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EREDMÉNYEK

XIX. Kari Tudományos Diákköri Konferencia
2013. április 26-27., Pécs
A TDK Konferencián elhangzott 77 elõadásból a következõ elõadók értek el helyezést:

Táplálkozástudományi szekció

Társadalom- egészségtudományi szekció

I. helyezés
Soltész Dorottya
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), dietetikus szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
Élelmiszerekhez felhasznált tartósítószerek génexpresszió-modifikáló hatásának
vizsgálata
Témavezetõk: Gubicskóné Kisbenedek Andrea, dr. Varjas Tímea

1. helyezés
Pandur Attila
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), mentõtiszt szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
Éveket az életnek- az újraélesztési és elsõsegélynyújtási ismeretek szintje
az európai és magyar diákok körében
Témavezetõ: Marton József
II. helyezés
Vajda Réka
Népegészségügyi szakember MSc, epidemiológia szakirány, II. évfolyam,
levelezõ munkarend, Pécs
Méhnyakrákkal és a humán papilloma vírussal kapcsolatos attitûdvizsgálat
Témavezetõk: Karamánné dr. Pakai Annamária, Horváthné Kívés Zsuzsanna
Pék Emese
Népegészségügyi szakember MSc, epidemiológia szakirány, II. évfolyam,
levelezõ munkarend, Pécs
Mentõdolgozók egészségi állapotának vizsgálata az Észak-magyarországi és a
Nyugat-dunántúli régióban
Témavezetõ: dr. Betlehem József
II. helyezés
Danku Nóra
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (BSc), népegészségügyi ellenõr
szakirány, IV. évfolyam, nappali munkarend, Pécs
Attitûdváltozások 18-19 éves fiúk körében a "FÜGE" drogprevenciós program
hatására
Témavezetõk: prof. dr. Boncz Imre, Hegedûs Attila
Ápolástudományi szekció

II. helyezés
Magyar Brigitta
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), dietetikus szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
Életmódvizsgálatok utánpótlás korú középiskolás sportolóknál
Témavezetõ: Szekeresné Szabó Szilvia
Horzsa Krisztina
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), dietetikus szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
Reklámok és egyéb tényezõk hatása a 10-14 évesek étel és élelmiszerválasztására
Témavezetõ: Gubicskóné Kisbenedek Andrea
III. helyezés:
Bogáromi Lilla
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), dietetikus szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
A táplálkozás és az emésztõszervi daganatok kapcsolata (Fókuszban a gyomor,
vékonybél, vastagbél és végbél daganatai)
Témavezetõk: Dr. Varga Zsuzsanna, Gubicskóné Kisbenedek Andrea
Luca Emese
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), dietetikus szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
Parkinson betegek tápláltsági állapotának felmérése
Témavezetõ: Ungár Tamás Lászlóné

I. helyezés
Arany Ida
Ápolás MSc, II. évfolyam, levelezõ munkarend, Pécs
Bizonyítékokon alapuló ápolás elveinek érvényesülése a nyomási fekély
prevencióban és terápiában
Témavezetõk: Dr. Váradyné Horváth Ágnes, Karamánné dr. Pakai Annamária
II. helyezés
Hegedüs Nikolett
Ápolás MSc, II. évfolyam, levelezõ munkarend, Pécs
A perkután koronária intervenciót követõ trombotikus események prediszponáló
tényezõinek vizsgálata
Témavezetõk: dr. Vorobcsuk András, dr. Oláh András
Hegedüs Zsófia
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), ápoló szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
A krónikus orrdugulás életminõségre gyakorolt hatása
Témavezetõ: Fullér Noémi
III. helyezés
Csomor Zsófia
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), ápoló szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
A zárt trachea szívó rendszer elõnyei, és a leszívási technikák hatásai, gépi
lélegeztetésben részesülõ betegek körében
Témavezetõk: Czucz Péter, dr. Verzár Zsófia
Léber Andrea
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), ápoló szakirány, IV. évfolyam,
levelezõ munkarend, Pécs
A posztoperatív fájdalomcsillapító módszerek hatékonyságának vizsgálata az
egynapos ortopédiai ellátáson belül
Témavezetõ: dr. Oláh András
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EREDMÉNYEK
Orvosi laboratóriumi és Képalkotó diagnosztikai szekció
I. helyezés
Kovács Klaudia, Szijártó Adrienn
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak (BSc),
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Kaposvár
D-vitamin ellátottság vizsgálata eltérõ fehérje frakciók esetén
Témavezetõ: Dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet

III. helyezés
Marczali Adrienn
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), gyógytornász szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Zalaegerszeg
Terrier-módszer alkalmazása a subcapitalis humerustörést szenvedett betegek
kezelésében
Témavezetõk: Tóthné Steinhausz Viktória, Rakos Rita
Sporttudományi szekció

II. helyezés
Balogh Dóra
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak (BSc),
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Kaposvár
A parathormon intakt és biointakt módszerek összehasonlítása végstádiumú
vesebetegekben
Témavezetõ: Dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet
III. helyezés
Tihanyi Gyöngyi
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak (BSc), képalkotó
diagnosztikai analitika szakirány, I. évfolyam, levelezõ munkarend, Kaposvár
A radiográfus szerepe a rizikószervek dózisterhelésének csökkentésében külsõ
sugárkezelés alkalmazása során
Témavezetõk: dr. Cselik Zsolt, Vandulek Csaba
Fizioterápia szekció
I. helyezés
Király Eszter Anna
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), gyógytornász szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
A veleszületett dongaláb Ponseti szerinti kezelési eredményeinek összehasonlító
értékelése
Témavezetõ: prof. dr. Kránicz János
II. helyezés
Markó Zsolt
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), gyógytornász szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Zalaegerszeg
A munkahelyi környezet hatása az alvás minõségére, kóros álmatlanság szûrése és
terápiája
Témavezetõk: dr. Szabó József, Mazur Mónika
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I. helyezés
Kiss Gabriella
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), gyógytornász szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Pécs
Lumbális motoros kontroll fejlesztés az utánpótlás kajak-kenu sportolók körében
Témavezetõ: dr. Járomi Melinda
II. helyezés
Kõfalvi Adél
Rekreáció szervezés és egészségfejlesztés alapszak (BSc), II. évfolyam,
levelezõ munkarend, Pécs
A hazai háztartások sportfogyasztási szokásainak empirikus vizsgálata
Témavezetõk: dr. Ács Pongrác, dr. Kovács Antal
III. helyezés
Kovács Zsuzsanna
Ápolás és betegellátás alapszak (BSc), gyógytornász szakirány, IV. évfolyam,
nappali munkarend, Zalaegerszeg
Neuromuszkuláris balance tréning hatása a poszturális kontrollra futballistáknál
Témavezetõk: Tóthné Steinhausz Viktória, dr. Fekete Sándorné
HÖK különdíjasok
Keibinger Katalin szociális munka alapszak,
III. évfolyam, nappali munkarend, Szombathely
Horváth Istvánné ápolás és betegellátás alapszak, ápoló szakirány,
IV. évfolyam, levelezõ munkarend, Szombathely
Porkoláb Eszter ápolás és betegellátás alapszak, dietetikus szakirány,
III. évfolyam, nappali munkarend, Pécs
Bakos Bernadett orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak,
képalkotó diagnosztikai analitika szakirány, III. évfolyam, levelezõ munkarend, Kaposvár
Horváth Bianka ápolás és betegellátás alapszak, gyógytornász szakirány,
IV. évfolyam, nappali munkarend, Pécs
Miklós Emõke ápolás és betegellátás alapszak, gyógytornász szakirány,
IV. évfolyam, nappali munkarend, Pécs

TUDÓSÍTÁS

Tudományos ülés

A XIX. Kari Tudományos Diákköri Konferencia második napján "Mester és Tanítványai" sorozat keretében tudományos programot rendeztek a
Hotel Palatinus Bartók teremében. Az ülésen az alábbi elõadásokat hallgathatták meg a résztvevõk: prof. dr. Kosztolányi György egyetemi tanár, akadémikus: Vonzások, Választások, Véletlenek; prof. dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, akadémikus: Miniatûrizáció az orvosi diagnosztikában, valamint dr. Jane Holdsworth intézetigazgató: Raising the profile of hydration as an area of public health importance.

Tudomány és kultúra
A Hallgatói Önkormányzat és a kar közös szervezésében karunk
hallgatói és a Pécsi Nemzeti Színház mûvészei elõadását tekinthették meg a XIX. Kari Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényének résztvevõi 2013. április 25-én, a Palatinus Hotel Bartók termében:
Elõször Bobály Viktória PhD hallgató valamint Prim Mónika elõadásában
"Az utolsó pillanat" c. táncmûvet tekinthették meg, mellyel a Táncpedagógusok Országos Szövetségének versenyén I. helyezést értek el. A darab elõadói a Fonti5 Tánccsoport tagjai, a koreográfus: Fontányi Gréta.
Az este második fellépõje Hatala Panna elsõéves rekreációszervezés és
egészségfejlesztés alapszakos hallgató volt. Panna 8 évig volt színjátszó
kör tagja, részben ennek is köszönhetõ a versek iránti szeretete. Magyartanár nagymamája felkészítésével rendszeres résztvevõje a szavalóversenyeknek, melyeken kiváló eredménnyel szerepel: 2009-ben városi versmondó versenyen második helyezést, 2010-ben és 2011-ben a Bács-Kiskun Megyei szavalóversenyen III. helyezést ért el.
Ezt követõen Hitter Kitti gyógytornász szakirányos hallgatónk Tangó
címmel saját koreográfiáját adta elõ. Kitti 11 éve táncol, alapfokú táncmûvészeti vizsgával rendelkezik. Részt vesz különbözõ táncversenyeken,
ahol kiemelkedõ eredményeket ér el. Például a Táncpedagógusok Országos Szövetségének versenyén volt már elsõ és második helyezett is.
A Galaxy Akrobatikus Rock & Roll Klub pécsi központjának táncosai
mutatták be akrobatikákkal színesített versenyprogramjukat. Az akrobatikák nehézségi foka, ebben a kategóriában a legmagasabb, melyeknek
elsajátítása kiemelt felkészülést igényel. A csapat heti 2-3 edzéssel készül
a folyamatos megmérettetésekre, melynek eredményeként felnõtt kisformációs kategóriában már nem egyszer sikerült a Nyugat-dunántúli Régió
legjobbjának lenniük. A csapat tagjai: Marics Krisztina, Wildmann Melinda, Mosztbacher Dóra, Soós Adrienn, Ferenc Enikõ és Hideg Orsolya.
Az est mûsoros részében a Pécsi Nemzeti Színház nagy sikerrel játszott zenés darabjaiból, úgymint A Padlás, A Dzsungel könyve, valamint
népszerû musicalekbõl hallhattnak összeállítást Györfi Anna és Mikola
Gergõ színmûvészek elõadásában a vendégek.
Solt Nikolett, Takács Gyula
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HÍREK

Együttmûködés
Dr. Betlehem József dékán, valamint dr. Jane Holdsworth igazgató
asszony Együttmûködési Nyilatkozatot írt alá karunk és az Európai
Hidratációs Intézet között a hidratációhoz kapcsolódó tudományos
kutatások elõmozdításáért, illetve a tudományos ismeretek lakosság és egészségügyi szakemberekhez való eljuttatása érdekében.
Az eseményre a kari Tudományos és Diákköri Konferencia keretében megrendezett Mester és Tanítványai tudományos konferencián
került sor.

