Kardos Barbarának, a Budapesti Gazdasági Fõiskola

egyetemi adjunktusának
� Márkus Gábornak, a PTE Közgazdaságtudományi

Kar egyetemi tanársegédjének
� Zsupanekné Palanyi Ildikónak, a Budapesti Gazdasá-

gi Fõiskola zalaegerszegi Gazdálkodási Kara egyetemi
adjunktusának

Aneveléstudományok területén:
� Arató Ferencnek, a PTE Bölcsészettudományi Kara

tanársegédjének
� Szûcs Norbertnek, a Szegedi Tudományegyetem ad-

junktusának
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A néprajztudományok területén:
� Iancu Laurának, az MTA Néprajztudományi Intézete

tudományos segédmunkatársának
A nyelvtudományok területén:
� Bodolay Lászlónak, a Budapesti Gazdasági Fõiskola do-

censének
� Herendy Csillának, a Budapesti Corvinus Egyetem ad-

junktusának
� RichterBorbála Máriának, a Kodolányi János Fõiskola

adjunktusának
Az orvostudományok területén:
� Kajtár Bélának, a PTE Általános Orvostudományi Kar

laboratóriumi vezetõjének
� Kun Attilának, a Tolna Megyei Kórház fõorvosának
� Nagy Juditnak, a PTE Általános Orvostudományi Kar

klinikai orvosának
� Németh Ádámnak, a PTE Klinikai Központ klinikai or-

vosának
� Vincze Andrásnak, a PTE Általános Orvostudományi

Kar tudományos segédmunkatársának
� Bánáti Miklós Jánosnak, a neubrandenburgi Dietrich

Bonhoeffer Klinikum osztályos orvosának

� Gaál Valériának, a PTE Klinikai Központ tanársegédjének
� Gyürüs Évának, a cardiffi University Hospital of Wales

klinikai orvosának, a pszichológiai tudományok területén
� Havelka Juditnak, az antwerpeni „Agora therapie en

vormingscentrum” munkatársának

Az Egyetemi Doktori Bizottság döntése értelmében DLAokleve-
let vett át:

Az építõmûvészet területén:
� Halász György, a Budapesti Mûszaki Egyetem tanárse-

gédje
� Horváth Magdolna, a PTE Pollack Mihály Mûszaki és

Informatikai Kar tanársegédje
A képzõmûvészetek területén:
� Horváth Csaba Árpád, a bajai Eötvös József Fõiskola

adjunktusa
� Joachim Kley szobrászmûvész

A zenemûvészetek területén:
� Bali János furulya- és barokkfuvola mûvész

Ünnepélyes projektzáró rendezvényt tartott a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) június 27-én abból az alkalomból, hogy
elkészült az új kutatóközpont, megérkeztek – illetve a követ-
kezõ napokban folyamatosan érkeznek – a legmodernebb
kutatási mûszerek is, így minden akadály elhárult a szakem-
berek elõl, hogy nemzetközi színvonalon végezhessék tudo-
mányos kutatásaikat. 

A Pécsi Tudományegyetem a mintegy hétmilliárd forintos euró-
pai uniós támogatásból megvalósuló Science Building létreho-
zásával kívánja szolgálni a természettudományi és orvostudo-
mányi oktatás, kutatás és innováció számos területét. Rendkívül
korszerû – a Dél-dunántúli régió életében évtizedes hiányt pótló
– nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák sze-
rint kialakított új kutatóintézmény született tehát, amely a kuta-
tóegyetemi rangot megcélzó PTE zászlóshajója lehet. A központ
együttmûködik majd vállalatokkal, és rugalmasan reagál a kuta-
tási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire.

A projekt révén olyan új laboratóriumok, kutatómûhelyek
jöttek létre, amelyek infrastrukturálisan az európai élvonalba tar-
toznak, és amelyekhez hasonló jelenleg nincs Magyarországon.
A pályázat nem titkolt célja volt az is, hogy a hazánkban képzett
kutatóállományt itthon tartsák, illetve a már külföldön munkát
vállalókat visszacsábítsák a hazai kutatás porondjára.

