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INTERJÚ

Inspirálni és inspirálva lenni
A minõségi oktatás és a tudományos kutatómunka feltételinek 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 munkáknak köszönhetõen az elmúlt évben számos,
országosan és nemzetközileg is elismert, PhD fokozattal és/vagy habilitációval rendelkezõ oktató kezdte meg munkáját karunkon. E mellett számos kari oktató szerzett
ebben az idõszakban tudományos fokozatot. A riportsorozattal ezen oktatók munkáját, karon kívüli életét szeretnénk megismertetni, bemutatni az olvasónak.

Petõné dr. Csima Melindát sokféleképpen lehetne jellemezni. Vidám, életrevaló, optimista és még sorolhatnánk, de talán legjobban a mérhetetlen kíváncsiság és tudásszomj illik rá. Ha valamiben úgy érezte, hogy hiányt szenved a munkája vagy az élete során, akkor attól a pillanattól kezdve addig nem nyugodott, míg ezt ki nem pótolta. Szeretnénk,
ha minél több, ilyen oktató lenne az egyetemeken, ahol jó példaként tud szolgálni a diákjainak úgy, ahogy egykoron õneki is példát mutattak az oktatói. A csecsemõ- és gyermekápolóból lett immáron egyetemi adjunktussal egy pécsi kávézóban beszélgettünk.

Édesanyja példája mennyire játszott közre abban,
hogy végül az egészségügyi pályát választotta?
Mondhatjuk, hogy elég nagyban, anyukám az
Egészségügyi Szakiskolában tanított Kaposváron, eredetileg ápoló volt, de nem sokat dolgozott ápolóként, bekerült hamar az oktatás vérkeringésébe. Abban az idõben rendkívül intenzíven jelen voltak a szakoktatók a kórházban,
gyakorlatilag egész nap ott voltak a hallgatókkal, és gyerekként ezt látva, nagyon megtetszett
mind az egészségügy, mind az oktatás. Persze
valószínûleg az is közrejátszott a döntésemben,
hogy anno a fél utcát anyukám kezelte, ezt nap,
mint nap tapasztalhattam, s nem is tudtam kizárni az egészségügy gondolatát.
Rögtön a gimnázium elvégzése után, már munkába
is állhatott még mielõtt a megfelelõ képzéseket megkapta. Hogyan volt ez lehetséges?
Akkoriban még nagyon más rendszer volt. Volt
egy érettségire épülõ képzés, egészen pontosan
ezt Általános Ápoló- és Asszisztens Képzésnek
nevezték, s ez lehetõvé tette számomra, hogy a
tanulás mellett dolgozzak is. Ez egy nagyon jó
módszer volt arra, hogy a frissen elsajátított elméletet a gyakorlatban rögtön alkalmazzam.
Miért fordult végül az oktatás felé?
Amikor a kórházban dolgoztam, mint szakápoló, már akkor úgy éreztem, hogy szeretnék fõiskolai végzettséget szerezni. Azt tudni kell, hogy
abban az idõben a diplomás ápoló képzés még
nem igazán volt ismert, s nem is nagyon volt elérhetõ. Így anyukám útján járva lehetõségként
az egészségügyi szakoktató szak adódott. E
képzés során a pedagógiát oktató tanár hatására olyan szinten elkötelezõdtem a neveléstudományok iránt, hogy én akkor eldöntöttem, hogy
tovább megyek és elvégzem az egyetemi kiegészítõ képzést. Hiszek abban, hogy minden ember életében vannak olyan személyek, akik inspirálják, s továbbhaladásra, további önképzésre
ösztönzik, nekem ilyen emberbõl volt egy pár
szerencsére.
A végzettségeire tekintve az ember mintha egy szépen terebélyesedõ fa lombját látná. Tudatos volt az
effajta szélesedõ tudásnak a megszerzése?
Ez a kérdés részben kapcsolódik is az elõzõhöz, mivel - csak hogy folytassam - a Pedagógia
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szakon megismerhettem olyan oktatókat, akik
felnyitották a szememet illetve az érdeklõdésemet a szociológia iránt, így, hogy úgy mondjam,
muszáj volt elvégeznem a Szociológia szakot is.
Másrészt ez a személyiségembõl is fakad, mert
én valahogy úgy mûködöm, hogy ha érdekel valami, vagy ha úgy érzem, hogy a munkám során
hiányzik valami plusz, valami olyan ismeret,
ami hasznos lenne, akkor azt elkezdem kutatni,
felfedezni, addig, amíg meg nem tanulom.
Pontosan milyen tantárgyakat oktat a PTE ETK-n, és
melyik áll a legközelebb a szívéhez?
Sok tantárgyat tanítottam már, talán le se tudnám írni az összeset; jelenleg Pedagógiát - amibe nagyon sok minden beletartozik, olyanok,
mint Didaktika, Neveléselmélet vagy a Hátrányos helyzet pedagógiája -, Ápolástant, Gyermekgyógyászat szakápolástant és Kutatásmódszertant oktatok. Talán ez utóbbi áll a szívemhez és az érdeklõdésemhez a legközelebb, hiszen nagyon nagyfokú érdeklõdés és elkötelezõdés kell ahhoz, hogy valaki felfedezzen egy
problémát, utánajárjon, kutasson, és megoldásokat keressen rá. Ehhez nyújt nagy segítséget
ez a tantárgy.
Hogy érzi, hogy mennyire fogékonyak a diákjai az
Ön ismereteire, óráira?

Arra nehéz lenne válaszolni, hogy a diákok
mennyire szeretnek az óráimon lenni, s hallgatni
engem, abban viszont biztos vagyok, hogy az ott
tanult ismeretekre nagyon nagy szükségük van.
Erre leginkább nem a tantárgy tanulása közben
jönnek rá a hallgatók, hanem amikor a kutatási
tervüket, vagy a szakdolgozatukat írják, ismerik
fel, milyen jó lett volna jobban odafigyelni az
órákon. Olyankor megkeresnek a védõnõk mellett a képalkotók, a laborosok, s nem ritkán még
pécsi hallgatók is. Elõfordul, hogy olyan hallgatók kérnek tõlem segítséget a szakdolgozatuk
elkészítéséhez, akiket nem én tanítottam. Ilyenkor azért ez nagy megelégedettséggel tölt el, s
egyben nagy kihívás is számomra.
Az önéletrajzában említést tesz egy jövõbeni könyv
megírásáról, kiadásáról. Ez még mindig tervben
van?
Sajnos az az önéletrajz, ahol ez a vágy szerepelt,
már nagyon régi, ha jól emlékszem lassan tizennégy éve készült. A könyv címe Gyermekgyógyászat Szakápolástan lett volna, akkor még sokkal jobban benne voltam fizikailag is abban a közegben, azonban most, hogy már az oktatás a
fõ prioritás, nem érezném teljesen korrektnek,
hogy olyan témában írjak könyvet, amelyben
hosszú ideje már nem látok bele igazán testközelbõl.

Négy gyermek, a munka és a kutatás mellett mennyi
szabadideje marad? Mik a hobbijai?
Õszintén megvallom, hogy nem marad túl
sok. Az elsõ három gyermekem relatíve korán született, a legidõsebb már huszonnégy
éves, és most éppen Angliában dolgozik konduktorként, míg a negyedik, a legfiatalabb
most öt éves, rá még nagyon oda kell figyelni. De ez inkább kellemes idõtöltés, hiszen
már fiatal korom óta nagyon szeretem a gyerekeket, nem véletlenül szerettem volna
gyermekápoló lenni még a kezdetekkor. Illetve ez nem teljesen igaz, mert sokáig komolyan készültem a zenei pályára, sokan bíztattak, hogy a Zenemûvészeti Fõiskola ének
szakára felvételizzek, azonban szüleim tanácsára inkább egy kevésbé bizonytalanabb
szakma felé fordultam. Nem bántam meg,
bár valahol mélyen legbelül néha érzem,
hogy valami hiányzik. Ma is énekelek még, ha
tehetem, egy idõben a férjemmel közösen
zenéltünk. Ezen kívül szívesen kirándulunk a
gyerekekkel, bár mostanában már csak a legkisebb tart velünk. Énekesi karriert már nem
futhatok be, de lehet, hogy elvégzek még
egy pár szakot az egyetemen, ki tudja?! (mosolyog)
Bernáth Péter

Asztalitenisz sportedzõ képzés
Karunk sporttudományi képzési portfolióját a
Sportedzõ (asztalitenisz) OKJ-s képzéssel bõvítette. A tanfolyamot sikeresen elvégzõ asztalitenisz
edzõk 2014. január 23-án vehették át a bizonyítványaikat Budapesten a Magyar Sport Házában, melyet Nátrán Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke, dr. Stocker Miklós, a Magyar Asztalitenisz Szövetség fõtitkára és karunk Fizioterápiás és
Sporttudományi Intézetének mb. intézetigazgatója
dr. Ács Pongrác ünnepélyes keretek között adott
át.
A képzés színvonalát emelte karunk minõsített
és magasan képzett oktatóinak részvétele, így kerülhetett sor arra is, hogy dr. Kovács Antal adjunktus, judo olimpiai- és világbajnok is az oktatói gárdát erõsítette.
Ezúton mondok köszönetet a programban részt
vett oktatóknak, dékán úrnak, az általános és stratégiai dékánhelyettes úrnak és a Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság munkatársainak, hogy
közremûködésükkel elõsegítették a képzés sikerességét.
Dr. Ács Pongrác
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I. Diabétesz Konferencia

A Zalaegerszegi Képzési Központban 2013.
november 14-én került megrendezésre a Diabétesz Világnap alkalmából az I. Diabétesz
Konferencia. A konferencia ötletgazdája
Szemerédi Viktória Tünde III. évfolyam
egészségügyi szervezõ BSc egészségbiztosítás szakirányos hallgatótársunk volt. Az esemény érdekessége egyrészt az volt, hogy
hallgatói kezdeményezésre indult, másrészt, hogy a szervezõi munkát is hallgatók
látták el. A konferencia megszervezéséért
és lebonyolításáért egy III. évfolyamos
egészségügyi szervezõ BSc egészségbiztosí-

tás szakirányos független hallgatói csoport
felelt, akik a következõk voltak: Balogh Bernadett, Kiss Boglárka, Lukács Henrietta,
Ódor Melinda, Simon Ildikó, Szemerédi Viktória Tünde. Természetesen rengeteg segítséget kaptunk a Zalaegerszegi Képzési Központ vezetõségétõl, munkatársaitól, tanáraitól. Külön köszönet illeti dr. Csidei Irén
igazgató asszonyt, amiért lehetõséget biztosított nekünk a rendezvény megrendezéséhez. Ugyanakkor be kell vallanunk, hogy
zöldfülûként kezdtünk neki a konferencia
szervezésének, egyikünknek sem volt még
hasonló élményben része, és szinte papírformaszerûen sikerült is néhány csapdába
beleesnünk. Az a tény sem volt a segítségünkre, hogy másfél hónapunk volt mindent
elrendezni. Azonban ahogy haladtunk elõre
a szervezkedésben, egyre több kapu nyílt
meg elõttünk, amely arra motiválta a kis
csapatunkat, hogy mindenképpen vigyük
véghez a terveinket. A helyi televízió támogatásával arra is volt lehetõségünk, hogy
szerepeljünk a programajánló mûsorukban.