Egészségügyi szervezõk országos fórumokon
Egyetlenként a Közgazdaságtudományi OTDK-n,
egyetlenként a Turizmus ZRT szakdolgozati pályázatán
Kálmán Krisztina egészségturizmus-szervezõ szakirányon 2012ben, levelezõ munkarendben végzett hallgató BSc évei alatt öszszesen 3 alkalommal vett részt a kari TDK-n, egy alkalommal II.,
egy alkalommal elsõ helyezést ért el szekciójában, így két jogosultságot szerzett az OTDK-ra. Mivel a kar egy hallgatót csak
egyszer delegálhat az OTDK orvos- és egészségtudományi szekciójába (OTDK-s kerete limitált), választania kellett, melyik elõadásával indul. (Egészségügyi szervezés és menedzsment tagozatban adta elõ a kari TDK-n szekciójában I. helyezést elnyert "A
metabolikus szindróma egészségügyi-gazdasági elemzése" címû
munkáját.
Kár lett volna lemondani a másik munka országos szintû megmérettetésérõl, s mivel ez a közgazdasági szekcióban is megállta a helyét, beneveztük. A közgazdaságtudományi szekcióba
több mint hatszáz (szakdolgozat méretû) dolgozat érkezett, abból 517-et dolgozatonként két opponens véleménye alapján elõadásra alkalmasnak találtak. Köztük volt Kálmán Krisztina egészségturizmus-szervezõ szakon végzett hallgatónk dolgozata, amit
külön erre az alkalomra kellett megírnia, hiszen a mi karunkon
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elegendõ absztrakttal és elõadással részt venni a TDK-n. Kálmán
Krisztina egyetlen volt Veszprémben a Közgazdaságtudományi
OTDK-n, aki egészségtudományi karról érkezett. Turisztikai vállalkozások menedzsmentje tagozatban adta elõ "Turisztikai mikro- és kisvállalkozások elemzése" címû munkáját.
A Magyar Turizmus ZRt. 2012-ben 12. alkalommal hirdette meg
"Az év szakdolgozata" pályázatát, amelyre 39 megvédett szakdolgozat érkezett, köztük Bödör Alexandráé. "A zalai gyógyfürdõk
szerepe a turizmusban" címû szakdolgozat kezdeti munkálatai
is a TDK- tevékenységhez kapcsolódnak, az egészségügyi szervezõ alapszakon egészségturizmus szakirányon 2012-ben végzett
hallgató a kari TDK- n is szerepelt e témával. (A dolgozat többszörösen is hasznosult, a hallgató "Azért a víz az úr" címû konferencián is elõadta a szakdolgozati témájából készített anyagát.)
Bödör Alexandra egyetlen volt az Ybl-Palotában tartott pályázat
díjátadó ünnepségén, aki az egészségtudomány területérõl érkezett.
Dr. Turcsányi Katalin

HÍREK

Oklevélátadó ünnepség
A PTE Egészségtudományi Kar tavaszi Oklevélátadó ünnepségét 2013. március 22-én 11.00 órai kezdettel rendezték meg a PTE KTK Dr. Halassy-Nagy József Aulájában. A
kar vezetõségét dr. Betlehem József egyetemi docens, karunk dékánja, prof. dr. Figler Mária karunk minõségügyi és
tudományos dékánhelyettese, valamint prof. dr. Kovács L.
Gábor, tudományos és innovációs rektorhelyettes, karunk
Diagnosztikai Intézetének igazgatója képviselték. Bevonulásukat követõen közösen elénekeltük a Himnuszt. A Zalaegerszegi Képzési Központ képviseletében dr. Szabó József adjunktus, képzési igazgató helyettes jelent meg. A
Hallgatói Önkormányzat elnöke Raposa L. Bence külföldi
tartózkodása miatt nem tudott a rendezvényen jelen lenni. Az ünnepség levezetõ elnöke Figler Mária professzor
asszony volt. Az avatáson 69 végzõs nevében Vajda Réka,
karunk Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszékének kollégája, népegészségügyi MSc szak hallgatója terjesztette elõ az avatási kérelmet. Az avatottak között volt
Pék Emese is karunk Sürgõsségi Ellátási Tanszékének szakoktató kollégája is. Az ünnepséget színesítette Kasza Noémi (ének) és Heizer Salamon (gitár) hallgatóink elõadásában Demjén Ferenc: Kell még egy szó címû dala. Gratulálunk valamennyi friss diplomásnak!
Tóth Krisztina

Nõnap

Sport és gazdaság aktuális kérdései konferencia

A kar vezetése Pécsett az idei évben is színházi elõadással köszöntette a pécsi hölgy dolgozóit a Nemzetközi Nõnap alkalmából. Csehov Cseresznyéskert
címû elõadását a Pécsi Nemzeti Színházban
2013.március 28-án tekintettük meg. A Cseresznyéskert komédia, de mégis inkább drámai elemeket tartalmaz. Jelen vannak a különbözõ szereplõk
közötti szerelmi szálak, rokoni kapcsolatok, ellentétek, a cselekmény fõ szála a családot érintõ szûkös
anyagi helyzet, a fõszereplõket a teljes csõd veszélye fenyegeti, és amennyiben nem sikerül kikecmeregniük belõle, elárverezik a teljes birtokot. A megoldás már hamar jelentkezik Lopahin személyében,
akinek megvan terve a tragédia elhárítására azonban a szereplõk inkább saját sanyarú sorsukon siránkoznak, minthogy tegyenek a helyzetük ellen. Az
egyetlen szereplõ Firsz, az öreg inas, aki mindenrõl
tud, és már az események elején is sejti a végkifejletet, mégis passzív belenyugvással figyeli a történéseket, mert tudja, hogy nem az õ dolga, hogy változtasson rajtuk és végül õ az, aki haláláig hû marad a
Cseresznyéskerthez. A darab a kollégák körében
megosztó volt, hiszen a téma inkább szomorú, mint
komikus, de a színházból kijövet talán sokakat elgondolkodásra késztetett. Mirõl is szólt ez a darab?
Vajon, ha mi nehézségbe ütközünk teszünk-e ellene
vagy csak kivárjuk, majd csak lesz valahogy? A színházi estét ezúton is köszönjük a kar vezetõségének.
Tóth Krisztina

A PTE Egészségtudományi Kara, illetve az PTE ETK Sportgazdasági Kutatóközpontja 2013.
május 16-án konferenciát szervezett a "Sport és gazdaság aktuális kérdései" témakörben, melyen az ország több egyetemérõl köszönthettünk elõadókat. Így a résztvevõk meghallgathatták több karunkon oktató kollégánk elõadása mellett, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar kutató-oktatójának, dr. Stocker Miklósnak a Tudásintenzív vállalatok értékmérése a sportban (Professzionális Sportvállalkozások elemzése) témában tartott elõadását. Ebben az izgalmas és idõszerû témában a hazai sportélet menedzsment és finanszírozási viszonyaiba kaphattunk betekintést. Az elõadás közérdeklõdésre tartott számot, mivel a
konferencia résztvevõinek soraiban nagy arányban jelentek meg rekreációszervezõ-egészségfejlesztõ szakos hallgatóink, akik érdeklõdve követték figyelemmel a tanársegéd úr elõadását, hiszen ez volt a témája PhD értekezésének. A konferencián megjelent hallgatóság soraiból több kérdést is kaptak az elhangzott elõadások. A résztvevõk visszajelzésébõl szervezõként azt a következtetést vontuk le, hogy amint elkészül a most felépítés alatt álló nagy elõadónk a Vörösmarty utcában, a témákat kibõvítve a konferenciát hagyományteremtõ módon,
nemzetközi szinten is folytatni kívánjuk.
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HÍREK
Supervisori ellenõrzés a Szombathelyi Képzési Központban

Fokozatszerzések

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség május 29-én közös ellenõrzést tartott a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Szombathelyi Képzési Központjában.
Az ellenõrzést a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság feladatszabása szerint hajtották végre a felsõoktatási intézményben, ahol vizsgálták a veszélyes anyagok szállítását, tárolását, felhasználását és megsemmisítését, valamint a tûzvédelmi elõírások betartását.
A vizsgálat során kiemelt figyelmet fordítottak az iparbiztonsági és tûzvédelmi szempontokra, feltérképezték az épületben található veszélyes anyagokat, valamint ellenõrizték a veszélyes anyagok felhasználásának menetét.
A dokumentációk áttanulmányozását, valamint helyszínbejárást követõen - különös tekintettel az éppen vizsgázókra - a Szombathelyi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság szituációs gyakorlat keretében a tûzriadótervben foglaltakat a gyakorlatban is ellenõrizte.
A közös ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja a jogszabályoknak megfelelõen jár el, a veszélyes anyagokat az elõírások szerint kezeli és használja fel.
A közös ellenõrzés és a gyakorlat fõ célja az volt, hogy a megelõzés, illetve a magatartási
szabályok betartásának fontossága mind az intézményben, mind a diákokban tudatosuljon.

Habilitáció
2013. április 11-én dr. Kovács Árpád adjunktus
karunk Diagnosztikai Képalkotó Tanszékének
adjunktusa habilitált doktori címet szerzett.
Kutatási témájának címe: "Képalkotás szerepe
a modern 3D sugárterápiában lehetõségek
végtelen tárháza".

Pécsi Kertvárosi nap

2013. május 15-én dr. Lampek Kinga fõiskolai
tanár karunk Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszékének tanszékvezetõje habilitált doktori címet szerzett. Kutatási témájának
címe: "A felnõtt népesség mortalitását és morbiditását befolyásoló társadalmi tényezõk szerepe két évtizedes követéses vizsgálat alapján".
PhD fokozat szerzés
2013. május 15-én Deutsch Krisztina, a Sürgõsségi Ellátási Tanszék szakoktató kollégája,
sikeresen megvédte Elvek és gyakorlat: egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal
készült interjúk tükrében címû PhD értekezését.
Témavezetõ: prof. dr. Meleg Csilla
2013. május 27-én dr. Ágoston István, az
Egészségbiztosítási Intézet Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi
Menedzsment Tanszék szakoktató kollégája, A
kórházi kapacitások és szabályozásuk fejlõdéstörténete címû PhD értekezését sikeresen.
Témavezetõ: prof. dr. Boncz Imre

Kitüntetések
2013. május 4 -én rendezték meg az elsõ Kertvárosi Napokat Pécsett, a Maléter Pál utcában. Az
egész napos programsorozatot elsõsorban a kertvárosi lakókörnyezet, azon belül pedig a családok
igényei hívták életre. A nagy nyílt terület remek helyszínül szolgált arra, hogy az egymástól elkülönülõ sátrakban, a változatos programok nyújtotta lehetõségek közül, mindenki kiválaszthassa a neki leginkább megfelelõt. Ebbe a struktúrába kapcsolódott be a Pécsi Tudományegyetem sátra is,
ahol az egyetem karai közül számos, így az Egészségtudományi Kar is képviselhette magát. Legelõször a Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék oktatója, dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette
és rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakos hallgatók álltak a kilátogatók rendelkezésére. A
program részeként elsõsorban gyermekeket láttak vendégül, és animáltak, ezáltal szüleiknek is lehetõséget teremtettek arra, hogy más helyekre ellátogassanak. A Táplálkozástudományi Tanszék
két oktatója, Gubicskóné Kisbenedek Andrea és Szabó Zoltán valamint dietetikus hallgatók is részt
vettek a programon. A gyermekeknek szóló, egészséges étrendet népszerûsítõ játékos ismertetõ
anyagon túl, lehetõség volt testösszetétel mérésre, és táplálkozási tanácsadásra is. A programok
összességében - a nagy látottsági számnak is köszönhetõen - sikeresen zárultak, mind a kicsik, mind
a nagyok együtt gyönyörködhettek az esti tûzijátékban.
Szabó Zoltán
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2013. február 22-én a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége a Baranya Megyei Innovációs Díjat adományozta prof. dr.
Kovács L. Gábor tudományos és innovációs
rektorhelyettes úrnak, karunk Diagnosztikai
Intézetének igazgatójának.
Magyarország köztársasági elnöke március
15. alkalmából a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztjét adományozta dr. Kovács L. Gábor professzor úrnak, karunk Diagnosztikai Intézetének igazgatójának.
Március 15. alkalmából az Emberi Erõforrások Miniszterének Elismerõ Oklevelét vehette
át Müller Ágnes, a Sürgõsségi Ellátási Tanszék
szakoktatója.