Már ismert, hogy a kutatóközpontot Szentágothai János
Kossuth-díjas agykutatóról, akadémikusról nevezik el. Az egye-
tem szenátusa a névadó családjának hozzájárulásával döntött ar-
ról, hogy a létesítmény a pécsi orvoskar jogelõdje, a Pécsi Or-
vostudományi Egyetem egykori anatómia tanárának, anatómiai
intézetvezetõjének nevét veszi fel. A keresztelõt október 29-én,
Szentágothai János születésének 100. évfordulója elõtt két nap-
pal tartják majd a PTE kutatóközpontjában.

Az építkezés során több mint 10 000 köbméter földet kellett
kiemelni, hogy elõkészítsék az alapot, majd 700 tonna acél és
7000 köbméter beton következett – ennyi anyagot építettek be
az épületekbe. A Kossuth-díjas Bachman Zoltán építész és ter-
vezõ csoportja tervei alapján létesülõ, 7200 négyzetméteres köz-
pont a lejtõs telken három egymás mellé sorolt kocka alakú iro-
da- és laborépületekbõl áll össze, melyek építészeti kialakításuk-
ban hasonlítanak egymásra: az egyes épületek tömegéhez képest
arányaiban szûk ablakok randomszerû kiosztásban helyezked-
nek el. 

Az épületek magassága megegyezik, a dombos terület miatt
mégis lépcsõszerûen fut le a három egység. Az épületek közti
egyik átjáróban egy különleges, „kavics” alakú, háromszázötven
fõt befogadó elõadóterem is helyet kapott, amely a legmoder-
nebb oktatástechnikai berendezésekkel segíti majd az oktatók
munkáját. 

Pécsi Tudományegyetem 

Forrás: PTE

Megkezdõdhet a munka a PTE új kutatóközpontjában
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Habsburg György a társadalmi felelõsségvállalásról
A Nemzetközi Szabadegyetem május 6-i elõadója
Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke
volt, aki a humanitárius szervezet és a Pécsi Tudo-
mányegyetem közt kötött együttmûködési szerzõ-
dés aláírása után beszélt a társadalmi felelõsség-
vállalásról a Halasy-Nagy József Aulában.

Az elõadást felvezetõ Komlósi László Imre rek-
torhelyettes elmondta: az elõadó édesapját, Habs-
burg Ottót 1993-ban avatta díszdoktorává a Pécsi
Tudományegyetem, a legkisebb fiú, a most elõadó
Habsburg György pedig a diplomácia mellett a fi-
lantrópiának szenteli életét. Az elõadás hangulatá-
hoz a Halasy-Nagy József Aulában található, Er-
zsébet királynõrõl, a Pécsi Tudományegyetem köz-
vetlen, pozsonyi elõdjének névadójáról készült szobor is hozzájárult.

„A globális gazdasági válság olyan óriási problémákat okoz, melyeket az államok és a kormányok egyedül nem tudnak megoldani,
így a humanitárius szervezetek is próbálnak segíteni az elesetteken, rászorulókon.” – mondta Habsburg György.  „A munkanélküliség
sok helyen növekszik: Spanyolországban például 25%, a 26 év alatti fiatalok körében pedig 52%, ami óriási szám. Csak a vöröskereszt
több mint negyvenezer embert élelmez emiatt az ibériai országban. Magyarországon is egyre nagyobb problémát okoz a munkanélkü-
liség.”

A Magyar Vöröskereszt elnöke elmondta: a gazdasági válság a humanitárius szervezet életében is szükségszerû átalakulást hozott,
hiszen míg korábban a rászorulók alatt jórészt a természeti katasztrófák által sújtott területeken élõket és például a hajléktalanokat ér-
tettük, mára ez a fogalom sajnos új csoportokkal bõvült.