A személyes tapasztalataink alapján mondhatjuk, hogy idõvel annyira ráéreztünk a
szervezés ízére, hogy alig akartuk abbahagyni. Vegyes érzésekkel vágtunk neki az
utolsó napnak, a finálénak, vagyis a konferencia napjának. Az egyik szemünk sírt, hiszen szinte a gyermekünknek éreztük az
eseményt, a másik pedig nevetett, mivel az
I. Diabétesz Konferencia sikeresen lezajlott.
Érdekes, színvonalas elõadásokat és neves
elõadókat hallhattunk, akiknek szívbõl köszönjük a közremûködést. A teljesség igénye nélkül kiemelnék néhányat:
Dr. Oroszlán Tamást a Zala Megyei Kórház osztályvezetõ fõorvosát, diabetológusát, Szalai
Gábornét a Zalaegerszegi Diabétesz Egyesület
elnökét, Rising Károlynét a Diabétesz- láb Szövetség titkárát, Molnár Zoltánt III. évfolyam
egészségügyi szervezõ BSc egészségturizmus
szakirányos hallgatótársunkat. Az elõadások
szünetében lehetõsége nyílt a hallgatóságnak arra, hogy megkóstoljon néhány reformételt,
amelyben a Ricsilla Reformétterem volt a segítségünkre.
Köszönet illeti a következõket a lelkes támogatásért: Zalai Hírlap, Natura Bolt Zalaegerszeg, Zalaegerszegi Televízió, Mediq Direkt Kft., MESZK.
A konferencia nevében is olvasható, hogy
elsõ, tehát szeretnénk, ha útjára indulna immáron a következõ hallgatói generációk
szervezésében egy szép hagyomány.
Végül pedig néhány jó tanács azoknak, akik
esetleg hasonlóra készülnének: egy nagyon jó
és részletes stratégiát dolgozzanak ki, amelytõl
eltérni csak indokolt esetben lehet, idõben álljanak neki a szervezésnek, ugyanakkor ne felejtsék el élvezni a szervezéssel töltött pillanatokat sem!
Simon Ildikó
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Hosszútávú együttmûködés
Dr. Betlehem József és dr. Zalay Szabolcs a Leõwey
Klára Gimnázium igazgatója együttmûködési megállapodást írt alá 2014. január 22-én, melynek legfontosabb célja: a gimnázium diákjai szakmai ismereteinek elmélyítése, tehetségük és orientációjuk támogatása, valamint a rendkívüli helyzetek
közös megoldásának elõsegítése. Az ETK a képzési portfólióját bemutató elõadással segíti a középiskolások pályaválasztását, valamint vállalja egészségtudományi témájú osztályfõnöki órák megtartását - támaszkodva magasan képzett oktatói bázisára. A gimnázium lehetõséget biztosít a kar hallgatói részére, hogy kortárs oktatás keretében
egészségügyi vonatkozású foglalkozásokat tartsanak a középiskolásoknak. A megállapodása értelmében - tekintettel a két intézmény térbeli közelségére - rendkívüli helyzetben oktatási terekkel segítik egymást.

Gólyabál új arculattal
Az elmúlt félévben egy kicsit megkésve, 2013.
december 5-én rendeztük meg a hagyományos
Gólyabált. A rendezvényt intézményünk minden
hallgatója nagy izgalommal várta. Amikor legelõször összeültünk és elkezdtük szervezni a bált
nagyon sok jó ötlet volt, a díszítésre, fellépõkre
és hangulatfokozásra egyaránt. Az idén az az ötlet valósult meg, hogy a NYME Faipari Mérnöki
Kar Gépészeti és Mechatronikai Intézet Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központjával együtt szervezzük meg a Gólyabált. Szeretnénk, ha ez hagyománnyá válna és sokáig jó kapcsolat lenne a két intézmény között.
Több reformlépést tettünk annak érdekében,
hogy új arculattal tudjunk kiállni. Ilyen például a
Gólyakirály és -királynõ választás internetes elõszavazása, amely nagyon szoros végeredménynyel szolgált. Az elsõs gólyáink nevezés gyanánt
képet küldtek és a hallgatói központ honlapjára
fel is kerültek, majd körülbelül egy hónapon keresztül lehetett szavazni a jelöltekre. Az elsõ három legtöbb szavazatot kapott versenyzõ jutott
be a nagy fináléba. A Hallgatói Önkormányzatunk felelõsei cédulás szavazásra kérték csoporttársaikat. Ezen szavazatok összesítése alapján a
nyertesek pedig Kiss Noémi és Márton Endre lettek. Ezúton is gratulálunk nekik!
A bál szokásos módon állófogadással kezdõdött. A köszöntõket Ádám Martina és Sághegyi
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Ramóna a karok hallgatói önkormányzatának alelnökei mondták. A megjelenteket köszöntötte
még dr. Csidei Irén igazgató asszony is. Az állófogadás után elkezdõdött az igazi buli!

A zenei alapot egyik hallgatónk DJ Atos prezentálta. A tombolára nagyon sok felajánlást
gyûjtöttünk. A nagyobb felajánlások között volt
2 személyes vacsora a hévizi ötcsillagos Lotus
Therme Hotel & Spa-ban, színházjegyek, síelési
lehetõség Eplényben valamint a fõdíj egy hoszszú hétvége volt a Guszti Villában Hévízen. Rengeteg tombolát adtunk el, ahogy közeledett a
húzás még plusz darabokat is kellett készíteni. A
nyertesek kihúzása után pedig hajnalig zenélt a
Fáraó zenekar. A hangulat itt a tetõfokára hágott,
rengetegen voltak a táncparketten. A díszítés
olyan jól sikerült, hogy egész este az egyik fotós
a „lufigólyáknál és a lufiboltívnél” fotózta a
fotózkodni akarókat. Ez a Nyugat-Magyarországi
Egyetem hallgatóinak köszönhetõ, mivel õk díszítették a termet. A lufik az iskolák színeit ötvözték.
Ahhoz, hogy ez a bál létrejöhetett nagyon sok
embernek köszönetet kell mondanunk.
Köszönjük a Fõiskolások Egyesületének, a
Nyugat-Magyarországi Egyetemnek, az Atlantisnak, (a büféért) és végül de nem utolsó sorba magának a Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának és a Zalaegerszegi Képzési Központ hallgatóinak. Büszkén mondhatom, hogy a
bál a gondos szervezésnek és a sok támogatónak köszönhetõen nagyon jól sikerült!
Ádám Martina

HÍREK

Kutatók Éjszakája
Pécsett

A több éves hagyományokkal büszkélkedõ „Kutatók éjszakája”
programsorozatot 2013. szeptember 27-én rendezték meg. Ahogyan az eddigi években megszokott volt, a Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszék több „ fronton” is jelentõs szerepet vállalt a program sikeres lebonyolítása érdekében: egyrészt, a nagyközönség számára érdekes elõadásokat tartottak a tanszék oktatói, amelyek napjaink aktuális táplálkozási problémáival foglalkoztak. A program Gubicskóné Kisbenedek Andrea „Savanyításlúgosítás hitek-tévhitek ” címû elõadásával indult, majd Ungárné
dr. Polyák Éva „Bevezetés a Paleolit étrend rejtelmeibe” címû elõadásával folytatódott, Szekeresné Szabó Szilvia „Csírák az éltetõ
erõk” címû elõadása zárta a sort.