HÍREK

Rekreációszervezõ és Egészségfejlesztõ Szakmai Nap

2013. április 12-én második alkalommal rendezték meg a
Rekreációszervezõk és Egészségfejlesztõk Szakmai Napját. A program közös futással indult a Mecseken, amelyen nagy létszámmal vettek részt a hallgatók. A bemelegítõ közös futás után a Szepesy utcai
nagyelõadó teremben dr. Betlehem József dékán úr és dr. Boncz Imre
intézetvezetõ úr köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követõen felkért elõadók tartották meg kiváló elõadásukat. Dr.
Bereczkei Tamás a PTE BTK pszichológia professzora, intézetvezetõje a
droghasználat evolúciós gyökereirõl beszélt. Ezután dr. Füzesi Zsuzsa a
PTE ÁOK egyetemi tanára szociológiai szempontból elemezte a drogproblémát. Az elõadásokat dr. Lampek Kinga tanszékvezetõ, szakvezetõ moderálta.
Szilágyi László, a PTE Rektori Hivatal munkatársa vezette az Életutak sorsok - egészség címû kerekasztal beszélgetést, melynek résztvevõje volt
Hoffmann Judit paralimpikon, Szvacsekné Jahn Margit a Fogd a kezem Alapítvány vezetõje, Dr. Kovács Antal olimpikon és Hargitai Tibor, a Mozgássérültek Lendület Sportegyesületétõl. A hallgatók aktív figyelme kísérte az
életutakról, küzdelmekrõl, sikerekrõl és kudarcokról szóló történeteket.
A HÖK támogatásának köszönhetõ kitûnõ ebéd után a már végzett hallgatók közül mutatták be néhányan kutatásuk eredményeit, e szekció le-

vezetõje dr. Barcsi Tamás volt. A következõkben a plakátverseny zsûrizésére és eredményhirdetésére került sor. A plakátokat felkért szakértõk értékelték: Szabóné Bárdos Csilla, a PTE Babits Gimnázium igazgató-helyettese és Fischerné Virág Éva egészségfejlesztõ szakember. Ezután került
sor a program elején kiosztott szakmai Totó eredményhirdetésére - a Totón az elõadók által feltett és a rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket kellett megválaszolni. A fõnyeremény két személy részére szóló Bikali Reneszánsz Élménybirtok belépõ volt.
A program kötetlenebb formában folytatódott: bemutatkoztak az évfolyamok, ahol sok érdekes produkciót élvezhettünk, az elsõ és másodéves
nappalis hallgatók videó-összeállítását, a másodéves levelezõsök tai-chi
bemutatóját, és a harmadéves hallgatók táncprodukcióját. Ezt követte
Fonti5 tánccsoport táncbemutatója. A hangulatot fokozta a játékos vetélkedõ, melynek Játékmesterei Bobály Viktória és Melczer Csaba voltak. A
nap végén került sor "A legaktívabb évfolyam" vándorserleg átadására,
amit az elsõ évfolyamosok kaptak meg. A résztvevõk a nap végén már a
következõ Szaknapot tervezgették…
A programot számos támogatónak köszönhetõen tudtuk megrendezni,
ezúton is köszönjük segítségüket: TESCO, HORFER SERLEG KFT, Xocai,
GNLD, PTE ETK HÖK, PTE Alumni, Fogd a Kezem Alapítvány.
Dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette, Dr. Barcsi Tamás
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KÜLÜGYI HÍREK

AGAPLESION - német vendégek karunkon

A frankfurti székhelyû AGAPLESION kórházszövetségtõl 18 fõs delegáció
érkezett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karára 2013.
május 8-11. között, melynek tagjai vezetõ pozíciót töltenek be az egészségügyi konszernben. Bordi Katalin az AGAPLESION személyügyi kérdésekkel és toborzással megbízott munkatársa, valamint karunk részérõl
Juhász Éva zalaegerszegi docens asszony kísérte õket magyarországi tartózkodásuk során. Programjaik közt országunk 2 városának (Budapest,
Pécs) megismerése mellett fontos szerepet kaptak az alábbi szakmai
programok.
Vendégeink szakmai elõadásokat hallottak többek közt a magyar
egészségügyi ellátórendszer felépítésérõl, a magyarországi ápoló
képzésrõl és a folyamatos kreditrendszerben történõ továbbképzésrõl, dr. Ágoston István, Gáspár Gyula és dr. Máté Orsolya elõadásában.
Budapesten a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarában tettek
látogatást. A magyarországi ápolói munka gyakorlatába klinikalátogatások kapcsán kaphattak bepillantást (Szívcentrum, PTE Pszichiátriai
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Klinika, Irgalmasrendi Kórház Hospice Háza, Prohászka Idõsek Otthona), ahol lehetõségük volt rövid eszmecserét folytatni az osztályokon
dolgozó ápolókkal a magyar - és németországi ápolói munka kihívásairól.
Az MNE Alapítvány által felajánlott Frankfurt am Mainbe, az AGAPLESION kórházszövetség intézményeibe szóló 1 hónapos ösztöndíjat az
alábbi hallgatók nyerték: Elmer Diána, gyógytornász szakos hallgató,
Klojbert Alexandra ápoló szakos hallgató tanulmányútja 2013 októberében valósul meg.
Az MNE Alapítvány által támogatott, Dr. Máté Orsolya által oktatott német szaknyelvi kurzus ápolók számára nagy sikert aratott az ápolók körében, a többi szak hallgatói is jelezték részvételi szándékukat, de sajnos
a pályázati kiírás tartalma alapján csak ápoló hallgatók jelentkezését fogadhattuk el. A kurzust 14 héten át heti 4 órában 15 hallgató látogatta
és szeptembertõl újabb 3 féléven át folytatódik. Szeptembertõl újra várjuk az érdeklõdõ ápoló hallgatók jelentkezését.

KÜLÜGYI HÍREK

Erasmus hírek
Az ERASMUS LLP program kapcsán az alábbi hallgatók nyertek ösztöndíjat:
NÉV

SZAK

KÉPZÉSI HELY

ÖSZTÖNDÍJ TÍPUSA

PÁLYÁZOTT FÉLÉV

PÁLYÁZOTT INTÉZMÉNY

Bakos Csenge

gyógytornász II.

Zalaegerszeg

szakmai

2013/14 II.

1. Lahti University of Applied Sciences

Csernák Gabriella

gyógytornász II.

Pécs

szakmai

2013/14 II.

1. Alice Salamon Fachhochschule Berlin

Grafl Eszter

orvosi laboratóriumi és képalkotód. analitika III.

Kaposvár

szakmai

2013/14 I.

1. Fachhochschule Wiener Neustadt

Havasi Lilla

gyógytornász II.

Pécs

szakmai

2013/14 II.

CESPU

Jillek Nóra

orvosi laboratóriumi és képalkotód. analitika III.

Kaposvár

szakmai

2013/14 I.

St. James hospital, Dublin

Kelemen Katalin

dietetika III.

Pécs

szakmai

2013/14 II.

Institutio de Politéchnico de Braganca Portugália

Kéri Zsófia

gyógytornász II.

Zalaegerszeg

szakmai

2013/14 II.

1. Satakunta University of Applied Sciences

Kiss Benjámin Ede

dietetika III.

Pécs

szakmai

2013/14 II.

Institutio de Politéchnico de Braganca Portugália

László Lilla

rekreáció II.

Pécs

szakmai

2013/14 I.

Baskent University

Lukács Alexandra

orvosi laboratóriumi és képalkotód. analitika III.

Kaposvár

szakmai

2013/14 I.

1. Fachhochschule Johanneum Ausztria

Major Patrícia

egészségturizmus szervezõ

Zalaegerszeg

szakmai

2013/14 I.

1. Fachhochschule Johanneum Ausztria

Ötvös Zsuzsanna

orvosi laboratóriumi és képalkotód. analitika III.

Kaposvár

szakmai

2013/14 I.

1. Fachhochschule Johanneum Ausztria

Pintér Vivien

gyógytornász II.

Pécs

szakmai

2013/14 I.

1.Fachhochschule Johanneum Ausztria

Szántó Ágota

gyógytornász II.

Zalaegerszeg

szakmai

2013/14 II.

1.Fachhochschule Johanneum Ausztria

Schroth Roland

gyógytornász III.

Pécs

szakmai

2013/14 I.

1. Alice Salamon Fachhochschule Berlin

Toldi Emõke

gyógytornász III.

Pécs

szakmai

2013/14 I.

1.Fachhochschule Johanneum Ausztria

Tóth Katalin

orvosi laboratóriumi és képalkotód. analitika III.

Kaposvár

szakmai

2013/14 II.

St. James hospital, Dublin

Berkó Csilla

gyógytornász III.

Pécs

szakmai

2013/14 I.

1.Fachhochschule Johanneum Ausztria

Balaskó Péter

egészségturizmus szervezõ II.

Zalaegerszeg

tanulmányi

2013/14. I.

Fachhochschule Johanneum

Bálint Anna Dóra

gyógytornász II.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

LAHTI University

Bedõ Dóra

gyógytornász II.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

1. Alice Salamon Fachhochschule Berlin

Bendes Diána

gyógytornász II.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

LAHTI University

Daneshgar Ádám

rekreáció I.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

1. Helsinki Metropolia University

Fülöp Lili

dietetika II.

Pécs

tanulmányi

2013/14. I.

1. Institutio de Politechnico de Braganca

Lichtey István Levente

gyógytornász II.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

LAHTI University

Oláh Viktória

rekreáció I.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

1 Fachhochschule Johanneum.

Tõkés Áron

egészségturizmus szervezõ II.

Zalaegerszeg

tanulmányi

2013/14. I.

Fachhochschule Johanneum

Mánfai Júlia

gyógytornász I.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

1. Satakunta University of Applied Sciences

Nyikes Fanni

gyógytornász I.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

1. Satakunta University of Applied Sciences

Szeredi Zsuzsanna

gyógytornász I.

Pécs

tanulmányi

2013/14. II.