„Mûködésképtelen lenne a Magyar Vöröskereszt az önkéntesek nélkül.”- fogalmazott Habsburg György. „Ha például egy-egy ügy
kapcsán adományozásról van szó, annak a hátterét, logisztikáját, raktározását kevésbé tartják szem elõtt az emberek, pedig ez is mun-
kaigényes. Tartanunk is kell a kapcsolatot az önkénteseinkkel, hogy – mivel fizetni nem tudunk nekik – érezzék a társadalmi elismerést.
Ugyanakkor egyre több minden közül választhatunk, így a legnagyobb kincs az idõ, s azt az egyre szûkülõ idõtartamot, melyet a Ma-
gyar Vöröskeresztnek dolgozó önkéntesek a segítségnyújtásra szánnak, egyre nagyobbra kell értékelnünk.” Habsburg György ennek
kapcsán annak nehézségére is rámutatott, hogy egyre nehezebb a pozitív és/vagy a társadalmi összefogást bemutató eseményekkel a
címlapokra kerülni.

Támogatást szerezni is egyre nehezebb, a magyar kormány idén drasztikusan csökkentette a Magyar Vöröskeresztnek nyújtott anya-
gi támogatást, s a gazdasági válság miatt az eddig szorgalmasan adományozó cégek száma is megcsappant. „Szomorú olyan kis- és kö-
zépvállalkozásoktól levelet kapni, melyben az eddig éveken át adományozóink sorába tartozó cégek most segítséget kérnek.” – mondta
Habsburg György.

A helyzet azonban nem reménytelen! A Magyar Vöröskereszt elnöke a kitartást és a kreativitást emelte ki.
Az elõadás után az érdeklõdõ egyetemi polgárok és városlakók számos kérdést tettek fel. Szó esett például Magyarország nemzet-

közi megítélésének mostani negatív tendenciájáról s ennek okairól, a Vöröskereszt helyi szervezetekhez és a vallásokhoz való viszo-
nyáról is. Egy kérdés kapcsán újabb pécsi együttmûködési lehetõség, a pécsi hospice-szal foglalkozó szervezettel való közös munka
igénye is felvetõdött.

Harka Éva

Ápolók Napja

Forrás: www.univpecs.pte.hu
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Örkény István

Honvédkórház

Fél kettõkor végzett az utolsó mûtéttel. Megmosdott, átöltözött. Épp a zubbonyát gombolta, amikor bekopogott a mûtõsnõ.
– Az a nagy drum õrnagy van kint. A huszonhetesnek a férje.
Az ezredorvos keze megállt az utolsó gombon. Habozva nézte a szennyeskosárba gyûrt, vérrel fröcskös, fehér köpenyt.
– Szóljon doktor Gorovénak.
– Õt már tizenkettõkor el tetszett engedni.
– Puff neki.
A halált meg lehet szokni. Ki lehet ismerni minden csínját-bínját; azt a sóhajtást az utolsó belélegzés után, azt a rándulást,
mikor utolsót lök a szív.
A halál az orvos szemében közömbös tény: túl van az õ országa látóhatárán.
Nemcsak megszokni lehet, hanem meg is lehet unni; de sem megszokni, sem megunni nem lehet a gyászt.
A hozzátartozókat mindig az adjunktusa, Gorove fõhadnagyorvos fogadta. Gorove igazi diplomata; türelmes, simulékony,
hidegfejû, nem olyan érzékeny és robbanékony, mint õ. Nagy kár volt Gorovét elengedni. Azt mondta a mûtõsnõnek:
– Küldje be.
Az õrnagy bejött. Tisztelgett. Nem kérdezett semmit, csak nézte az ezredorvost. Hatalmas termetén feltûnõen kicsi fej ült, s a
kicsi arcban feltûnõen kicsi szem. Mintha egy mesebeli óriásra babafejet ragasztottak volna.
Az ezredorvost nagyon zavarta e szempár üvegszerûsége.

– Látta a feleségét? – kérdezte.
– Tõle jövök – mondta az õrnagy.
– Beszélt is vele?
– Csak néhány szót.
– Hogy érzi magát?
– Azt mondta, jól.
Csönd lett. Az õrnagy nem érdeklõdött, sikerült-e a mûtét. Katonásan, mozdulatlanul állt, de nem sürgette az ezredorvost.