Mindhárom elõadás tudományos alapokon nyugvó, friss ismeretanyagra épített, a nagyközönség számára könnyen érthetõ
volt, a terem mindhárom elõadás alkalmával zsúfolásig megtelt
érdeklõdõkkel.
A program második fõ helyszínen a dietetikus hallgatók bárki
számára elérhetõ, egészséges táplálkozást reprezentáló ételeket
és italokat szolgáltak a közönségnek. Az érdeklõdõk rendelkezésére állt egy könnyen használható BMI-kalkulátor, valamint mindenki értesülhetett testzsír arányairól egy kézi bioimpedancia
mûszer segítségével. Az aktuálisan felmerülõ kérdéseket a helyszínen az elõadók, a tanszék munkatársai és a diákok is készséggel megválaszolták.
A program kiegészült egy, a hallgatóság által kezdeményezett élelmiszer analitikai vizsgálattal, mely
során az érdeklõdõk saját tapasztalatot szerezhettek
a kóla kalcium kioldó hatásáról, vagy az egyes üdítõitalok cukortartalmáról fajsúlyuk alapján. A program
részeként a közönség fejtörõ textet is kitölthetett. A
program zárásaként a résztvevõk között ajándékcsomagok sorsolására került sor.
Összességében nagy látogatottság és érdeklõdõ
közönség jellemezte a programsorozatot. Sikerült
felkelteni az érdeklõdést a táplálkozáskutatás - valamint az egészséges étrend - aktuális kérdései és válaszai iránt.
Gubicskóné Kisbenedek Andrea
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Kutatók éjszakája
Zalaegerszegen

Ebben a tanévben a Zalaegerszegi Képzési Központ is részt vett a
nagysikerû Kutatók éjszakája programon. A Zalaegerszegi Felsõfokú
Oktatásáért Közalapítvány segítségével a város három felsõoktatási
intézménye (PTE ETK, BGF GKZ, NYME GMI) közösen szervezte meg
a programokat. Bekapcsolódott a Pannon Fejlesztési Alapítvány,
amely külsõ helyszínt és buszjáratot biztosított. Az együttmûködés a
TÁMOP 4.1.1./C közös pályázat keretében valósult meg.
A rendezvény helyszínéül a képzési központ A épülete szolgált. A
biomechanikai laborban Tóthné Steinhausz Viktória és Császárné
Gombos Gabriella gyógytornász szakoktatók „Biomechanikai kutatások a fizioterápiában: a biomechanikai labor mérési lehetõségeinek
bemutatása: Zebris, testösszetétel elemzés, talpnyomás mérés, szorítóerõ mérés” címmel tartottak látványos bemutatót.
A tornateremben Bajsz Viktória gyógytornász szakoktató tartott
gyógytorna foglalkozásokat (gerinctorna, kismamatorna). Karamánné
dr. Pakai Annamária adjunktus asszony az aulában SOS - elsõsegély,
vagy elsõ segély? Hogy ne ess pánikba, ha baj van! címmel tartott
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elõsegélynyújtási foglalkozást. A parkban a gyógytornász hallgatók
részvételével a nordic walk helyes technikájával ismerkedhettek meg
az érdeklõdõk.
A résztvevõ intézmények közösen is szerveztek programokat városi helyszíneken: dr. Szabó József egyetemi adjunktus úr az
Infocentrumban „Patrick Jane és dr. Lightman” - Kommunikáció és
Mentalizáció - interaktív elõadást tartott. Dr. Turcsányi Katalin szakoktató asszony Vizuális technikák a kutatásban címû interaktív elõadásra várta az érdeklõdõket.
Programjainkra szépszámú érdeklõdõ jött el. Sokan vették igénybe
a biomechanikai labor érdekes vizsgálatait, szívesen nordic
walkingoztak. Az aulában zajló folyamatos elsõsegély demonstráció
számos érdeklõdõt vonzott. Külön köszönet képzési központunk
hallgatói önkormányzatának, akik sokat segítettek a szervezésben és
a végrehajtásban.
Domján Erzsébet

KITEKINTÕ

Egy magyar lány 'Friscóban
Az amerikai Sürgõsségi Betegellátási Társaság (Society of Critical Care Medicine)
2014. január 9-13. között rendezte meg
Kaliforniában, pontosabban San Franciscóban soron következõ, 43. kongresszusa. A társaság jelenleg több mint 16.000
taggal bír, akik több mint 100 különbözõ
országból képviseltetik magukat. A program helyszíne a Moscone Center South
kongresszusi központ volt.
A megnyitón bemutatták a társaság új elnökét. J. Christopher Farmer MD köszönetét fejezte ki a program összes szervezõjének, továbbá a társaság életmûdíjában részesült Basil
A. Pruitt, MD, FACS, MCCM professzor is.
A konferencia témái a sürgõsségi betegellátás területén belül rendkívül széleskörûek
voltak: 17 különbözõ témakört öleltek fel az
oktatástól, neurológián, pulmonológián, kardiovaszkuláris történéseken keresztül, az
életvégi ápolásig, a beteg és a család támogatásának kérdésköréig. Összesen 1368 absztrakt került elfogadásra, melyeket szóbeli elõadás formájában (kb. 100 db - Administration&Education; Brain Injury, Repair and
Recovery;Cardiovascular/CPR; ECMO and
Surgical Outcomes; Hematology Trumps the
Kidney; Infection: Mechanism to Mankind;
Potpurri; From Epidemiology to Mechanisms); poszter prezentációkként (Admi-istration&Education 1-7; Basic Science - Sepsis;
Basic Science - Neuroogy 1-2; Basic Science Pulmonary; Burns/Trauma 1-5; Cardiovascular
1-8; Clinical Medicine - Pulmonary 1-9;
Clinical Medicine - Neurology 1-4; CPR/
Resuscitation 1-7; Epidemiology/Outcomes
1-18; Ethics and End of Life; GI/Nutrition 1-3;
Hematology1-2; Immunologic Infections 1-5;
Patient&Family Support 1-2; Pharmacology 113; Renal&Endocrine 1-4; Sepsis 1-11) és kb.
200 db esetismertetés formájában mutattak
be az elõadók. A kongresszus összes absztraktja megjelent a társaság Critical Care
Medicine címû folyóiratának 2013-as decemberi Supplementumában.
A közel ezer, egytõl egyig kiváló minõségû
poszter között két prezentációval képviseltem a karunkat, melyeket elektronikus formában is fel kellett tölteni a társaság honlapjára, hogy azt a jövõben bárki bármikor meg
tudja tekinteni. Az egyik: Zoltan Zak, Emese
Pék, Balint Bánfai, Jozsef Marton, Jozsef Bet-

lehem, Balazs Radnai: Clinical decision making practice in pulmonary embolism at the
ER, amely 648-as sorszámmal az
Epidemiology szekcióban került bemutatásra
(Outcomes 12). A másik poszterem: Emese
Pek, Jozsef Marton, Balazs Radnai, Krisztina
Deutsch, Balint Banfai, Jozsef Betlehem:
Post-traumatic stress disorder among ambulance personnel - Are drugs the right way?,
melyet 645.-ként szintén ebben a szekcióban
lehetett megtekinteni (Outcomes 11). A
posztereket január 11-én szombaton 12:1513:15-ig terjedõ idõszakban egy ún. poszterséta alkalmával tekinthették meg az érdeklõdõk, ebben az idõintervallumban nyílt lehetõségük a kutatás készítõitõl kérdezni is. A
munkák a konferencia egész ideje alatt ki
voltak függesztve.
Mindkét vizsgálatunkat számos résztvevõ
megtekintette, többen érdeklõdtek a kutatás
egészének folyamatáról, az eredményekrõl
és fõként azok gyakorlatba való interpretálásáról. Több kutató is beavatott a témával
kapcsolatban a saját országának helyzetébe
is, mely így további támpontokat és irányvonalakat adhat a kutatásaink késõbbi folytatásához.
A tudományos elõadások, workshopok és

poszter bemutatók mellett közel 1300 kiállító cég színesítette és emelte az esemény
színvonalát. Rengeteg új vizsgálati és diagnosztikus eszközt, eljárást tudtam itt megismerni, melyek közül sokat ki is lehetett próbálni élõ imitátorokon.
A szakmai programokon kívül a konferencia szervezõi a kulturális életre is nagy hangsúlyt fektettek: a 4 nap alatt többször is lehetõség nyílt városlátogatáson, bortúrákon való
részvételre és egy kirándulást is szerveztek
az érdeklõdõk számára. A nyitó és záró napon konferenciavacsorán is részt vehettek az
érdeklõdõk.
Összességében elmondhatom, hogy nagyon nagy élmény volt számomra ez a négy
nap Amerikában. Rengeteg új tapasztalattal
lettem gazdagabb, mind szakmailag mind
emberileg, hisz nem volt egyszerû feladat
egymagamban nyakamba venni a világot és
átszelni az óceánt. Számos érdekes elõadáson és workshopon vettem és részt és sok új
sürgõsségi ellátásban használatos eszközt tekinthettem meg és próbálhattam ki. E mellett a szakma neves képviselõi között tölthettem néhány felejthetetlen napot.
Pék Emese
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Nyílt nap 2014 Pécs
A pécsi nyílt napot 2014. január 21-én tartottuk. A tavalyi év pozitív visszajelzését követve idén is sor került a szülõmegõrzõre, ahol
nemcsak karunk oktatói, hanem PhD-s hallgatói is elõadást tartottak Melczer Csaba Phd
hallgató moderálása mellett. Az elõadásokon
keresztül próbáltuk bemutatni a szülõknek
és a diákoknak, hogy milyen tág perspektívát
jelent az ETK-n megszerzett diploma, lerombolva azt a sztereotípiát, hogy csupán ágytálazhat egy ápoló, vagy hogy a dietetikus nem
más, mint diplomás szakács. Az Alisca Coop
támogatásnak köszönhetõen a szülõmegõrzõ vendégei térítésmentesen használhattak
egy erre az alkalomra felállított forró ital automatát.
Dr. Betlehem József dékáni köszöntõjét követõen a felvételi eljárás kari sajátosságairól
Basler Judit tanulmányi osztályvezetõ, a kollégiumról, juttatásokról és a HÖK munkájáról
Takács Gyula részönkormányzati alelnök tartott tájékozatót a kar B épületének nagyelõ-
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adójában. Ezután a szakirány bemutatókra
került sor csoportbontásban a kar A és C épületeiben.
Örömünkre szolgált, hogy a tavalyi évet
15-20%-kal meghaladó érdeklõdõ szám mellett tarthattuk meg a pécsi nyílt napot. Ez sajnos azt is jelentette, hogy a megnyitó helyszínéül szolgáló Szepesy nagyelõadó kicsinek bizonyult, így sokan nem fértek be és
ezért inkább nem vettek részt a rendezvényen. A csoportfoglalkozások is a maximális
40 fõs létszámmal „üzemeltek” azonban a 15
fõre tervezett demonstrációs termek ezzel a
létszámmal sajnos nem túl kényelmesek gyakorlati bemutatók megtartása esetén. Ebbõl
okulva jövõre új struktúrával szervezzük meg
a nyílt napot, megpróbáljuk az érdeklõdõk
részére még kellemesebbé és hasznosabbá
tenni a karon eltöltött 3 órát.
Akik részt vettek a programban: Bánfai
Bálint, Basler Judit, Bognár Judit, Bólyiné
Németh Ildikó, Czirkosné Farkas Andrea,