1. Jyväskula University of Applied Sciences

2. Alice Salamon Fachhochschule Berlin

Az Erasmus LLP kapcsán rövid tanulmányi látogatásra ösztöndíjat nyert: Dr.
Máté Orsolya, Külügyi Iroda.
Az Erasmus LLP adminisztratív személyzeti mobilitás keretében 2 hetes
német nyelvkurzusra ösztöndíjat nyertek: Dr. Oláh András (Ápolás és
Betegellátás Intézet, Ápolástudományi Tanszék) és Müller Ágnes (Külügyi
Iroda).
Az Erasmus mobilitási program keretében bejövõ oktatóink a 2012/13 évben:
Monica Dahlgreen, Malärdalen University Svédország, ápoló, elõadásának
témája: Ápolás, melynek középpontjában a páciens áll.
Dr. Máté Orsolya, külügyi koordinátor
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TUDÓSÍTÁS

Egészség-Akadémia
Karunk által már 5. éve szervezett, egyre népszerûbb EgészségAkadémia elõadássorozatban 9 elõadás valósult meg 2011 és
2013 között a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 "Tudományos képzési mûhelyeink támogatása a Pécsi Tudományegyetemen" címû
projekt keretében.
Az elõadások célja a tudományosan megalapozott ismeretek széleskörû átadása, melyekkel a vendégek érdeklõdésüknek megfelelõen
bõvíthetik tudásukat, az egészséggel kapcsolatos legújabb természettudományos felfedezésekrõl, a diagnosztikus és terápiás módszerekrõl, az egészségmegõrzésrõl, egészségfejlesztésrõl, a betegségek megelõzésérõl, illetve a betegségekkel való együttélés lehetõségeirõl. Komoly figyelmet szentelünk a modern, korszerû egészségfejlesztõ- és gyógyító módszerek bemutatásának.
Az elõadásokat egyrészt egy interaktív formában zajló beszélgetés
követ a jelenlévõk közremûködésével, melyet a Pécsi Tudományegyetem rektora, az Egészségtudományi Doktori Iskola vezetõje, Prof. Dr.
Bódis József vezet, másrészt az ott elhangzott anyagok a Pécsi Tudományegyetem Universitas Televíziójának segítségével a távol maradó
érdeklõdõkhöz is eljutnak a Nyitott Egyetem mûsor keretében, továbbá megtekinthetõk online a http://www.nyitottegyetem.pte.hu/ linken.
Az elmúlt két évben 2 DVD kiadványt is megjelentettünk
(Egészség-Akadémia 2010-2011. évi elõadások és Egészség-Akadémia
2011-2012. évi elõadások címmel) részben pályázati forrásból, melyekbõl a decemberi elõadásokat követõen vendégeinknek ajándékoztunk.

Az elõadások iránt érdeklõdõk döntõen a PTE alapképzésein, mesterképzésein résztvevõ, TDK-s, és doktori iskolás hallgatói, a képzések oktatói, professzorai, de emellett Pécs város és a régió lakossága
is.
Az elõadásokon alkalmanként általában 60-70 fõ a hallgatóság, de
volt olyan elõadás, amelyen teljesen megtelt az elõadóterem (130 fõ).
Az elõadásokat rendszeresen látogatók száma 40-50 fõ között mozgott, a megjelentek kb. 60 %-a a PTE hallgatói, oktatói. Az elõadók a
PTE ETK, és az ÁOK hazai és nemzetközi tudományos életben ismert
és elismert vezetõ oktatói, professzorai továbbá vendégelõadók az
ország más egyetemeirõl.
2013. õszi évadjában is folytatódik programunk, tervek szerint dr.
Betlehem József, prof. dr. Sümegi Balázs és prof. dr. Freund Tamás
lesznek az elõadók. A program az ETK Doktori Iskola képzésének is
része. Az elõadások helyszíne: PAB Székház 7624 Pécs, Jurisics M. u.
44. Az elõadások ingyenesek, sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt!
Amennyiben szívesen kapna meghívót az elõadásokra, az alábbi telefonszámon vagy email címen szíveskedjék jelezni Kóczán Katalin
Mária,
ETK
InnoPont
menedzsernél:
72/224-593,
katalin.maria.koczan@etk.pte.hu.
Emellett az elõadás honlapján is tájékozódhat az aktuális elõadásokról: http://www.etk.pte.hu/menu/309/296.
A fent nevezett pályázat keretében megjelent az EgészségAkadémia folyóirat 2 újabb száma is, és még további 2 szám megjelenése várható a közeljövõben.

Az elõadások a következõk voltak:
2011. december 5.
Prof. dr. Biró Zsolt:
Szürkehályog, zöldhályog
2012. április 2.
Prof. dr. Zámbó Katalin:
Izotópokkal a daganatok nyomában
2012. május 14.
Prof. dr. Korinek László:
Nemi szerepek és a bûnözés
2012. október 1.
Prof. dr. Vizi E. Szilveszter:
Agyunk mûködésének titkai, gyógyszeres befolyásolásának lehetõségei
2012. november 5.
Prof. dr. Molnár Dénes:
"Gyarapodj most, fizess késõbb" elv élettani és kórélettani következményei
2012. december 17.
Dr. Udvardy György:
Ember - spirituális egészség
2013. március 4.
Prof. dr. Ertl Tibor:
Magyarországi demográfiai helyzete a XXI. század elején
2013. április 8.
Prof. dr. Németh Péter:
Hogyan küzd az immunrendszer a rosszindulatú daganatok ellen?
2013. május 13.
Prof. dr. Sótonyi Péter:
Orvosbiológiai kutatások rendje Magyarországon
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A víz az élet
Második alkalommal rendeztünk konferenciát a Víz Világnapja alkalmából a Zalavíz ZRt.-vel közösen. Ez évben is többféle aspektusból közelítettük meg a víz ügyét, szó volt a víz gyógyászati célú felhasználásáról, gyógyfürdõkrõl, csapadékviszonyokról, hajózásról, vízimentésrõl, vízszerkezetrõl, éghajlatváltozás és vízháztartás kapcsolatáról,
élelmiszeripari vízfelhasználás szabályozásáról, vállalat-gazdaságtani
vonatkozásokról, Vízlovagrendrõl.

A házigazdák, dr. Csidei Irén a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ
képzési igazgatója, és Nagy András Zalavíz ZRt. vezérigazgatója köszöntõje után Doszpoth Attila Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere
és Bányainé Budai Katalin, a Nemzeti Környezetvédelmi Intézet Nyugat-Dunántúli kirendeltségének vezetõje köszöntötte a konferencia résztvevõit.
Elsõ elõadónk Dr Pettyán Ilona, a Hévizi Honvéd Kórház osztályvezetõ
fõorvosa a víz gyógyászati szerepérõl tartott elõadást, majd Németh Csaba, a Büki Gyógyfürdõ ZRt. mûszaki igazgatója a gyógyvizek hasznosításáról beszélt a gyógyturizmusban.
Kovács Tamás az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológus munkatársa Idõjárási extrémitások, csapadékszélsõségek címmel tartott lenyûgözõ elõadást. Kovács Vilmos élelmiszer-biztonsági szakmérnök, a Debreceni Egyetem PhD hallgatója az élelmiszeripari vízfelhasználás szerbiai szabályozásáról tartotta elõadását. Kovács Vilmos elõadásával hozzájárult a
konferencia tudományos jellegének erõsítéséhez és nemzetközivé válásához.
Balogh Réka PhD hallgató ( PTE TTK FDI) A Dráva- szabályozás újraértelmezése: holtág rehabilitáció és ökötudatos gazdálkodás címû elõadásával,
valamint Schmidt Petra PhD hallgató (PTE TTK FDI, a Kárpát-medencei Tu-

dományos Ifjúsági szövetség elnöke) Az éghajlatváltozásra felkészülõ katasztrófavédelmi prevenció létjogosultsága, avagy a szélsõséges vízháztartási események exponenciális növekedésének üteme hazánkban címû elõadásával ugyancsak hozzájárult a tudományos jelleg erõsítéséhez.
Szedlák-Kun Péter, a Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálatának munkatársa Mentés a vizeken címû elõadása alapján betekinthettünk a vízimentõk munkájába, majd a balatoni hajózás érdekességeivel ismerkedhettünk Mártonné Hajdúk Villõ, a Balatoni Hajózási ZRt. programmenedzserének elõadásában.
Dr. Burucs Zoltán, a Pannon Egyetem Georgikon karának docense vízszerkezeti kutatásokról számolt be, majd Kálmán Krisztina, az egészségügyi szervezõ szakon tavaly végzett hallgató, jelenleg a Debreceni Egyetem egészségpolitikai és egészségfinanszírozási szakon tanuló MSc hallgatója vállalat-gazdaságtani aspektusból mutatta be a vállalat és a természeti környezet kapcsolatát Profit - kontra környezetvédelem címmel.
Dzsudzsák Ferencné, Ivóvíz ágazat vezetõ, ZALAVÍZ Egészséges ivóvizünk. Vízminõség is víztisztítási technológiák a Zalavíznél címû elõadása
zárta az elõadások sorát, ezután a vízvédelemnek egy különleges formájával ismerkedhettünk.
A konferencia zárásaként Kneifel Irén, a Nepomuki Szent János Vízvédõ
Vízlovagrend vezetõje mutatta be a Vízlovagrend vízvédõ tevékenységét,
majd vízlovagokat avatott. A konferencia fõvédnöke Kovács Péter a Vidékfejlesztési Minisztérium vízügyért felelõs helyettes-államtitkára volt.
Március 22-én, a Víz Világnapján a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Zalaegerszegi Képzési Központjában került sor a Zalavíz
ZRT pályázatának ez évi díjkiosztó ünnepségére. Rajz, fotó és képregény
kategóriában hirdettek eredményt és osztottak díjakat, melyeket Nagy
András jelenlegi, és Bein György nyugalmazott vezérigazgató adtak át a
nyerteseknek. A díjazott pályamunkákat a Zalaegerszegi Képzési Központ
aulájában állították ki.
Dr. Turcsányi Katalin

OTDK – 2013. április 2-5., Szeged
Örömmel adunk tájékoztatást a 2013. április 2-5 között
Szegeden megrendezett Országos Tudományos Diákköri
Konferencia kari eredményeirõl.
Tertier prevenció- fizioterápia és szövõdmények megelõzése
tagozat
I. díj: Sió Eszter
Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet, Fizioterápiás
Tanszék
Szívmûtéten átesett COPD-s betegek perioperatív adatainak
elemzése fizioterápiás szempontból
Témavezetõk: Cs. Gombos Gabriella, Mazur Mónika, dr.
Rashed Aref
Egészségügyi szervezés és menedzsment tagozat
I. díj: Csákvári Tímea
Egészségbiztosítási Intézet
Magyarország kórházainak hatékonyságelemzése a Data
Envelopment Analysis segítségével
Témavezetõk: dr. Boncz Imre, dr.Fekete Sándorné

Primer prevenció fiatalkorúaknál tagozat
I. díj: Németvarga Tímea Erzsébet
Egészségbiztosítási Intézet, Egészségfejlesztési
Népegészségtani Tanszék
Méhnyakrák és HPV-vel kapcsolatos tudásszint mérése
Témavezetõ: dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette
Különdíj (MESZK): Jäger Anett
Egészségbiztosítási Intézet, Egészségfejlesztési
Népegészségtani Tanszék
Szexuális magatartás vizsgálat középiskolások körében
Témavezetõ: dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette
Tertier prevenció - ápolás és betegellátás tagozat
I. díj: Katz Judit PTE ETK
Ápolás és Betegellátás Intézet, Sürgõsségi Ellátási Tanszék
Akut stroke -ban az elsõ észlelõ szerepének fontossága
Témavezetõ: dr. Betlehem József

és

és

Különdíj (Medicina): Hirth Petra
Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet,
Táplálkozástudományi és Dietetika Tanszék
A tápszerek helye és szerepe a gyógyélelmezésben
egyetemünkön
Témavezetõ: Bonyárné Müller Katalin
Secunder prevenció - családorvoslás tagozat
III. díj: Balogh Eszter
Ápolás és Betegellátás Intézet, Védõnõi Tanszék
Örökbefogadás napjainkban
Témavezetõ: Harjánné dr. Brantmüller Éva
Valamennyi résztvevõnek, díjazottnak és témavazatõnek
gratulálunk a sikeres szerepléshez!
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Házi TDK
és Egészség-világnap