Úgy nézett reá, mint feljebbvalójára, akitõl nem orvosi véleményt, hanem valamilyen katonásabb parancsot vár, érthetõ, vilá-
gos utasítást, melyet gyorsan és pontosan végre kell hajtani... Ez a várakozás még nagyobb zavarba ejtette az ezredorvost.

Köhintett, aztán levette szemüvegét, mintha könnyítene a helyzeten, hogy kissé homályosabban látja az õrnagyot.
– Sajnálattal közlöm önnel – mondta –, hogy a mûtét nem volt sikeres.
Az õrnagy nem szólt. Keményen biccentett.
– Már a máj is tele van áttételekkel – folytatta egy kis szünet után az ezredorvos. – Csak kinyitottuk és visszavartuk a hasat.
Az õrnagy megint biccentett. Nagy testébõl pirosság száll föl a kicsi fejbe.
– Körülbelül három-négy hete van hátra – tette hozzá gyorsan az ezredorvos.
Az õrnagy megint csak biccentett, mint egy baba, mely csak biccenteni tud.
Keményen tartotta magát, de a keze lassan ökölbe szorult, s a szorítástól egészen kifehéredett, mintha onnan nyomná fejébe a
vért.
– Én is szívbõl sajnálom õt – mondta az ezredorvos. – Régen volt ilyen szelíd és béketûrõ betegünk.
Az õrnagy összeráncolta kis homlokát.
– Tényleg –  mondta egy kis gondolkozás után, mintha most értesülne feleségének e jellemvonásáról –, õ nagyon szelíd.
– Sohasem hallottuk panaszkodni.
Az õrnagy megint gondolkozott.
– Igaz – biccentett buzgón, mintha ezt is most hallaná elõször. – Otthon sem panaszkodott soha.
Megint csönd lett. Az ezredorvos várt, de az õrnagy nem kérdezett semmit.
Megint neki kellett megszegnie a csöndet.
– Õneki azt mondtuk, hogy a mûtét sikerült.
– Megértettem – mondta az õrnagy.
– Az utolsó percig tartani kell benne a lelket.
– Értettem – mondta az õrnagy.
– Ugyanúgy kell vele bánni, mint máskor – tette hozzá az ezredorvos. – Mihelyt észreveszik a gyöngédséget, gyanút fognak a
betegek.
– Meglesz – mondta az õrnagy.
Megint csönd lett.
– Óhajt még valamit tudni? – kérdezte az ezredorvos.
– Minden világos – mondta az õrnagy.
– A viszontlátásra – mondta az ezredorvos.
– A viszontlátásra – mondta az õrnagy.
Kezet fogtak. Az ezredorvos kissé ügyefogyottan még hozzámorgott valamit, ami egy részvétnyilatkozathoz hasonlított. Az
õrnagy azonban nem értette meg a mormogást.
– Tessék? – kérdezte.
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– Semmi – mondta az ezredorvos.
Mikor az õrnagy kiment, fellélegzett. Fölvette köpenyét, s még benézett egy súlyos betegéhez, akinek vérátömlesztést rendelt.
Aztán, már elmentében, egy pillanatra megállapodott a huszonhetes elõtt. Odabentrõl vad veszekedés hallatszott. Rögtön
megismerte az õrnagy hangját. Odaintett egy ápolónõt.
– Hívja csak ki az õrnagy urat, Fábernikné.
Az ápolónõ benyitott. Az õrnagy hangja kicsapott a folyosóra.
– Te ronda hisztérika – üvöltötte –, mit nyavalyogsz itt nekem?
Aztán csönd lett. Aztán kijött az ápolónõ. Aztán kijött az õrnagy, feltûnõen vörös, eltorzult arccal. Megállt az ezredorvos
elõtt, katonásan, mint az elõbb.
– Maga disznó! – förmedt rá az ezredorvos.
Ez a sajnálatos kijelentés a folyosón hangzott el, két magas rangú tiszt közt, egy csomó közkatona és civil füle hallatára.
Nagy kár volt Gorovét elengedni. Õ sosem veszti el a hidegvérét.
– Hogy beszél azzal a szerencsétlennel, maga állat? – ordított az õrnagyra az ezredorvos.
– Ahogy máskor – mondta megriadva az õrnagy. – Ön parancsolta, hogy ezt muszáj csinálni.
Az ezredorvos rámeredt. Még nagyon kikívánkozott volna belõle valamit, de ebben a pillanatban vette csak észre, hogy az
õrnagy sír. Az üvegfényû babaszemekbõl lassan buggyanatak elõ a könnyek, az óriási test remegett és rázkódott, mintha fel-
robbant volna benne valami.
– Ja úgy – mondta az ezredorvos. – Akkor bocsánatot kérek.
Sapkájához emelte kezét, és gyorsan tovasietett a folyosón.