Bóli József, Breitenbach Zita, Csernák Gabriella, dr. Barcsi Tamás, dr. Betlehem József,
dr. Havasdi József, dr. Járomi Melinda, dr.
Laczkó Tamás, dr. Polyák Éva, dr. Tigyi
Zoltánné dr. Pusztafalvi Henriette, Faludi
Antónia, Fehér Éva, Fischerné Virág Éva,
Fóki Zsófia, Frei Judit, Fûri Márta, Germán
Zsuzsanna, Goldbach Julianna, Gubicskóné
Kisbenedek Andrea, Herceg Xénia, Kézi Lilla, Kontár Kornélné, Leidecker Eleonóra,
Marton József, Melczer Csaba, Pék Emese,
Pintér Gergõ, Raposa Bence, Szarka Mária,
Szebeni-Kovács Gyula, Szekeresné Szabó
Szilvia, Szûcs Dávid, Takács Gyula, Vajda Réka, Várnai Viktória, Végh Anett, továbbá köszönet illeti azon hallgatókat, akik a szakirányok bemutatásánál közvetlenül részt
vettek, mint elõkészítõk, vagy demonstráció résztvevõk, valamint a rendezvényszervezésben részt vevõ kollégákat!
Kézi Lilla

NYÍLT NAP

Nyílt nap 2014 Kaposvár

Felvételi tájékoztatóval egybekötött nyílt napot tartott a Kaposvári Képzési Központ 2014.
január 23-án. A nyílt nap szervezésnél az elõzõ évek tapasztalatainak elemzésébõl indultunk ki. Legfontosabb feladat az érdeklõdés
felkeltése volt. A nagyobb hallgatói létszám elérésének érdekében hirdetés jelent meg a Somogyi Hírlapban, és a Kapos Tv Képújságban
is. Ezen kívül oktatóink számos helyi középiskolát látogattak meg a kari képzések ismertetése céljából, valamint hogy a középiskolás diákok figyelmét az egészségtudomány területe
felé irányítsák. Nyílt napunk reggelén aztán
már hallgatóink fogadták az érkezõket a bejárati regisztrációs asztalnál, ahol minden érdeklõdõnek átadtak egy - a kari és a kaposvári képzésekrõl tájékoztatókat tartalmazó csomagot. Az érdeklõdõk ezután a nagyelõadó elõtti területen elhelyezett standokon
kaptak felvilágosítást hallgatóinktól a kaposvári képzésekrõl. A tájékoztató 10 órakor dr.
Kelemen János képzési igazgató megnyitójá-

val kezdõdött, melyben szólt a képzési központ történetérõl, a bolognai képzési rendszer felépítésérõl, valamint ismertette a Kaposvári Képzési Központ jelenlegi képzéseit.
Végül fényképek segítségével bemutatta a
képzési központ infrastruktúráját, oktatási
egységeit és a hallgatók elhelyezésére szolgáló kollégiumot. Ezután Basler Judit tanulmányi
osztályvezetõ tartott tájékoztatót a kari képzésekrõl, valamint a hatályos felvételi eljárásról. Az érdeklõdõknek elmagyarázta a jelentkezés menetét és kitért a fontos, betartandó
határidõkre is. Az általános tájékoztatókat az
egyes BSc alapszakok és szakirányok bemutatása követte. A Hallgatói Önkormányzat tevékenységérõl és a diákéletrõl Takács Gyula, a
Hallgatói Részönkormányzat pécsi alelnöke
beszélt. A megjelentek attól függõen, hogy
melyik alapszak iránt érdeklõdtek, két külön
helyszínen hallgathatták meg az alapszakokat
bemutató elõadásokat. Az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszakról Petõné dr.

Csima Melinda adjunktus asszony tartott ismertetõt. Az Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika és Orvosi kutatólaboratóriumi
analitika szakirányt dr. Kelemen János képzési
igazgató ismertette. A Képalkotó diagnosztikai analitika szakirányt dr. Kovács Árpád tanszékvezetõ mutatta be. Az elõadások végén
az érdeklõdõk leadták a regisztrációs asztalnál kézhez kapott kérdõívüket, amelybõl számos hasznos következtetés vonható le a nyílt
nap lebonyolításával kapcsolatban. A résztvevõk létszáma hozta a sokévi átlagot, a térségbõl és az ország különbözõ részeirõl mintegy
100 fõ vett részt a nyílt napon. A tájékoztató
elõadások után a nyílt napi program utolsó
pontjaként hallgatóink bemutatták az oktatási épületet, a demonstrációs termeket és a
kollégiumot. Reményeink szerint hasznos információkkal tudtuk gazdagítani a nyílt napon
résztvevõket és szeptembertõl már a Pécsi Tudományegyetem hallgatójaként üdvözölhetjük õket a tanévnyitón.
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Nyílt nap 2014 Szombathely
A Szombathelyi Képzési Központban 2014.
január 22-én ismét lehetõség nyílt a végzõs
középiskolás diákoknak a továbbtanulással
kapcsolatos tájékozódásra.
A rendezvényen dr. Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, és
Éliás Zsuzsanna igazgatóhelyettes személyesen népszerûsítette az érdeklõdõk körében a
központban elérhetõ szakokat. A demonstrációs termekben tartott bemutatókat Farkas
Péter a Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatója óraadó oktatónk, Karácsony Ilona
szakoktató, Köcse Tamás szakoktató,
Karamánné dr. Pakai Annamária adjunktus,
dr. Benkõ Brigitta fõiskolai docens, valamint
Tóth Balázs tanársegéd interaktív elõadásai
tették látványosabbá.
A hallottakat színes leporelló foglalta öszsze, melyet érkezéskor a diákok átvehettek a
képzési központ hallgatóitól.
A rendezvényen több mint száz diák jelent
meg. A nagyszámú érdeklõdés is azt bizonyítja, hogy az egészségügy, mint hivatás
csábító a fiatalok számára.
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Nyílt nap 2014 Zalaegerszeg
A Zalaegerszegi Képzési Központ hagyományos Nyílt
Napját 2014. január 20-ára hirdettük meg.
A megelõzõ héten mindenki izgalommal készült
erre a dátumra, tartottunk tõle, hogy a tavalyihoz hasonlóan a zord idõjárás miatt gondot okoz majd az
eljutás a rendezvényre. Reggel megnyugodva tapasztaltuk, hogy az idõjárás kegyes hozzánk.
Mindenki nagy örömére 9 óra után elkezdtek érkezni a látogatók. 10 órára - a program kezdetére - a
nagyelõadó megtelt az érdeklõdõ diákokkal és az
õket kísérõ szülõkkel. A bejáratnál 121 fõ regisztrálta magát, ahol az õket fogadó hallgatók tájékoztató
prospektussal és apró ajándékokkal köszöntötték
õket.
Megyénken kívül Baranya, Fejér, Gyõr-MosonSopron, Somogy, Vas, Veszprém megyékbõl valamint
Budapestrõl is érkeztek érdeklõdõk. A regisztrációs
listából kitûnt, hogy a megjelentek 95 %-a az Ápolás és
betegellátás alapszak gyógytornász szakirány, a 19 %-a
Egészségügyi szervezõ alapszak, 23 %-a pedig mindkét alapszakunk iránt érdeklõdött.
A program dr. Szabó József igazgatóhelyettes úr
köszöntõjével vette kezdetét. Az egyetem által kínált
képzési lehetõségekrõl és a felvételi rendjérõl Basler
Judit tanulmányi osztályvezetõ tartott tájékoztatást.
Képzési központunkat Bajsz Viktória szakoktató mutatta be, tájékoztatott arról is, hogy helyben lehetõség van a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga
letételére is.
Ezután érdekes gyakorlati bemutatók várták a diákokat. Többek között Tóthné Steinhausz Viktória
gyógytornász szakoktató biomechanikai gyakorlatot
mutatott be, Császárné Gombos Gabriella gyógytornász szakoktató alapozó mozgástudatosítást vezetett, amelybe aktívan bevonta az érdeklõdõket is.
Az Egészségügyi szervezõ alapszakot Csákvári Tímea szakoktató mutatta be, érdekes prezentációval
kísérve. Ezután volt és jelenlegi hallgatók mondták
el miért érdemes ezt a szakot választani, Zalaegerszegre jelentkezni.
Karamánné dr. Pakai Annamária adjunktus látványos elsõsegélynyújtási gyakorlatot tartott. Dr. Szabó
József igazgatóhelyettes fényterápiás és relaxációs
gyakorlatot mutatott be az érdeklõdõknek.
A HÖK-ös hallgatóknak köszönhetõen a vendégek
fogadása és irányítása nagyon szervezetten zajlott,
mindenkinek módja volt több szakmai bemutatón is
részt venni.
Vendégeink élményekkel és sok információval gazdagodva távoztak, reményeink szerint többüket
2014 szeptemberében hallgatóként láthatjuk viszont
intézményünkben. A helyi média is színes tudósításokban számolt be az eseményrõl.
Jónáné Bajsz Anikó
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Educatio
Az Egészségtudományi Kar 2014. január 1618. között a Pécsi Tudományegyetem standján mutatta be képzési portfólióját a 14.
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A rendhagyó - három napos - rendezvény elsõ napját a mesterképzéseknek és a
doktori képzéseknek szánták a szervezõk.
Az elsõ napon csekély volt az érdeklõdõk
száma, vélhetõen annak köszönhetõen, hogy
eddig nem volt hagyománya az Education
ezen képzések bemutatkozásának, illetve
csütörtöki napon a célközönség iskolai elfoglaltság miatt nehezen tudott vásárt látogatni. Az elsõ napi „pangásért” bõven kárpótolt azonban a kiállítás pénteki és szombati
napja. Az eddigi évek legnagyobb érdeklõdõ
számát fogadta karunk négy képviselõje a
standnál. A korábbi évekhez hasonlóan a slágerszakok a gyógytornász és a dietetikus
voltak, de a védõnõ és a szülésznõ képzések
iránt is volt kereslet. A kar bemutatkozásában hallgatók és kollégák (Bertáné Antal Marianna, Goldbach Julianna, Kovács Krisztián,
Prémusz Viktória, Raposa L. Bence, Szõnye
Ákos) egyaránt részt vettek, munkájukat ezúton is köszönik a szervezõk!
Bertáné Antal Marianna
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Tanévnyitó Ünnepségek
Pécs
A pécsi Tanévnyitó Ünnepséget, új elemekkel
bõvítve a Tudásközpontban rendeztük meg
2013. augusztus 29-én. A rendezvény keretében az elsõsök tájékoztatást kaptak a Központi Szolgáltató Iroda által szervezett programokról Kalapos Judit irodavezetõ elõadásában. Dr. Máté Orsolya adjunktus asszony a kar
által biztosított idegen nyelvi képzésrõl, illetve a Külügyi Iroda nyújtotta lehetõségekrõl
beszélt. A Hallgatói Önkormányzat képviseletében Takács Gyula alelnök ismertette a HÖK
által biztosított lehetõségekrõl a hallgatókat.
A kar pécsi épületeirõl, a kar által biztosított
szolgáltatásokról is információt kaptak a hallgatók (könyvtár, jegyezet vásárlás, büfé, stb.).
Az Ünnepség elnökségében köszönthettük
dr. Betlehem József dékánt, prof. dr. Bódis József rektort, prof. dr. Koller Ákos tudományos
dékánhelyettest (ÁOK), prof. dr. Figler Mária
tudományos és minõségügyi dékánhelyettest,
dr. Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettest, dr. Boncz Imre dékánhelyettest, dr.
Ács Pongrác oktatási és innovációs vezetõt, és
Raposa László Bence HÖK elnököt.
Hagyományoknak megfelelõen átadásra
kerültek a Köztársasági Ösztöndíj oklevelek,
illetve a Demonstrátori Ösztöndíjak.
Köztársasági Ösztöndíjasok Pécsett: Balogh Borbála Eszter népegészségügyi ellenõr
szakirány, Börcsök Nikolett Mónika
dietetikus szakirány, Kiss Benjámin Ede