Mester és Tanítványai

A Zalaegerszegi Képzési Központban április
10-én tartottuk a Kari TDK-ra készülõdés jegyében a "házi" TDK-t. Ez az idõpont alig néhány nappal az Egészség Világnapja (április 7.)
utánra esett, másodéves egészségügyi szervezõ alapszakos hallgatók (Ódor Melinda és Lukács Henrietta) javaslatára "mini-konferenciát"
tartottunk ebbõl az alkalomból.
A TDK-elõadások témája - Egészségtudományi Kar hallgatóiról lévén szó- jól illeszkedett
az egészség-világnapi programba, az mintegy
keretet adott a TDK-fõpróbának. Remélhetõleg, a kifejezetten az egészség-világnapi programra készített elõadások is TDK-munkává,
szakdolgozattá fejlõdnek és elindítanak egy
szakmai közélet irányultságú hallgatói program-sorozatot.
Az EGÉSZSÉG VILÁGNAP alkalmából elhangzott elõadások:
Ódor Melinda II évfolyam egészségügyi szervezõ BSc, egészségbiztosítási szakirány: Az
egészség világnapja 2013. Történet és aktualitás
Lukács Henrietta II évfolyam egészségügyi
szervezõ BSc, egészségbiztosítási szakirány:
Az egészség a hosszú élet titka
Szabó Mónika III évfolyam egészségügyi
szervezõ BSc egészségturizmus szakirány: Beszéljük meg! World Cafe - egészség a munkahelyen
Simon Ildikó II évfolyam egészségügyi szervezõ BSc egészségbiztosítási szakirány: Daganatos betegségek - modern betegségek?
Nagy Alexandra II évfolyam ápolás és betegellátás BSc gyógytornász szakirány: A gyógytornász szerepe a daganatos betegségek kezelésében
Szemerédi Viktória II évfolyam egészségügyi szervezõ BSc egészségbiztosítási szakirány: Mit együnk, hol együnk, hogy egészségesek legyünk
Beke Brigitta II évfolyam egészségügyi szervezõ BSc egészségturizmus szakirány: Gasztronómiai fesztiválok és egészséges táplálkozás
Simon Ildikó II évfolyam egészségügyi szervezõ BSc, egészségbiztosítási szakirány: A magán egészségbiztosítás helyzete ma Magyarországon
Markó Zsolt III évfolyam ápolás és betegellátás BSc, gyógytornász szakirány: A munkahelyi
környezet hatása az alvás minõségére, kóros
álmatlanság szûrése és terápiája
Dr. Turcsányi Katalin
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2013. február 26-án rendezték meg a Mester
és Tanítványai Programsorozat elsõ állomását, az Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszék szervezésében. A program, melynek a Laterum Kollégium adott otthont, a TÁMOP 4.2.3 számú, "Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja" címû pályázat keretein belül
valósulhatott meg. Az est házigazdája prof.
dr. Figler Mária, a Táplálkozástudományi és
Dietetikai Tanszék vezetõje volt, fõszereplõi
pedig a korábbi hallgatók valamint jelenlegi
kollégák, akik egyenként beszámoltak szakmai életútjukról, pályafutásuk fordulópontjairól, továbbá arról, hogyan tudták mindennapi munkájuk során hasznosítani az karon tanultakat.
A nagy számban megjelent, jelenleg is a karon tanulmányokat folytató hallgatóság bepillantást nyert többek között abba, milyen kihívásokkal néz szembe nap, mint nap egy élelmezés-vezetõ, klinikai- vagy élelmiszeripari
cégnél, gyógyszergyárnál dolgozó dietetikus,
illetve milyen szerteágazó lehetõségei vannak a dietetika irányából tudományos pályát

választó fiatalnak. A szakmai felkészültség és
gyakorlati jártasság mellett többször elhangzott, milyen nagy szerepe van a dietetikus
munkájában a betegekkel való kommunikációnak is.
A megjelent vendégek közül többen jelenleg is a kar táplálkozástudományi mesterképzésének hallgatói. Véleményük szerint gyakorlatorientált, specializált ismereteket gyûjthetnek a mesterképzés keretein belül, amit
nagyszerûen tudnak beilleszteni mindennapi
munkájukba. Bemutatkoztak a tanszék
dietetikus oktatói is, akik pályafutásuk korábbi állomásai mellett tudományos kutatásaikról és a PhD-fokozatszerzés menetérõl is beszámoltak. Mindemellett a rendezvényen búcsúzott a tanszék Bonyárné Müller Katalin
docenstõl, a tanszék egyik alapító tagjától,
aki 23 év sikeres oktatói és klinikai dietetikusi
munka után vonult nyugdíjba. A rendkívül jó
hangulatú eseményen a kar diákjai
elsõkézbõl értesülhettek arról, milyen kihívások és lehetõségek várják õket dietetikusként a nagybetûs életben.
Füge Kata

TÁMOP - 4.2.3-12/1/KONV-2012-0028
"A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ELISMERÉSE ÉS DISSZEMINÁCIÓJA - ÖNSZERVEZÕDÕ ÉS ÖNKÉNTES RÉSZVÉTELEN ALAPULÓ
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN"

TUDÓSÍTÁS

Fiatal Oktatók Kutatói Fóruma a PAB-ban

A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának impozáns
székháza adott otthont 2013. március 9-én, prof. dr. Figler Mária védnökségével megrendezett Fiatal Oktatók Kutatói Fórumának.
A konferencia elsõdleges célkitûzése az volt, hogy lehetõséget teremtsen a karon
tevékenykedõ oktatóknak és PhD hallgatóknak tudományos eredményeik bemutatására és megvitatására. Dr. Betlehem József dékán úr megnyitó köszöntõje
után magas szakmai színvonalú elõadásokat hallhattak az érdeklõdõk a legkülönbözõbb témákban: a délelõtt folyamán szó volt a táplálkozás-szabályozásért felelõs agyi központok területén létrejövõ kémiai reakciók hatásáról; az aszpartamfogyasztás hatásának állatkísérletes vizsgálatáról; az olajos magvak, a szõlõtörköly és a növényi csírák analitikai-kémiai vizsgálatáról; valamint az antibiotikum
terápia okozta bélflórakárosodás probiotikumokkal történõ kezelésének lehetõségérõl is. Mindezek mellett az elhangzott elõadások bemutatták számos, különbözõ életkorú diákokkal végzett tudományos kutatás eredményeit is. Többek között olyan kérdések kerültek megválaszolásra, mint hogy változik-e az érettségizõk életmódja a felkészülési idõszakban; rávehetõk-e a rendszeres sportolásra az
elégtelen fizikai állapotú fiatalok; illetve mennyit számít az általános iskolai büfé
jellege az egészséges étrend kialakításában?
A délután sorra kerülõ elõadások között szó volt a népegészségügyi termékadóval kapcsolatos fogyasztói attitûdökrõl, a szociális otthonban élõk tápláltsági állapotáról, valamint a magyar nyelvû, egészségügyi vonatkozású közösségi média-tartalmakról is. A konferencia programját a sürgõsségi területet bemutató kutatások zárták: láthattuk, milyen hatékony lehet az elsõsegély oktatásának megkezdése már óvodás korban, illetve képet kaptunk a mentõdolgozók önértékelésen alapuló egészségi állapotáról is. A konferencia létrejöttében
segítséget nyújtott a Pécsi Akadémiai Bizottság Agrártudományi Szakbizottság
Élelmiszertechnológiai és Táplálkozástudományi Munkabizottsága; a Magyar
Gasztroenterológusok Társaságának Táplálkozástudományi és Dietetikai Szekciója, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara is.
Füge Kata

A konferencián elhangzott elõadások és elõadók:
Armbruszt Simon, tanársegéd: A cocaine- and amphetamine regulated
transcript (CART) peptid immunreaktivitásának vizsgálata a táplálkozás-szabályozásért felelõs agyi központok területén cholecystokinin1 receptor deficiens patkányokban
Ungár Tamás Lászlóné Polyák Éva, tanársegéd: Az aszpartam fogyasztás hatása az alkohol-dehidrogenáz enzimeket kódoló gének kifejezõdésére egerekben
Gubicskóné Kisbenedek Andrea, szakoktató: Olajos magvak resveratrol-tartalmának meghatározása
Szabó Zoltán, szakoktató: Szõlõtörköly extraktum analitikai-kémiai
vizsgálata
Breitenbach Zita, tanársegéd: Antibiotikum terápia okozta
bélflórakárosodás probiotikumokkal történõ lehetséges kezelése in
vitro vizsgálatok alapján
Szekeresné Szabó Szilvia, szakoktató: A növényi csírák hatása a baktériumokra
Dr. Lelovics Zsuzsanna, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: A
diákok életmódjának vizsgálata az érettségi vizsgát megelõzõ intenzív tanulási idõszakban
Melczer Csaba, PhD hallgató, PTE Egészségtudományi Doktori Iskola:
Magyar egyetemisták egészségi állapot felmérése
Cselik Bence PhD hallgató, PTE Egészségtudományi Doktori Iskola:
"Fitness" vagy "fatness" - nem lehet elég korán kezdeni!
Vági Zsolt PhD hallgató, PTE Egészségtudományi Doktori Iskola: Élelmiszer-fogyasztói attitûdök a népegészségügyi termékadó bevezetése kapcsán
Hartmann Eszter Táplálkozástudományi MSc hallgató, PTE ETK: A szociális otthonban élõk tápláltsági állapot szûrésének legújabb eredményei és a kiegészítõ tápszeres táplálás indikációi
Füge Kata PhD hallgató, PTE Egészségtudományi Doktori Iskola: Magyar nyelvû, egészségügyi vonatkozású tartalmak a közösségi médiában
Bánfai Bálint, szakoktató: Elsõsegély oktatásának kísérlete nagycsoportos óvodások körében.
Pék Emese, szakoktató: Mentõdolgozók önértékelésen alapuló egészségi állapota az Észak-magyarországi és a Nyugat-dunántúli régióban
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Egészségügyi szakdolgozók
kötelezõ szakmacsoportos továbbképzései
Lezárult az egészségügyi szakdolgozók kötelezõ szakmacsoportos továbbképzésének elsõ
szakasza. A 2012. évre meghatározott keretlétszámhoz a GYEMSZI és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara között 2012 novemberében megkötött szerzõdés alapján biztosított forrásokat 2013. árpilis végéig lehetett
felhasználni. Tekintettel a tavaly novemberi
szerzõdéskötésre, nagyon rövid idõ állt rendelkezésünkre, hogy a továbbképzések elõkészítését, megszervezését és lebonyolítását végrehajtsuk. A továbbképzések elõkészítését decemberben megkezdtük, de a tényleges lebonyolításokra az idei év januárjától került sor. A
továbbképzéseket 6 megyében szerveztük (Baranya, Somogy, Tolna, Zala, Vas, Veszprém) 10
szakmacsoportban. Az elõkészítési szakaszban
a karon dolgozó oktató kollégák és a külsõ
egészségügyi szolgáltatásban dolgozó gyakorlati szakemberek segítségével a továbbképzések témáinak kidolgozására került sor. A szervezés és lebonyolítás során nagymértékben
tudtunk támaszkodni a Kaposvári, Zalaegerszegi és Szombathelyi Képzési Központjainkban
dolgozó kollégákra.
Az elõkészítés során a Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság megyénként megbeszéléseket szervezett az adott megye egész-

ségügyi ellátóinak szakmai vezetõivel, az alapellátás képviselõivel, a megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi és Szakigazgatási szerveinek megyei vezetõ ápolóival, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) területi
képviselõivel. Ezeken az egyeztetéseken adtunk tájékoztatást a szakmacsoportos továbbképzések rendszerérõl és mûködésérõl, valamint felmértük a továbbképzési igényeket.
A szakmacsoportos továbbképzéseken a kar
oktatói valamint a megyei intézmények gyakorlati szakemberei tartották meg a 15 órás szakmai elõadásokat. A továbbképzések kötelezõ
elemeként megjelenõ öt órás reanimációt Pécsett a Sürgõsségi Ellátási Tanszék oktatói és a
vidéki helyszíneken a képzési központok külsõs oktatói (mentõtisztek) látták el.
A Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóságon elkészült a szakmacsoportos továbbképzések adminisztrációjának dokumentumtára, kialakításra került a szakmacsoportos
továbbképzések szervezésének folyamat szabályozása. A közremûködõ oktatók adatbázisa folyamatosan építésre kerül a szükséges
dokumentumok bekérésével és rendszerbe
rakásával (szakmai önéletrajzok, oktatói
adatlapok, nyilatkozatok, végzettséget igazoló okiratok, stb.).