Forrás: www.bama.hu

Nem kapnak új helyeket a jogászok, közgazdászok
A népszerûtlennek bizonyult részösztöndíjas helyekre tervezett reménybeli ötezer új állami ösztöndíjas helybo"l a jogász- és a köz-
gazdászképzés egyetlen egyet sem kapna.
Mik ezek?

Ahogy arról már beszámoltunk, az Emberi Erõforrások Minisztériumához tartozó Felsõoktatási Tervezési Testület a közelmúlt-
ban javaslatot tett a miniszternek a 2012-ben a felsõoktatásba felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkereten belüli – a
részösztöndíjas helyekbõl az állami ösztöndíjas létszámhoz történõ – átcsoportosításra az alapképzésben és az osztatlan képzésben.

A részösztöndíjas helyek nagy részére ugyanis nagyon kevesen jelentkeztek. Sajtóinformációk szerint az oktatásért felelõs ál-
lamtitkárság azt szeretné, hogy körülbelül tízezer részösztöndíjas helyet ötezer államilag finanszírozott hellyé alakítsanak. Értesülé-
sek szerint azonban a reménybeli ötezer új állami ösztöndíjas helybõl a jogász- és a közgazdászképzés egyetlen egyet sem kapna.

– Ez nyilvánvalóan nem szerencsés helyzet, de túl sok mozgásterünk nekünk, sajnos, nincsen – mondta el kérdésünkre dr. Bódis
József, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Pécsi Tudományegyetem rektora.
A hírek szerint az államilag finanszírozottak közül éppen a kormány által preferált helyekrõl – mûszaki, természettudományos sza-
kokról – hiányoznak a jelentkezõk.

Semmelweis-napi díjazottak
medicalonline.hu 

Semmelweis Ignác születésének évfordulóján kitüntetéseket adományozott az egészségügy területén végzett kiemelkedõ
munka elismeréseként az Emberi Erõforrások Minisztériuma.
Balog Zoltán miniszter Semmelweis-díjat adott át Szabó István professor emeritusnak, a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar Szülészeti- Nõgyógyászati Klinika volt tanszékvezetõ egyetemi tanárának;
Batthyány-Strattmann László-díjat prof. Kránicz Jánosnak, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara
Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Fizioterápiás Tanszéke nyugalmazott egyetemi tanárának, 
Pro Sanitate Díjat dr. Schmelczer Matildnak, a Pécsi Irgalmasrendi Kórház orvos-igazgatójának; 
Miniszteri dicséretet Deutsch Krisztinának, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Ápolás és Betegellátás
Intézet Sürgõsségi Ellátási Tanszéke tanársegédjének, és Vasa Sándornénak, a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza, Pécsi
Irgalmasrendi Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezetõ ápolójának. 
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Válogatás Lázár Györgyné (PTE ÁOK Laboratóriumi Intézet) Emlékeim a pécsi egyetemi munkahelyeimrõl,
1960-2010 c. könyvének képanyagából. A könyvrõl szóló írást közöltünk az Orvoskari Hírmondó 2012. áprilisi számában
Németh-Csóka Mihálytól. (A képek közlését következõ számainkban folytatjuk.)