dietetikus szakirány, Németh Noémi népegészségügyi ellenõr szakirány, Schöffer Dorottya dietetikus szakirány, Porkoláb Eszter
dietetikus szakirány.
Demonstrátori Ösztöndíjban részesült Pécsett Börcsök Nikolett Mónika dietetikus
szakirány hallgatója. A rendezvényen Varga
Veronika hallgatónk az Utolsó Kör zenekar
kíséretében adott színvonalas mûsort.

Kaposvár
365 hallgató számára kezdõdött meg az új
tanév 2013. szeptember 2-án Kaposváron a
hagyományoknak megfelelõen a képzési
központ dísztermében. Az ünnepély, a Himnusz elhangzása után, dr. Kelemen János képzési igazgató megnyitó beszédével kezdõdött, amelyben bemutatta és üdvözölte a
tanévnyitón megjelent vendégeket, valamint
köszöntötte az elsõ évfolyamos hallgatókat.
Az Egészségtudományi Kar vezetõsége nevében prof. dr. Figler Mária tudományos és minõségügyi dékánhelyettes aszszony intézett
bátorító szavakat a gólyák felé és vezénylésével az elsõsök letették az elõttük álló egyetemi polgárság, a tanulás és leendõ hivatásuk
megszerzése során tõlük elvárt hozzáállásukról szóló ünnepélyes fogadalmukat. Ezt követõen az Egészségügyi gondozás és prevenció
BSc szakosokat dr. Gelencsér Erzsébet köszöntötte, majd az Orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai analitikus BSc szakos hallgatókat dr. Kovács Árpád üdvözölte
ünnepi beszédével. A Hallgatói Önkormányzat nevében Sipos Dávid köszöntötte új hallgatótársait. Végül aktuális bejelentések következtek, melyeket dr. Kelemen János igazgató ismertetett, majd az ünnepi esemény a
Szózat hangjaival zárult.
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Zalaegerszeg
2014. szeptember 2-án kora délután elkezdtek gyülekezni az ünneplõbe öltözött elsõ
éves hallgatók a Zalaegerszegi Képzési Központjában. 14 órára a tanévnyitó kezdési idõpontjára velük és hozzátartozóikkal megtelt
a nagyelõadó terem.
Hagyományos rendezvényünket megtisztelte a város részérõl Balaicz Zoltán alpolgármester, a kar vezetõi közül dr. Betlehem József dékán, dr. Oláh András és dr. Boncz Imre
dékánhelyettesek. Meghívott vendégeink sorában köszönthettük még a Zala Megyei Kórház ápolási igazgatóját Kovács Erzsébetet, dr.
Halász Gabriellát a Zala Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartó Központ igazgatóját,
dr. Paizs Terézt, a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
vezetõjét, dr. Árok Krisztinát a Zala Megyei
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv igazgatóját, Buktáné
dr. Hetesi Magdolnát, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nyugat-Dunántúli Területi
Hivatal fõosztályvezetõjét, dr. Nagy Sándort,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Kar Gépészeti és Mechatronikai In-
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tézet egyetemi adjunktusát, Nagy Andrást és
Szuper Ildikót a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány képviseletében.
Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. Ezután dékán úr köszöntötte az elsõ éves hallgatókat és szüleiket. Köszöntõjében kiemelte a karunkon
megszerezhetõ piac- és versenyképes tudás
fontosságát. Ezt követõen házigazdánk dr.
Csidei Irén igazgató asszony beszélt az intézményben folyó oktatás magas színvonaláról, a családias légkörrõl és a jó hangulatról.
Szabó Luca Egészségügyi szervezõ alapszak egészségbiztosítási szakirány III. évfolyamos hallgató verssel köszöntötte az egybegyûlteket. Ezután dr. Oláh András dékánhelyettes úr vezetésével az I. évfolyamos
hallgatók letették fogadalmukat. Balaicz Zoltán alpolgármester úr a város befogadó és
megtartó szerepérõl beszélt és pár szóban
felelevenítette saját fõiskolás éveit.
Dékán úr ezután átadta a felsõbb éves hallgatóknak a Köztársasági és Demonstrátori
Ösztöndíjakat. Köztársasági Ösztöndíjban részesült Szalai Sarolta, egészségturizmus
szervezõ szakirány IV. évfolyamos hallgatója,

valamint Dezsõ Anita, gyógytornász szakirány IV. évfolyamos hallgatója. Dezsõ Anita
Demonstrátori Ösztöndíjban is részesült.
Boros Eszter Egészségügyi szervezõ alapszak Egészségturizmus szervezõ szakirány III.
évfolyamos hallgató énekkel köszöntötte a
megjelenteket. Ruzsa Magdi Vigyázz a madárra címû dalát adta elõ. Ezt követõen Nagy András elnök úr átadta a Zalaegerszeg Felsõfokú
Oktatásért Közalapítvány hallgatói ösztöndíjait, Szabó Melitta gyógytornász szakirány III.
éves hallgatónak a kiemelkedõ tanulmányi
munkájáért, illetve Dezsõ Anita gyógytornász
szakirány IV. évfolyamos hallgatónak pedig kiemelkedõ tudományos munkájáért. Ünnepségünk a Szózat eléneklésével ért véget.

Szombathely
A szombathelyi tanévnyitó ünnepségen vehette át Köztársasági Ösztöndíj oklevelét
Ripszám Alexandra és Horváth Veronika szociális munka, Balog Júlia és Zátonyi Anna csecsemõ- és kisgyermeknevelõ, valamint Halász Alexandra védõnõ szakos hallgatók. Demonstrátori Ösztöndíjban részesült Ripszám
Alexandra szociális munka szak hallgatója.

HÍREK

Oklevélátadó Ünnepségek

Az Összekötõ legutóbbi száma óta két Oklevélátadó Ünnepséget is rendezett karunk.
Az immár második alkalommal a pécsi Széchenyi téren megtartott nagyszabású ünnepségen 152 végzõs hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepség elnökségében a kar vezetõségén túlmenõen dr. Kissné dr. Horváth Ildikó professzor asszony, az Emberi Erõforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelõs Államtitkárság Egészségpolitikai Fõosztályának
fõosztályvezetõje, Bagosi Gabriella, országos
vezetõ ápoló, dr. Lovász István, Pécs Megyei
Jogú Város jegyzõje, dr. Bíró Zsolt professzor,
az Általános Orvostudományi Kar klinikai és
diákjóléti dékánhelyettese, valamint Karsa
Róbert tûzoltó õrnagy, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója képviseletében foglaltak helyet.
A rendezvényen átadásra kerültek a Dékáni Pályamunka nyertesek részére az oklevelek, valamint a Dékáni dicséretek és a Dékáni
Elismerések.
Dékáni Pályamunka nyertesek: Balogh Dóra orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika
szakirány (Pályamunkájának címe: Kétféle
módszerrel mért paratharmon intakt szintek
összehasonlítása a D-vitamin ellátottság figyelembevételével vesepótló terápiában részesülõ betegek körében; témavezetõje: dr.
Salamonné dr. Toldy Erzsébet fõiskolai tanár),
Csákvári Tímea egészségbiztosítási szakirány
(Pályamunkájának címe: Magyarországi kórházak hatékonyság-elemzése a Data
Envelopment Analysis segítségével; témavezetõk: dr. Boncz Imre egyetemi tanár, Savanyú Zoltán, Dr. Fekete Sándorné ), Hartmann
Eszter táplálkozástudományi mesterképzési

szak (Pályamunkájának címe: A szociális otthonokban élõk kiegészítõ tápszeres táplálása; témavezetõi: dr. Figler Mária egyetemi tanár, valamint dr. Lelovics Zsuzsanna), Pék
Emese, népegészségügyi mesterképzésen
végzett hallgató (Pályamunkájának címe:
Mentõdolgozók egészségi állapotának vizsgálata az Észak - magyarországi és a Nyugatdunántúli régióban; témavezetõje: dr. Betlehem József egyetemi docens).
Dékáni dicséretben részesült Karamánné
dr. Pakai Annamária adjunktus asszony, valamint Goldbach Julianna marketing koordiná-

tor. Dékáni elismerésben részesült Sára Zsófia, a mentõtiszt szakirány hallgatója, valamint Végh Anett az egészségfejlesztés szakirány hallgatója.
A mûsort ismét karunk hallgatóival kiegészült Babits Kamarakórus szolgáltatta, Balásy
Szabolcs karnagy vezényletével. Kasza Noémi és Varga Veronika hallgatóink énekeltek,
Sára Zsófia (hegedû) és Schiszler Bence (dobon) hangszeres kíséretet biztosítottak a zenei átiratok elõadása során. Hagyományteremtõ céllal a nyugállományba vonuló kollégák köszöntése is megszervezésre került.