Szakmacsoportos továbbképzés Szombathely 2013. január 30-31.
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A szakdolgozók továbbképzésre történõ jelentkezése során szembesültünk azzal a problémával, hogy a szakdolgozók mûködési nyilvántartási rendszerében rendelkezésre álló adatok
az esetek mint egy egyharmadában hibásak.
Ezért a Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság kénytelen volt a jelentkezõk adatait tételesen, egyenként validálni. Mindez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a GYEMSZI irányába történõ továbbképzési események lejelentése, az igazolások kiadása és a képzésszervezõi díj lehívása zökkenõmentesen megvalósulhasson. Ennek
eredményeként jelentõsen tudtuk bõvíteni (már
pontos adatokkal!) a szakdolgozói adatbázist.
A GYEMSZI által 2012. szeptemberére ígért, a
képzésszervezést segítõ informatikai rendszer
(SZAFTEX), határidõre nem készült el. Így a
szervezéssel kapcsolatos minden dokumentációt elektronikusan és papíron is el kellett készíteni, jelentõsen növelve ezzel az adminisztratív
feladatokat.
A szakmacsoportos továbbképzések gyakorlati megvalósítása során nagy hangsúlyt fektettünk a magas szintû szakmai színvonal biztosítására, szigorúan számon kértük a jelenlétet a
résztvevõktõl. Minden szakmacsoportos továbbképzés lebonyolítása során mindkét képzési napon jelenléti ívet vezettünk és a máso-

TUDÓSÍTÁS
dik napon vizsgatesztet írattunk meg, amelynek tartalma a továbbképzésen elhangzottakra épült. Minden továbbképzési eseményrõl
fotódokumentáció is készült. A kötelezõ továbbképzések megvalósításának értékelését
segítette, hogy elégedettség mérési kérdõívet
töltettünk ki a résztvevõkkel, melyet anonim
módon tettek meg. Fontos információkat kaptunk az összesítések eredményeként a képzésszervezés, lebonyolítás minõségérõl, az
elõadások tartalmáról, az ott elhangzottak
gyakorlatban történõ hasznosíthatóságáról és
a továbbképzés technikai és tárgyi feltételeirõl. Összességében elmondható, hogy döntõ
többségében megerõsítõ és pozitív visszacsatolások érkeztek.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) látja el a szakmacsoportos továbbképzések ellenõrzésének feladatait. Márciustól minden továbbképzésünk a részükrõl
helyszíni ellenõrzésre került. Az ellenõrzések
során készített jegyzõkönyvek csak pozitív ellenõrzési tapasztalatokat tartalmaznak.
A 2013. január 11. - 2013. május 9. közötti
idõszakban mindösszesen 23 szakmacsoportos továbbképzés került megszervezésre, melyen 1674 fõ vett részt. A szakmacsoportos továbbképzések részletes bontását az alábbi
táblázat tartalmazza:

ideje

Szakmai egyeztetés (2013. május 23. Pécs)

A Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság
2013. május hónapban megkezdte az ez év második felében esedékes szakmacsoportos továbbképzések szervezésének elõkészítését.
Ennek alapja az áprilisban - a GYEMSZI által
szervezett keretek között - létrejött megállapodás, mely szerint az év második felében is a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara hat megyében (Baranya, Somogy, Tolna, Zala,
Vas, Veszprém) szervezheti a szakmacsoportos
továbbképzéseket 3600 fõs keretlétszámmal. A
szerzõdéskötés folyamatban van.
Az elõkészítés során mind a hat megyében
egyeztetõ megbeszélések keretében kerül felmérésre az adott megyékben mûködõ egészségügyi ellátók, szolgáltatók továbbképzési
igénye. Ebbõl öt a mai napig már megvalósult
Résztvevõk

Szakmacsoportos továbbképzés
Helye
címe

száma

2013. január 11-12.

Pécs

Mozgásterápia és fizioterápia

108

2013. január 30-31.

Szombathely

Felnõtt ápolás és gondozás

111

2013. február 7-8.

Zalaegerszeg

Felnõtt ápolás és gondozás

118

2013. február 28-március 1.

Pécs

Képi diagnosztika

34

2013. február 28-március 1.

Kaposvár

Védõnõi ellátás

105

2013. március 7-8.

Pécs

Védõnõi ellátás

94

2013. március 8-9.

Nagykanizsa

Felnõtt ápolás és gondozás

81

2013. március 8-9.

Zalaegerszeg

Mûtéti ellátás

21

2013. március 13-14.

Dombóvár

Felnõtt ápolás és gondozás

63

2013. március 19-26.

Pécs

Gyermekápolás és gondozás

76

2013. március 21-22.

Szombathely

Védõnõi ellátás

145

2013. március 27-28.

Dombóvár

Felnõtt ápolás és gondozás

79

2013. április 4-5.

Pécs

Sürgõsségi ellátás

49

2013. április 12-13.

Pécs

Dietetika

23

2013. április 15-16.

Veszprém

Felnõtt ápolás és gondozás

47

2013. április 18-19.

Veszprém

Felnõtt ápolás és gondozás

58

2013. április 22-23

Pécs

Felnõtt ápolás és gondozás

82

2013. április 23-26.

Szombathely

Gyermekápolás és gondozás

39

2013. április 25-26.

Pécs

Szülészeti ellátás

22

2013. április 25-26.

Szekszárd

Felnõtt ápolás és gondozás

71

2013. április 27-28.

Hévíz

Mozgásterápia és fizioterápia

86

2013. április 29-30.

Pécs

Felnõtt ápolás és gondozás

101

2013. május 8-9.

Szombathely

Fogászati ellátás

61
Összesen:

1674

118 intézményi képviselõvel. (Az utolsó megbeszélés Szombathelyen lesz 2013. június 11én, ahova 30 fõ került meghívásra.) A szakmacsoportos továbbképzésre kötelezett szakdolgozók még szélesebb körének elérése érdekében az egészségügyi feladatokat ellátó szociális intézmények, vállalkozások, az Országos
Vérellátó Szolgálat, valamint, az alapellátással felnõtt-, gyermek háziorvos és fogászati szolgáltatókkal - is megtörtént a kapcsolatfelvétel.
Ezeken a megbeszéléseken került sor a
szakmacsoportos továbbképzések elõzetes
megtervezésére: várhatóan hol, milyen szakmacsoportban és milyen létszámmal merülnek fel igények az egészségügyi szolgáltatók
részérõl. Ezeket az igényeket a Szakképzési
és Továbbképzési Igazgatóság június hónap
során összegzi, pontosítja és véglegesíti. Öszszeállításra kerül a 2013. augusztus - 2013.
december közötti idõszak szakmacsoportos
továbbképzési terve. Majd ezt követõen július
elején tájékoztatásra kerülnek az adott megye
vagy térség egészségügyi ellátói, szolgáltatói.
A PTE ETK Szakképzési és Továbbképzési
Igazgatósága ezúton mond köszönetet a szakmacsoportos kötelezõ továbbképzek szervezéséhez nyújtott támogatásért és a részfeladatokban való operatív közremûködését a kari intézetigazgatóinak, oktatóknak, oktatást segítõknek, a képzési központok vezetõinek, oktatóinak, oktatást segítõinek, a Gazdasági Osztálynak és az Informatikai Csoportnak. A szakmacsoportos továbbképzések eredményes lebonyolításában köszönetet mondunk a PTE Klinikai Központ vezetõinek, prof. dr. Decsi Tamás
klinikai fõigazgató úrnak, dr. Endrei Dóra általános fõigazgató-helyettes asszonynak és
Vargáné Apagyi Erzsébet ápolási igazgató
asszonynak.
Külön köszönjük dr. Betlehem József dékán
úr és dr. Oláh András dékánhelyettes úr vezetõi és szakmai támogatását, valamint a Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság munkájának folyamatos segítését.
Gáspár Gyula
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ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK HÍREI

Ápolók Nemzetközi Napja
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete tradicionálisan, mint minden évben május 14-én rendezte meg az Ápolók Nemzetközi Napját. A meghívott vendégek között prof. dr. Bódis József rektor mellett megtisztelte személyes jelenlétével rendezvényünket az egyetem orvosszakmai felsõ vezetése. A
rektori köszöntõ után az egyetem vezetõi is méltatásukban kifejezték a szakdolgozók elkötelezettségét és szakmai alázatukat a beteg
ellátásban. A rendezvényt dr. Betlehem József, a PTE Egészségtudományi Kar dékánja nyitotta meg.

A kitüntetések, elismerések átadását követõen Tudományos Üléssel folytatódott a program, közel 100 fõ részvételével, melynek témája a bizonyítékokon alapuló ápolás. Az üléselnökök dr. Váradyné Horváth Ágnes, a Baranya Megyei Területi Szervezet Oktatási Bizottság
elnöke és Schaffer Zsuzsanna, a Magyar Ápolási Egyesület Baranya
Megyei Területi Szervezet elnöke voltak.
Két téma összefoglalóját hallhattuk dr. Oláh András az Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék vezetõjének közvetítésében. A bemutató elõadás az Egészségtudományi Kar
munkatársainak - Szunomár Szilvia, Germán Zsuzsanna, és SzebeniKovács Gyula szakoktatók, valamint Varga Gábor informatikus segítségével történt. A bevezetõt követõen a tanszékvezetõ korszerû animációs
elemek segítségével élettani, kórélettani ismeretek felelevenítésével mutatta be azokat a korszerû, bizonyítékokon alapuló ápolásszakmai ismereteket, amelyek új megvilágításba helyezik az ápolást és eltérnek a régi
ajánlásoktól, tudományos igényességgel szemléletformálással gyakorlattá kívánja tenni, az ápolási technikákat. Az elõadás során a szakdolgozók
megismerhették azokat az innovatív eszközöket, amelyek az infúzióterápia, az injekciózás és az oxigénterápia során segíthetik, illetve biztonságosabbá tehetik az ápoló munkáját. Külön hangsúlyt kapott a tûszúrásos
balesetek kivédésére fejlesztett modern eszközök rendszere.
Az elõadást követõen kérdések, felvetések kerültek megvitatásra.
Szebeni-Kovács Gyula

Szakmacsoportos továbbképzések
Az Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék elõadásai az egészségügyi szakdolgozók kötelezõ szakmacsoportos
továbbképzésein
A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól) alapján a kötelezõ szakmacsoportos
továbbképzések szervezésére a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karnak alanyi joga van, 17 szakmacsoport tekintetében. A
húsz órás továbbképzések jellemzõen két nap alatt kerülnek lebonyolításra, 15 óra szakmai elmélet, és 5 óra gyakorlat (reanimáció) keretében.
A 2013 áprilisában szervezett kötelezõ szakmacsoportos továbbképzéseken a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás Intézet Ápolástudományi Tanszék tanszékvezetõje, dr. Oláh András és Fullér Noémi tanszékvezetõ-helyettes is tartottak elõadást.
Dr. Oláh András, az elõadásait 2013. április 22-én és 29-én tartotta,
a felnõtt ápolás és gondozás szakmacsoport részére, "Betegbiztonság" címmel. Elõadásai során, csoportonként, csaknem száz szakdolgozó ismerte meg azokat az újszerû eszközöket, amelyek az infúzióterápia, az injekciózás és az oxigénterápia során segíthetik, illetve
biztonságosabbá tehetik az ápolók munkáját. Külön hangsúlyt kapott
a tûszúrásos balesetek kivédésére fejlesztett modern eszközök rendszere, melyek hazánkban kevésbé ismertek széles körben. Az elõadás
ok-okozati összefüggések feltárását, felelevenítését felhasználva vizuális tartalmakon keresztül járult hozzá, hogy a résztvevõk ismeretei szakmailag megalapozott tartalmakkal bõvülhessenek.