A december 9-ei ünnepségen 69 hallgató vehette át oklevelét ünnepélyes keretek között a
dr. Halassy-Nagy József aulában. Az ünnepség elnökségében dr. Betlehem József dékán, dr.
Oláh András általános és stratégiai dékánhelyettes, dr. Ács Pongrác oktatási és innovációs
vezetõ, valamint Raposa L. Bence, a Hallgatói Önkormányzat elnöke foglalt helyet. Varga Veronika és Schiszler Bence hallgatóink elõadásában Bródy János Szabadnak születtél c. dalát
hallgathatták meg az ünnepség résztvevõi.
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HÍREK
Etikák - Identitások - Perspektívák
Pécsett a Vasutas Mûvelõdési Házban 2013. november 14-én tartották az Etikák - Identitások
- Perspektívák. Szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák körébõl (szerkesztette: Bertók Rózsa, Barcsi Tamás) címû tanulmánykötet bemutatóját, melynek létrejöttében
szerzõként karunk több munkatársa is közremûködõt. A könyv interdiszciplináris szemléletû,
több mint negyven, többféle szakterülethez kötõdõ és különbözõ egyetemeken oktató-kutató szerzõ írt tanulmányt etikai kérdésekrõl. A filozófus szerzõk elméleti erkölcsi problémákra mutatnak rá tanulmányaikban, a jogászok, közgazdászok, pedagógiai szakértõk, politológusok, irodalmárok pedig saját szakmájuk etikai aspektusaival foglalkoznak. A kötet-bemutató beszélgetést dr. Barcsi Tamás, a kötet egyik szerkesztõje vezette. A résztvevõk közül dr. V.
Gilbert Edit irodalmár (PTE
BTK) fõként a szolidaritás
napjainkban tapasztalható
problémáiról beszélt, dr.
Bertók Rózsa (PTE BTK) filozófus az etika oktatásának
és kutatásának hazai helyzetét tekintette át, dr. Bretter
Zoltán (PTE BTK) politológus
pedig a jogállamiság elméleti megközelítési módjaiból
emelt ki néhányat.
Dr. Barcsi Tamás

Szakmai nap
2014. január 29-30-án az Ápolástudományi,
Alapozó Egészségtudományi és Védõnõi Intézet intézetigazgatójának kezdeményezésére az intézet kollégái számára belsõ továbbképzést szervezett, amelyen részt vehettek a demonstrátori ösztöndíjat elnyert
hallgatók is. A továbbképzés fókuszpontjában az ápolásszakmai ismeretek álltak, de
az ápolási beavatkozások, eljárások mögött
meghúzódó élettani, kórélettani alapok felelevenítése is részét képezte a kétnapos összejövetelnek. A továbbképzés célja, hogy az intézet kollégái, az oktatási tevékenységük során, a tudományos bizonyítékon és egységes
szakmai alapokon nyugvó, korszerû ismereteket közvetíthessenek hallgatóik számára. A továbbképzés nem csak elméleti tartalmak felelevenítésével és átadásával célozta meg a korszerû betegápolás rendszerét, hanem demonstrációs termi gyakorlati tevékenységek végigkövetésével és gyakorlásával a manuális készségek fejlesztését is lehetõvé tette. A nap végén szakmai tartalmakat érintõ beszélgetés zajlott, melynek során kérdések, felvetések kerültek megvitatásra, a további egységes oktatás fejlesztése érdekében.
Szebeni-Kovács Gyula
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Az emberi méltóság
filozófiája
A Typotex Kiadó gondozásában jelent meg
dr. Barcsi Tamás Az emberi méltóság filozófiája címû könyve, melynek bemutatójára Pécsett a Tudásközpontban került sor
2013 december 12-én, Galambos Attila
moderálásával. Meghívott vendégek voltak
a szerzõn kívül dr. Bertók Rózsa egyetemi
docens, tanszékvezetõ, PTE BTK, Filozófiai
Tanszék, dr. Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus, PTE ÁOK, Magatartástudományi
Intézet, dr. Zeller Judit egyetemi adjunktus, PTE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék. A
szerzõ a könyv hátterében álló kutatómunkáról és a mû megírásának céljáról beszélt:
mûvében az emberi méltóság sokféle öszszefüggésben megjelenõ fogalmát próbálta tisztázni, illetve új szempontokat kívánt
adni az emberi méltóság tisztelete elvének
leírásához és annak értelmezéséhez. Dr.
Bertók Rózsa a problémakör filozófiai jelentõségére mutatott rá. Dr. Szolcsányi Tibor elsõsorban bioetikai kérdéseket vetett
fel bemutató elõadásában: a könyvben is
említésre kerülõ humán biotechnológiai
eljárásokkal kapcsolatos etikai dilemmákról beszélt. Dr. Zeller Judit az emberi méltóság jogi, elsõsorban alkotmányjogi aspektusaira hívta fel a figyelmet. Az elõadások után a közönség soraiból érkeztek kérdések, hozzászólások a szerzõhöz és a kötet bemutatóihoz. A hozzászólók között
volt dr. Turcsányi Katalin a kar Zalaegerszegi Képzési Központjának oktatója is.
Dr. Barcsi Tamás

SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG HÍREI

Menedzsment jellegû továbbképzések
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara a TÁMOP
6.2.2.A-11/1-2012-0050 „Szakorvos jelölt ösztöndíjas program
és szakdolgozók képzése a Pécsi Tudományegyetemen” projekt keretén belül a szakápolók képzésének lebonyolításában
aktívan részt vett. A szakápolók képzését 2013 szeptemberében bejeztük, így 22 fõ onkológiai szakápoló, 23 fõ pszichiátriai szakápoló és 15 fõ sürgõsségi szakápoló szerezte meg az
adott képzésekhez tartozó szakképesítést.
2014 januárjában elindultak a fenti projekt keretén belül futó menedzsment jellegû továbbképzések, amelyek külsõ megvalósítását a pályázati kiírás szerinti legkedvezõbb árajánlat
alapján a SZTÁV Felnõttképzõ Zrt. végezte. A képzési programok megvalósítására karunk neves szakembereit kérték fel.
Hat csoportban, csoportonként 16 fõ bevonásával biztosította
egészségügyi szakdolgozóival a Klinikai Központ Ápolásvezetése a továbbképzések teljesülését.
Az Orvosi eszközök, új technológiák kezelése és optimális
kihasználása címmel három 16 órás képzés zajlott le január és
február hónapokban. Január végén megrendezésre került az
Egészségügyi szolgáltató intézmény folyamatainak hatékonyságnövelésére szolgáló programok, irányítás és szervezés címû
továbbképzés. Februárban további két képzésen szerezhettek
új ismereteket az egészségügyi szakdolgozók, a Betegdokumentáció kialakítása és kezelése, a Betegek és hozzátartozók
jogai témákban.
A fenti továbbképzések közül ápolás szakmailag a legfontosabbnak ítélt az Orvosi eszközök, új technológiák kezelése és
optimális kihasználása címû program volt, ezért a hat képzésbõl három esetében ezzel a témával tartottuk az elõadásokat.
Az egészségügyi szakdolgozók között résztvevõként voltak jelen a PTE Klinikai Központ Ápolásigazgatásának dolgozói, illetve Klinikavezetõ Fõnõvérek is.
Karunkról a következõ oktatókat kérte fel a megvalósító: dr.
Oláh András, prof. dr. Boncz Imre, dr. Ágoston István, dr.
Turcsányi Katalin Anna, Fullér Noémi, Germán Zsuzsanna,
Szebeni-Kovács Gyula és Szunomár Szilvia.
A képzési témák szakmai tartalmának kidolgozásában darunk szakemberei nyújtottak segítséget a SZTÁV
Felnõttképzõ Zrt. számára, így az Orvosi eszközök, új technológiák kezelése és optimális kihasználása területén dr.
Oláh András dékánhelyettes úr, az Egészségügyi szolgáltató
intézmény folyamatainak hatékonyságnövelésére szolgáló
programok, irányítás és szervezés területen prof. dr. Boncz
Imre dékánhelyettes úr, a Betegek és hozzátartozók jogai témájában dr. Ágoston István adjunktus úr, a Betegdokumentáció kialakítása és kezelése témában pedig dr. Turcsányi Katalin Anna tanársegéd asszony szolgált a témakidolgozásokhoz szükséges legújabb ismeretekkel, és vállalták a továbbképzések oktatói feladatait.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara ezúton
mond köszönetet a szakápoló és menedzsment jellegû képzésekben nyújtott támogató és szakmai munkájukért a kar oktatóinak, szakmai vezetõinek és az oktatást segítõknek.
Gáspár Gyula
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Egészségügyi szakdolgozók kötelezõ
szakmacsoportos továbbképzései 2013/2014
Lezárult az egészségügyi szakdolgozók kötelezõ szakmacsoportos
továbbképzésének 2013 év második félévének szakasza. A továbbképzések elõkészítését 2013 júliusban megkezdtük, de a tényleges
lebonyolításokra szeptembertõl került sor. A továbbképzéseket a korábbi idõszakhoz hasonlóan 6 megyében szerveztük (Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye) összesen 13 szakmacsoportban. A szervezés és lebonyolítás során nagymértékben tudtunk
támaszkodni a Kaposvári, Zalaegerszegi és Szombathelyi Képzési
Központjainkban dolgozó kollégáink segítõ munkájára.
Az elõkészítés során a Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság
megyénként megbeszéléseket, road show-kat szervezett az adott
megye egészségügyi ellátóinak szakmai vezetõivel, az alapellátás
képviselõivel, a megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinek megyei vezetõ ápolóival, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozó Kamara (MESZK) területi képviselõivel. Ezeken a már korábban jól bevált - egyeztetéseken a továbbképzési igények
felmérésen túl a tapasztalatainkat is kifejtettük az elõzõ idõszak továbbképzéseirõl.
A szakmacsoportos továbbképzéseken a kar oktatói, valamint a
megyei intézmények gyakorlati szakemberei tartották meg a 15 órás
szakmai elõadásokat. A továbbképzések kötelezõ elemét jelentõ 5
órás reanimációt Pécsett a Sürgõsségi Ellátási Tanszék oktatói, a vidé-
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ki helyszíneken pedig a képzési központok külsõs oktatói (mentõtisztek) mellett az Országos Mentõszolgálat mentõtisztjei látták el.
A szakmacsoportos továbbképzések gyakorlati megvalósítása során
igyekeztünk emelni a szakmai színvonalat, valamint továbbra is szigorúan vettük az elõadásokon való megjelenést a résztvevõktõl jelenléti
ív formájában. Minden továbbképzés második napján a résztvevõknek
tesztet kellett kitölteniük, amely az elõadásokon elhangzottakra épült.
A 2013 õszén lezajlott továbbképzéseken is folytattuk a képzésen
résztvevõk elégedettség mérését, természetesen anonim módon. Ezek
összesítése révén képet kaptunk arról, hogy a résztvevõk teljes mértékben elégedettek voltak a továbbképzésen oktató kollégák elõadásaival, valamint az elmélet gyakorlati alkalmazhatóságával is.
A MESZK által végzett ellenõrzéseket a tavalyi év tapasztalatai alapján igyekeztünk minél gördülékenyebbé tenni, az ellenõrök minden
kérésének igyekeztünk eleget tenni, így a továbbképzések ellenõrzését végzõ szakértõkkel a képzések lebonyolítása elõtt felvettük a személyes kapcsolatot. Az ellenõrzések során készített jegyzõkönyvek
minden esetben pozitív ellenõrzési tapasztalatokat tartalmaznak.
A 2013. szeptember 3. és december 12. közötti idõszakban összesen 45 szakmacsoportos továbbképzés került megszervezésre, amelyeken összesen 2735 szakdolgozó vett részt. (A továbbképzések részletes bontását az alábbi táblázat tartalmazza.)

Szakmacsoportos továbbképzés ideje

Helye

Továbbképzés címe

Résztvevõk száma

2013. szeptember 3-4.
2013. szeptember 5-6.
2013. szeptember 17-18.
2013. szeptember 19-20.
2013. szeptember 19-20.
2013. szeptember 19-20
2013. szeptember 24-25.
2013. szeptember 27-28.
2013. október 3-4.
2013. október 3-4.
2013. október 4-5.
2013. október 9-10
2013. október 10-11.
2013. október 10-11.
2013. október 11-12.
2013. október 14-15.
2013. október 15-16.
2013. október 16-17.
2013. október 17-18.
2013. október 17-18.
2013. október 17-18.
2013. október 18-19.
2013. október 24-25.
2013. október 29-30.
2013. október 30-31.
2013. november 4-5.
2013. november 5-6.
2013. november 5-6.
2013. november 11-12.
2013. november 12-14.
2013. november 14-15.
2013. november 14-15.
2013. november 14-15.
2013. november 15-16.
2013. november 19-20.
2013. november 20-21.
2013. november 22-23.
2013. november 25-26.
2013. november 26-27.
2013. november 28-29.
2013. november 28-29.
2013. december 3-4.
2013. december 4-5.
2013. december 5-6.
2013. december 11-12.

Pécs
Zalaegerszeg
Kaposvár
Szekszárd
Pécs
Pécs
Pécs
Zalaegerszeg
Szekszárd
Veszprém
Zalaegerszeg
Szombathely
Zalaegerszeg
Veszprém
Nagykanizsa
Pécs
Pécs
Szombathely
Szekszárd
Szekszárd
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg
Bonyhád
Pécs
Kaposvár
Pécs
Tapolca
Paks
Pécs
Szombathely
Zalaegerszeg
Veszprém
Kaposvár
Bal.füred.
Pécs
Veszprém
Bal.füred.
Szombathely
Pécs
Pápa
Kaposvár
Kaposvár
Szombathely
Pécs
Szombathely

Felnõtt ápolás és gondozás
Fogászati ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Sürgõsségi ellátás
Mûtéti ellátás
Fogászati ellátás
Gyermek ápolás és gondozás
Sürgõsségi ellátás
Gyermek ápolás és gondozás
Védõnõi ellátás
Gyógyszertári ellátás
Laboratóriumi diagnosztika
Védõnõi ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Felnõtt ápolás és gondozás
Felnõtt ápolás és gondozás
Mozgásterápia és fizioterápia
Felnõtt ápolás és gondozás
Védõnõi ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Gyermek ápolás és gondozás
Mozgásterápia és fizioterápia
Felnõtt ápolás és gondozás
Sürgõsségi ellátás
Gyermek ápolás és gondozás
Képi diagnosztika
Felnõtt ápolás és gondozás
Sürgõsségi ellátás
Dietetikai
Felnõtt ápolás és gondozás
Laboratóriumi diagnosztika
Gyermek ápolás és gondozás
Sürgõsségi ellátás
Sürgõsségi ellátás
Gyógyszertári ellátás
Fogászati ellátás
Mozgásterápia és fizioterápia
Sürgõsségi ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Felnõtt ápolás és gondozás
Felnõtt ápolás és gondozás
Fogászati ellátás
Mozgásterápia és fizioterápia
Szülészeti ellátás
Közegészségügyi és népegészségügyi

55
43
120
22
49
116
41
38
40
76
54
35
84
121
107
107
80
87
99
61
31
84
46
34
43
22
68
19
39
74
37
41
34
49
29
47
103
27
57
66
183
30
73
20
35

Összesen:
Szabadon választott formában:

2726
9
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A Szakképzési és Továbbképzési Igazgatóság 2013 decemberében megkezdte a 2014-es év elsõ felében esedékes szakmacsoportos továbbképzések megszervezésének elõkészítését. A szakmacsoportos továbbképzések sikerét jelzi, hogy a korábbi 6 megye mellett sikerült egy további
(Gyõr-Moson-Sopron megye) megyében is megjelenni, ahol februárban a
védõnõk számára szervezünk kötelezõ szakmacsoportos továbbképzést.
Az igazgatóság célja, hogy tevékenységét újabb megyékre (Bács-Kiskun
és Fejér megye) terjessze ki.
A korábban említett szakmai megbeszélések 2013 októberében és novemberében is rendben zajlottak, és minden eddiginél több egészségügyi ellátó és szolgáltató továbbképzési igényét sikerült felmérnünk, így
a szociális intézményekkel, a vállalkozásokkal, az Országos Vérellátó
Szolgálattal, valamint az alapellátással is sikerült egyeztetni. Ezen megbeszélések eredményeképpen elõzetesen 42 továbbképzésre érkezett
igény, ezen belül két olyan szakmacsoportban is fog indulni továbbkép-

zés, amelyekben korábban nem: a Rehabilitációs és életvezetést támogató, illetve az Általános és elektrofiziológiai asszisztencia szakmacsoportban.

Szakmai egyeztetés (2013. november 11.)

2014 elsõ félévére a következõ továbbképzéseket tervezzük:
Szakmacsoportos továbbképzés ideje

Helye

Továbbképzés címe

Tervezett létszám

2014. január 10-11.
2014. január 23-24.
2014. január 30-31.
2014. január 31. - február 1.
2014. február 04-05.
2014. február 05-06.
2014. február 13-14.
2014. február 18-19.
2014. február 21-22.
2014. február 26-27.
2014. február 27-28.
2014. február 27-28.
2014. február 28. - március 1.
2014. március 01-02.
2014. március 04-05.
2014. március 05-06.
2014. március 07-08.
2014. március 07-08.
2014. március 11-12.
2014. március 13-14.
2014. március 13-14.
2014. március 19-20.
2014. március 20-21.
2014. március 21-22.
2014. március 21-22.
2014. március 21-22.
2014. március 25-26.
2014. március 26-27.
2014. március 28-29.
2014. április 01-02.
2014. április 03-04.
2014. április 04-05.
2014. április 04-05.
2014. április 08-09.
2014. április 10-11.
2014. április 10-11.
2014. április 10-11.
2014. április 11-12.
2014. április 17-18.
2014. április 24-25.
2014. április 24-25.
2014. április 24-25.
2014. április 25-26.
2014. április 25-26.
2014. április 28-29.
2014. április 29-30.