18

Fullér Noémi tanszékvezetõ-helyettes április 5-én a sürgõsségi ellátás szakmacsoport részére tartott elõadást, "Sürgõsségi betegellátás"
címmel.
Korszerû, gyakorlati és kamatoztatható ismereteket adott át és sürgõsségi ellátás szakmacsoportban dolgozók részére a következõ
fõbb témákban: a légútbiztosítás-, és az oxigén terápia ápolói feladatai, továbbá a nazogasztrikus szonda levezetése, gyomormosás ápolói feladatai. Az elõadása során nagy nyomatékot adott azoknak a tudományos bizonyítékokon nyugvó technikáknak, amelyek a sürgõsségi ellátás során segítik a szakmailag megalapozott ápolói döntést. Az
elõadáson közel ötven szakdolgozó vett részt.
Karunk Szakképzési és Továbbképzési Igazgatósága a továbbképzések végén elégedettség mérést végzett, melynek eredményeként
látható, hogy a szakmai tartalmak közvetítésének visszacsatolása során a résztvevõk nagy számban tettek arról említést, hogy a gyakorlati munkában újszerû és jól hasznosítható ismereteket szereztek.
Szebeni - Kovács Gyula

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZET HÍREI

A Menedzsment és Egészség-gazdaságtani
Szakmai Kollégiumi Tagozat, Tanács
és a META elnökség együttes ülése
2013. április 12-én rendezték meg Pécsett, prof. dr. Boncz Imre intézetigazgató egyetemi tanár, az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium titkárának meghívására a menedzsment és egészség-gazdaságtani szakterület vezetõ szakmai szervezeteinek együttes ülése, ahol az
alábbi grémiumok képviselõi vettek részt:
– Menedzsment és Egészség-gazdaságtani Szakmai Kollégiumi Tagozat
– Menedzsment és Egészség-gazdaságtani Szakmai Kollégiumi Tanács
– Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) elnöksége
Az ülés fõ témája a 2014-2020 közötti fejlesztési források hasznosulását elõsegítõ keretrendszer kialakítása volt. Dr. Dózsa Csaba
egyetemi docens, korábbi szakállamtitkár,
elõadásában összefoglalta a jelenlegi Európai
Uniós költségvetési ciklus forrásfelhasználásának tapasztalatait, illetve ismertette a
2014-2020 közötti ciklus fejlesztési forrásainak hasznosulását elõsegítõ keretrendszer
tervezetét. Ezt követte a Vasútegészségügyi
Kht. elkészült pécsi rendelõfejlesztésének bemutatása (dr. Pásztélyi Zsolt igazgató) és a
gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház európai uniós fejlesztéseinek ismertetése (dr.
Tamás László fõigazgató). Az ülés napirendjén
szerepelt még az egészségügyi foglalkoztatási jogviszonyok felülvizsgálata (dr. Pásztélyi
Zsolt igazgató) és az egészségügyi rendszer
teljesítményértékelésének koncepciója (prof.
dr. Orosz Éva tanszékvezetõ, dr. Gaál Péter
dékán).
Az ülésen áttekintésre kerültek a Tagozat
és Tanács 2013. évi II. félévi várható munka-

tervének fõbb elemei (dr. Sinkó Eszter tagozati elnök). Megkezdõdött
továbbá a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) 2013.
õszére tervezett pécsi kihelyezett ülésének elõkészítése (dr. Tótth Árpád META elnök, dr. Boncz Imre).
A menedzsment és egészség-gazdaságtani szakterület három
meghatározó hazai szervének (SZK Tagozat, Tanács, META) elsõ
együttes ülésének kedvezõ tapasztalatai, az együttmûködés erõsítése, egyfajta munkamegosztás kialakítása és összehangolása jelentõs mértékben hozzájárulhat szakterületünk további fejlõdéséhez.
Prof. dr. Boncz Imre

Hátsó sor: Dr. Tótth Árpád, Dr. Gaál Péter, Dr. Pásztélyi Zsolt, Dr. Dózsa Csaba, Dr. Tamás László
Elsõ sor: Dr. Orosz Éva, Dr. Kövi Rita, Dr. Sinkó Eszter, Dr. Boncz Imre, Dr. Inotai András

European Health Policy Group Meeting
2013. április 18-19-én rendezték meg a "European Health
Policy Group Meeting" a Budapesti Corvinus Egyetemen, prof.
dr. Gulácsi László szervezésében. A rendezvény fõ témája az
integrált ellátások helyzetének áttekintése a nemzetközi gyakorlatban, illetve a jövõ kihívásainak feltérképezése, megfogalmazása volt. Az elõadók és résztvevõk között az Egyesült
Királyság, Hollandia, Norvégia, Finnország, Írország, Franciaország, Ausztria és Németország képviselõi jelentek meg.
A rendezvényen Magyarországról két elõadó szerepelt.
prof. dr. Horváth Ildikó, az EMMI Egészségpolitikai Fõosztály
fõosztályvezetõje "Current issues in health policy in Hungary"
címmel tartott elõadást. A másik magyar elõadó a PTE ETK
Egészségbiztosítási Intézet részérõl prof. dr. Boncz Imre intézetigazgató volt. Elõadásának címe: "Main issues of establishing integrated care in Hungary; health policy and health
insurance perspective".
Prof. dr. Boncz Imre
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PORTRÉ
A minõségi oktatás és a tudományos kutatómunka feltételeinek biztosítása, valamint az oktatói állomány felsõoktatási minõségi elvárásoknak
való megfeleltetése érdekében karunk évek óta következetes és szisztematikus humánpolitikai fejlesztési koncepciót folytat. Ennek a tudatos
fejlesztõ munkának köszönhetõen az elmúlt évben számos, országosan és nemzetközileg is elismert, PhD fokozattal és/vagy habilitációval rendelkezõ oktató kezdte meg munkáját karunkon. A mellett számos kari oktató szerzett ebben az idõszakban tudományos fokozatot. A riportsorozattal ezen oktatók munkáját, karon kívüli életét szeretnék megismertetni, bemutatni az olvasóknak.

A mozgás a legjobb gyógyszer
Dr. Ács Pongrácnak szinte minden perce be
van osztva. Persze nyilvánvalóan kicsit túlzunk ezzel a kijelentéssel, de ha valaki tanít,
kutat és még sportol is egyszerre, akkor
azért valóban nem sok mindenre jut idõ.
Sok más mellett jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának oktatási és innovációs vezetõje, ugyanitt oktat,
valamint a PTE-PEAC ügyvezetõ elnöke is.
Asztaliteniszben hatszoros magyar bajnoknak mondhatja magát, a szakedzõi képesítés már csak hab a tortán.

Az élsport mellett szerzett testnevelõ tanári diploma
szinte adja magát, a közgazdaságtudományi már kevésbé. Hogyan kötöttél ki e kettõ mellett?
Én - ha szabad ezt mondani - elég magas szinten
sportoltam, s már akkor tudtam, hogy a pályafutásom után is ebben a közegben szeretnék maradni, így kézenfekvõ választás volt az, hogy
testnevelõ tanárnak elmenjek. Miután kézhez
kaptam a diplomámat, a PEAC egyik vezetõje, dr.
Farkas Ferenc javasolta, hogy ne álljak meg még
a tanulásban, s az ösztönzõ szavaknak köszönhetõen a Közgazdaságtudományi Karra kerültem, ezen belül is a marketing szakirányra. Szerencsésnek érzem magam, hiszen az egyetemi
tanulmányaim és karrierem során olyan emberekkel ismerkedtem meg, akikre a mai napig felnézek, s bármikor fordulhatok hozzájuk. Végül a
doktori képzést is a KTK-n végeztem el dr.
Rappai Gábor vezetésével.
A sportgazdaságtan viszonylag tág fogalom. Melyik
ága áll hozzád a legközelebb?
Úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy minden,
ami a sport és a számok közelében van és a sta-
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tisztikával kapcsolatba hozható. Három könyvet
is írtam ebben a témakörben, a Bevezetés a
sportstatisztikába elnevezést viselõ tankönyvet
külön kiemelném, hiszen rengeteget köszönhettem az azóta már elhunyt dr. Pintér Józsefnek.
Nem mondható megszokottnak, hogy valaki élsport
mellett a legmagasabb szinten tudjon tanulni is. Pedig a 21. században ez talán már elvárható lenne.
Ez így van, itt a tanszéken az egyik legfontosabb
feladatunknak tartjuk, hogy az egyetemi sportot
ebbe az irányba tereljük, támogatva a kettõs
életpálya modellt. Egyre több élsportoló készül
tudatosan a pályafutását követõ életre, szeretnénk bebizonyítani, hogy ez sportolás mellett is
kivitelezhetõ. Az egyik legjobb példa erre olimpiai bajnok cselgáncsozónk, Kovács Antal esete,
aki Pécsen elvégezte a közgazdász szakot, sõt,
késõbb doktorált is, s jelenleg az ETK-n adja át a
tapasztalatait a fiataloknak. Egyelõre õ az egyedüli olimpiai bajnokunk, aki doktori fokozattal
bír, ezen szeretnénk változtatni. Fontos megjegyezni, hogy pont emiatt választottam az ETK-t,
mivel úgy gondolom, hogy a sporttudomány
egyik fõ kapcsolódási pontja az egészségügyhöz, azon belül is a népegészségügyhöz köthetõ. Azt pedig tényként állíthatom, hogy a kari vezetés olyan széles látókörû, innovatív emberekbõl áll, akiktõl nagyon sokat lehet tanulni, illetve
velük együtt dolgozva szép sikereket lehet elérni. A sportban is a gyõzelem záloga, hogy az
egyes csapatrészek milyen hatékonysággal tudnak együttmûködni.
Rengeteg tudományos társaságnak vagy tagja, az
egyetemen dolgozol, tanítasz, s emellett még fiatalokat is edzel. Mi az, amit jelenleg a legfontosabb feladatodnak tartasz, melyik területre koncentrálsz a
legjobban?
Az államtitkárságtól kaptunk egy felkérést, hogy
készítsünk számszerûsített kimutatást arról,
hogy a magyar lakosság sportolással kapcsolatos
inaktivitása mekkora kiadással terheli a költségvetést. Gondoljunk csak bele, mennyi pénzt spórolhatnánk azzal, ha rendszeresen mozognánk, s
emiatt kevesebbet kellene költenünk gyógyszerre vagy kezelésekre, mert egészségesebbek vagyunk. A számok megdöbbentõek: Magyarország 77%-a inaktív a korábban említett szem-

pontból, ezzel az EU-ban a harmadik helyen állunk - igaz hátulról. Ha 10%-kal csökkenteni tudnánk ezt az arányt, az 9,1 milliárd forintot jelentene az államnak!
A sok feladat sok idõt is igényel. Szabadidõre, sportolásra mennyi idõt tudsz szánni?
Nagy szívfájdalmam, hogy a sok teendõ mellett
pont a sportolásra jut mostanában egyre kevesebb. Tény, hogy nagyon be kell osztanom az
idõmet. Prioritásokat kell felállítanom, ahol természetesen a család az elsõ, s a munka mellett
nem marad üresjárat. Szerencsére azt mondhatom, hogy kerek az életem így is, de mindenképpen tervezem, hogy a közeljövõben többet tudjak asztaliteniszezni.
Ha már sportosabb témákra váltottunk: hogy szerepelnek az egyetem csapatai, sportolói?
Kezdjük talán az asztalitenisszel, 2010-ben olyan
erõs csapata volt a PEAC-nak, hogy a harmadik
legerõsebb nemzetközi kupát elhódította, ezt
elõtte, s azóta sem sikerült megismételnie
egyetlen egyetemi csapatnak sem. Feljövõben
van a röplabda-szakosztály, nagyon jó színvonalat képviselünk a küzdõsportokban is, és vívásban is olimpiai kerettag sportolóink vannak, akik
mellette egyetemisták is. S ami engem különösen jól esõ érzéssel töltött el, néhány éve, amikor az asztalitenisz-csapat egyik mérkõzése
elõtt a csapattagok bemutatásakor körbenéztem, hét diplomást láttam, ebbõl ketten doktori
fokozattal is rendelkeztek; ilyen gyakorlatilag sehol sincs.
A gyermekeidbõl is asztaliteniszezõk lesznek?
Még nagyon kicsik hozzá, a nagyobbik fiam
Zsombor 5 éves, a kisebbik, Zalán még csak 8
hónapos. Én azt gondolom, hogy az idõ fogja
majd ezt eldönteni, én nem akarok semmit erõltetni, de nyilvánvalóan ebben a sportágban tudnék nekik majd a legtöbbet segíteni. Abban biztos vagyok, hogy mindketten sportolni fognak,
hiszen ez az egészséges élet nélkülözhetetlen
eleme. Minden segítséget meg fogok nekik adni
ilyen szempontból, s természetesen örülnék, ha
mindezt egyetem mellett csinálnák majd.
Bernáth Péter
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Szeretem a hivatásomat!
Harjánné dr. Brantmüller Éva kiegyensúlyozott életet él. Pedig az egy tucat év alatt,
ameddig körzeti védõnõként dolgozott, a sok jó mellett látott rosszat, s még rosszabbat is. A kulcs talán az, hogy mindig a pozitív oldalát nézte a dolgoknak, s nem hagyta,
hogy munkáját befolyásolják a negatív tapasztalatok. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának Kaposvári Képzési Központjában adjunktusként a jövõ
védõnõit oktatja.
A védõnõi hivatás nagy felelõsséggel jár. Már fiatalkorától érezte, hogy egész életében ezzel
akar foglalkozni?
Tizennyolc évesen, mielõtt felvételiztem az
Orvostovábbképzõ Intézet Egészségügyi
Fõiskolai Kar Védõnõ Szakára Szegeden szerencsére elsõre felvettek - , két lehetõség állt elõttem. Az egyik a védõnõi, a másik a népmûvelõi pálya. Az egyértelmû volt
számomra, hogy gyerekekkel szeretnék foglakozni, csak az nem, hogy milyen területen. Akkoriban a legjobb barátom anyukája
védõnõ volt, így bizonyos fokig ráláttam erre a pályára, s ezek után döntöttem végül a
védõnõ-képzés mellett. Utólag végiggondolva az eseményeket, úgy érzem, nagyon
jól választottam.
Miután megszerezte a fõiskolai oklevelet, 12
évig dolgozott védõnõként. Miért hagyta abba?
Sokan egész életükön keresztül keresik a
helyüket a világban, én viszont amint
Csokonyavisontán elhelyezkedtem, úgy
éreztem, hogy most ott vagyok, ahol lennem kell. Az évek alatt rengeteg "kalandban", élményben volt részem. Személyes kötõdések alakultak ki, így nagyon nehéz volt
váltanom, amikor Kaposvárra költöztünk.
Végül a megyei kórházban kaptam védõnõi
állást, de nem éreztem magam olyan jól,
mint elõzõ munkám során, s ekkor jött a lehetõség, hogy oktathatok. Gyakorlatilag a
védõnõként szerzett 12 éves tapasztalatomat adhatom át a diákoknak, nagyon szeretem a hivatásomat!
Milyen tapasztalatokat szerzett ez alatt a 12 év
alatt, mi volt a legjobb, s a legrosszabb élménye?
Elsõsorban megtanultam elõítéletek nélkül
gondolkodni, illetve elfogadni azt, hogy a
kis dolgoknak is lehet örülni. Mindig nagy
hangsúlyt fektettem a kommunikációra, az
elfogadásra és a kooperációra. Ezek szinte
mindig meghozták az eredményt. Ebben az
idõben nap, mint nap látogattam otthonukban a családokat, és próbáltam segíteni a
nehéz helyzetbe kerülteken. Olyan körülmé-

nyek között dolgoztam, ahol a nyomor, az
éhezés még a legalapvetõbb szabályokat is
átírta. Ezek a tapasztalatok rengeteget segítettek a késõbbi életem során. Nincs annál
jobb érzés, mint amikor korábbi gondozottakkal beszélgetek és értesülök arról, hogy
jóra fordult a soruk.
A Koraszülöttség a társadalom perifériáján címû elsõ nagyobb kutatási anyaga óta eltelt 15
év. Véleménye szerint azóta javultak a körülmények a társadalom ezen rétegeiben?
- Sajnos, azt kell mondanom, hogy nem, sõt,
mintha romlott volna a helyzet! Továbbra
sincsenek meg azok a minták, amelyek segíthetnének a lecsúszottabb társadalmi csoportoknak, túlságosan is kiszolgáltatottak
az adott gazdasági körülményeknek. Nem,
vagy csak nehezen tudják érdekeiket érvényesíteni. Amint elvesztik az állásukat, szinte törvényszerûen és megállíthatatlanul
romlik az életszínvonaluk.
Mi a helyzet, ha a társadalom egészét nézzük?
Miben változott a védõnõk feladata, illetve a védõnõk oktatása az elmúlt 20 évben?
Az internet térhódítása alapjaiban változtatott meg sok mindent. A világhálón rengeteg félinformáció kering, amelyeknek sokszor igen kevés közük van a valósághoz.
Tendencia, hogy a leendõ vagy a fiatal anyák
fõként innen tájékozódnak, emiatt mind a

védõnõknek, mind pedig a védõnõ-képzésnek sokkal nagyobb a felelõssége, mint korábban.
A képzés hogyan tud alkalmazkodni a megváltozott követelményekhez, körülményekhez?
Ahhoz képest, amikor még én tanultam védõnõnek, rengeteget változott a rendszer.
Sok új tantárgy került be az oktatásba, olyanok, amik abban az idõben még nem voltak.
Itt van például az egészségnevelés vagy a
romológiai alapismeretek, melynek legfõbb
célja a másság-tolerancia tanítása, amely
egy védõnõ számára elengedhetetlen. Természetesen a diákok is változtak az idõk folyamán. Manapság sokkal nehezebb meggyõzni õket arról, hogy megértõbbek, toleránsabbak legyenek embertársaikkal.
Doktori disszertációja szintén fontos kérdéseket
feszeget: a Down-szindrómások életminõségét
vizsgálja a tartózkodásuk függvényében.
Valóban, ez a legutóbbi kutatásom, amely
eredetileg a dél-dunántúli régióban a családban gondozott Down-szindrómásokat
vizsgálta volna a 3-35 éves korosztályban,
aztán végül az intézetben elhelyezettek is
bekerültek a mintámba, és ki kellett terjeszteni a kutatást országos szintre. Alapvetõen
azt vizsgáltam, hogy milyen fejlõdésbeli, képességbeli különbségek fedezhetõek fel
azok között az alanyok között, akik családi
környezetben, illetve akik intézetben nõttek fel. Az eredmények hihetetlen különbségeket mutattak a családban gondozottak javára.
Mire a legbüszkébb az életében?
Szeretek az ETK-n tanítani, különösen a védõnõi módszertan és a gondozástan tantárgyakat. Felemelõ érzés, amikor egy tanítványomról bebizonyosodik, hogy jó védõnõ
lett. Rengeteg visszajelzés érkezik a kollégáktól, a vezetõ védõnõktõl, szinte az ország minden szegmensébõl, amelyek arról
számolnak be, hogy hallgatóinkkal elégedettek, a képzésünket kiemelkedõen jónak
ítélik. Természetes, hogy erre büszke vagyok, mégis úgy érzem, hogy a családomra
vagyok a legbüszkébb. Van egy csodálatos
férjem, s mellette két fiam, a nagyobbik már
közgazdászként dolgozik, a másik éppen az
érettségi kellõs közepén tart. Nélkülük az
egész semmit sem érne.
Bernáth Péter
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ÖSSZEKÖTÕ

Négy perc
"Amikor képes vagy arra, hogy segíts embertársaidon,
ez a képesség megszûnik puszta képesség lenni, és felelõsséggé alakul."
Adelle Davis

- Már megint mentõ, doktor! - szólt az ügyeletes nõvér az orvosnak,
mikor meglátott engem a folyosó végén.
- Lépcsõfokról esett, bal csuklója sérült, nehezen mozgatja, érzéskiesés nincsen. - mondtam, bár valamit még hozzátettem volna a szokásos orvos-mentõs párbeszédhez, de az ügyeletes doktor rögtön a
lényegre tért: "Röntgenbe!" - szólt, majd fejével nyugtázta, hogy elég
lesz ennyi információ tõlem ma estére.
A vizsgálóban épp egy beteg volt, úgyhogy a folyosóra indultam, a
széksor felé, ahol egy bácsi ült. Mereven bámult maga elõtt valami érdekeset - pedig csak a járólap volt az, amin a délutáni felmosás csíkos
nyomai tükrözõdtek. Köszöntem, õ viszonozta, majd megkérdeztem,
tudnék-e segíteni valamiben. Nem kellett noszogatni, elmesélt mindent. Mindent.
Vili bácsi itt egy aggódó nagypapa lenne, aki bekísérte a fiút a szüleivel együtt. Õk kint vannak a friss levegõn, de õ bírja a "kiképzést"
hiszen katona volt; sok mindent látott. Egy lánya és egy fia van, az
utóbbi Floridában él feleségével, és kisfiával. Mesélt róluk is.
Aztán arról is, hogy fáj a szíve öt éve. Volt tucatnyi orvosnál szedett közel ennyi gyógyszert, de mind hatástalan volt. "Típusos angina" - ezt a két szót nagyon megjegyezte. Akárcsak a kórház alapraj-
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zát. Sokat feküdt bent, kapott kezeléseket, de gondot nem találtak a
szívével.
Aztán egy könnycsepp, és még egy, és még egy. "Hiányzik a másik
unokám is" - súgta.
Közben rájöttem: ott belül nem mikro- és makroszkóposan, nem
funkcionálisan van elváltozás. Nem úgy van zavar a szívével, ahogy
azt "szerették" volna.
Mindössze négy perc volt amit beszélgettem vele, de Vili bácsi ezt
is megköszönte. Azt mondta, megkönnyebbült és nem fájt már a szíve.
Gyógyítottam, de nem köznapi értelemben. Most elõször elhittem,
hogy a szavaknak ereje van, és nagyobb, mint holmi pirulába és ampullába csomagolt kémiai vegyületnek.
Azóta nekem létezik "négy perces" betegség, és tudom az ellenszerét.
Terjesztem.
Horváth Balázs
mentõtiszt
Nyugat-dunántúli Régió Vas Megyei Mentõszervezet
Szombathely Mentõállomás