Szombathely
Pécs
Pécs
Zalaegerszeg
Pécs
Szombathely
Pécs
Sümeg
Szombathely
Szombathely
Gyõr
Kaposvár
Zalaegerszeg
Hévíz
Pécs
Szombathely
Pécs
Zalaegerszeg
Veszprém
Pécs
Veszprém
Szombathely
Szekszárd
Kaposvár
Kaposvár
Nagykanizsa
Szekszárd
Szombathely
Zalaegerszeg
Szombathely
Pécs
Kaposvár
Zalaegerszeg
Kaposvár
Veszprém
Veszprém
Pápa
Zalaegerszeg
Szombathely
Bonyhád
Pécs
Pécs
Zalaegerszeg
Pécs
Pécs
Szombathely

Mûtéti ellátás
Mozgásterápia és fizioterápia
Sürgõsségi ellátás
Képi diagnosztika
Gyermek ápolás és gondozás
Rehabilitációs és életvezetést támogató
Felnõtt ápolás és gondozás
Felnõtt ápolás és gondozás
Mûtéti ellátás
Fogászati ellátás
Védõnõi ellátás
Mozgásterápia és fizioterápia
Felnõtt ápolás és gondozás
Mozgásterápia és fizioterápia
Fogászati ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Felnõtt ápolás és gondozás
Szülészeti ellátás
Laboratóriumi diagnosztika
Dietetika
Képi diagnosztika
Laboratóriumi diagnosztika
Felnõtt ápolás és gondozás
Laboratóriumi diagnosztika
Mûtéti ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Fogászati ellátás
Általános és elektrofiziológiai asszisztencia
Sürgõsségi ellátás
Gyógyszertári ellátás
Képi diagnosztika
Felnõtt ápolás és gondozás
Mûtéti ellátás
Sürgõsségi ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Fogászati ellátás
Szülészeti ellátás
Gyermek ápolás és gondozás
Sürgõsségi ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Mûtéti ellátás
Felnõtt ápolás és gondozás
Dietetika
Laboratóriumi diagnosztika
Közegészségügyi és népegészségügyi
Általános és elektrofiziológiai asszisztencia

22
30
60
25
10
42
90
60
22
18
120
17
110
75
25
70
90
22
50
20
30
21
30
29
35
100
35
20
50
8
40
180
39
38
76
50
20
50
19
30
40
90
11
35
11
15

ÖSSZESEN:
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A PTE ETK Szakképzési és Továbbképzési Igazgatósága ezúton mond
köszönetet a kötelezõ szakmacsoportos továbbképzések szervezéséhez nyújtott támogatásért, és a részfeladatokban való operatív közremûködésért a kar és a képzési központok intézetigazgatóinak, az
oktatóknak, az oktatást segítõknek, a Gazdasági Osztálynak és az Informatikai Csoportnak. A szakmacsoportos továbbképzések lebonyolításában köszönetet mondunk a PTE Klinikai Központ vezetõinek,
prof. dr. Decsi Tamás klinikai fõigazgató úrnak, dr. Endrei Dóra általá-

nos 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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KÜLÜGY
A soknevû fiú

Külföldi vendégek

Az ETK-s hallgatók már hozzászokhattak, hogy idõrõl idõre
Erasmusos hallgatók töltik karunkon gyakorlatukat, de az
Európai Unión kívüli országból érkezõ hallgatóval eddig
még nem találkozhattunk.
Februártól a Brazíliából érkezett Diego Michael Andrade
Barreto is gyarapítja az ETK-s
hallgatók népes táborát. A Magyar Rektori Konferencia és a
CAPES együttmûködése tette
lehetõvé, hogy megvalósuljon
a Brazil Kormány „Tudomány
Határok Nélkül” címû programja, melynek keretein belül
érkezett hozzánk Diego. A
program célja egy olyan, a brazil állam által támogatott ösztöndíj megvalósulása, amely 2012 és
2015 között 100 000 brazil BSc és PhD képzésben résztvevõ természet-, mérnöki, egészség- és informatikatudományok területén tanuló brazil diáknak teszi lehetõvé, hogy tanulmányaik során egy évet
külföldi felsõoktatási intézményekben töltsenek.
Diego Brazíliában Ápoló BSc szakon folytat tanulmányokat, így karunkon is ezen a szakon tanul. Az Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védõnõi Intézet testre szabott órarendet állított össze
a hallgató számára, mely elméleti órákat, demonstrációs termi és klinikai szakmai gyakorlatot is tartalmaz. A klinikákra hallgatói mentor
is kíséri a hallgatót, aki a klinikai mentor mellett Diego segítségére
lehet a páciensekkel való kommunikációban is.
2014 szeptemberében újabb brazíliai hallgató érkezik karunkra, aki
szintén ápoló szakirányon fogja külföldi féléveit tölteni.
Reméljük vendég diákjaink értékes szakmai tudással, és színes élményekkel is gazdagodnak és karunk jó hírnevét öregbítve térnek vissza
szülõhazájukba.

A karunk meghívására látogatást tett az intézményünkben prof. dr.
Valerie Tothova, a Csehországi Ceske Budejovice-i Egyetem Egészségtudományi Karának dékánja 2013. október 16-18 között. A kar és a
klinikák megtekintése mellett megbeszélést folytattak a felek a lehetséges kari szintû együttmûködésekrõl az oktatói és hallgatói csereprogramok kialakítása és tudományos szakmai közös munka területén.

Jill Taube elõadása

Az Egészségtudományi Doktori Iskolájának meghívására 2013. szeptember 25-én dr. Jill Taube (Karolinska Institute, Stockholm) „How
physical activity can prevent and treat mental illness” címmel angol
nyelvû elõadást tartott Pécsett az érdeklõdõknek.

Kínai delegáció a karon

AGAPLESION tanulmányút
20 fõs delegáció érkezett karunkra a frankfurti székhelyû AGAPLESION kórházszövetségtõl 2013. szeptember 15-21. között, melynek
tagjai ápoló tanulók a konszern kórháziskoláiban. Varga Katalin az
AGAPLESION személyügyi kérdésekkel megbízott munkatársa, valamint karunk részérõl Juhász Éva zalaegerszegi docens asszony kíséretében vettek részt magyarországi tartózkodásuk során programokon: megismerkedtek Budapesttel, Péccsel és Hévízzel, de természetesen fontos szerepet kaptak szakmai programok is. 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, Prohászka Idõsek Otthona), ahol lehetõségük lesz rövid eszmecserét folytatni az osztályokon dolgozó ápolókkal a magyar
- és németországi ápolói munka kihívásairól.
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Xiao Qian kínai nagykövet által vezetett delegáció folytatott tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetemen, melynek keretében a pécsi
Konfuciusz Intézet létrehozásának részleteirõl, valamint további kínai-magyar együttmûködési lehetõségekrõl egyeztetett az egyetem
vezetõségével. Ennek keretében tettek látogatást karunkon 2014. január 8-án, tekintettel arra, hogy az új intézet fõ bázisa az Egészségtudományi Karon lenne a tervek szerint.

JÓTÉKONYSÁG
Palacsintával a virágos Zalaegerszegért

Márton Nap

Fürdõzéssel egybekötött jótékonysági napon vehettek részt az érdeklõdõk 2013. augusztus 10-én a zalaegerszegi Aquacity-ben, ahol a
karunk kollégái is részt vettek a palacsinták elkészítésében és árusításában.
Gyutai Csaba polgármester az alábbi szavakkal köszönte meg a támogatók segítségét: „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
és Polgármesteri Hivatala nevében ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni az AquaCity-ben megrendezett jótékonysági nap résztvevõinek. Remélem, jól érezték magukat és jövõre is találkozunk a
megszokott helyszínen, hogy közösen töltsünk el egy kellemes napot, szép környezetben, ízletes ételek és hûsítõ italok társaságában.
Külön köszönöm szíves támogatásukat, felajánlásaikat, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy rózsatövek vásárlásával tovább szépítsük, virágosítsuk városunkat.”

Legyél Te is Angyal
A Baptista Szeretetszolgálat „Menyi szeretet fér egy cipõsdobozba?”
karácsonyi gyûjtéséhez ismét csatlakozott karunk. Az önzetlen felajánlásoknak köszönhetõen 2013 évben összesen 39.400 szegény
sorsú gyermek bonthatta ki karácsonyfája alatt a dobozokba rejtett
meglepetéseket, melyhez karunk polgárai 44 csomaggal járultak.

Szent Márton Szombathely legrégibb és legkiemelkedõbb szentje.
Személye szorosan összefonódik a segítõkész, jóindulatú cselekedetekkel. Életét csodák, gyógyulások kísérték. Ez a 14. alkalom, amikor
mi is felidézhetjük Szent Márton életének és mûködésének fontosabb állomásait. Meghívott elõadók, oktatók, hallgatók együtt ünnepeltünk, valamint adományok gyûjtésével - és annak a rászorulókhoz
való eljuttatásával - alkalmat teremtünk gyakorolni a szentmártoni segítés példáját is. Az idei évben elõadóink Pósfainé Sebestyén Bianka
az Egyesített Bölcsõdei Intézmény intézményvezetõje aki „A családok segítésének intézményes lehetõségei”, Tóthné Oláh Katalin Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ csoportvezetõ helyettese „Gondolatok a segítõ szakmáról Szent
Márton nap alkalmából”, továbbá dr. Halász Gyöngyi mentálhigiénés
orvos és szociálterapeuta „Az önkéntes betegsegítõ képzés”-rõl szóló elõadásaikkal tetté színvonalassá az ünnepet.
Rendezvényünk bevételével ezúttal a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat „Szabad-tér- ifjúsági közösségi tér” eszközvásárlását támogattuk. Mindannyiunknak van köpenye,
amit megoszthatunk: lehet ez pénz, egy mosoly, egy odafigyelés, csak
ne fukarkodjunk vele.

Meseszép
A Pécsi Tudományegyetem 2013 szeptemberében indított Meseszép c.
jótékonysági kampányának keretében karunk adjunktusa, dr. Kovács Antal judo és olimpiai világbajnok mesélt a gyerekeknek a Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában 2013. november 14-én.
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HÍREK
Magyar Tudomány Ünnepe
a Szombathelyi Képzési Központban

Az Év Szállása

Szombathely Megyei Jogú Város és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központja a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szakmai - tudományos konferenciát szervezett 2013.
november 4-én. Az elõadást Köcse Tamás az OMSZ Nyugat-dunántúli régió vezetõ mentõtisztje, a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ oktatója "Az alapszintû újraélesztés tömeges oktatási módszertana a Szombathely a Segítés Városa mintaprojektben" címmel tartotta.
Az elõadás annak a tömeges BLS oktatási programnak a módszertanát
ismertette, amelyet Szombathelyen dolgoztak ki a városban élõk és tevékenykedõk alapszintû újraélesztési készségeinek fejlesztéséhez.
Ez a képzés nagyobb létszámú csoportokban zajlik, módszertani elemei között a motivációs videoklip, az oktatófilm, oktatói bemutatás,
majd közös gyakorlás szerepel.
Egy oktatási eseményen 10-15 fõnként egy-egy oktató végzi a képzést,
a résztvevõkkel azonos számú újraélesztés gyakorlását szolgáló bábun.
A mintegy 75 perces képzés végére a kiképzett személyek képesek az
életjelek vizsgálatára, a keringésmegállás felismerésére, segítség hívására és a mellkasi kompressziók befújásokkal váltogatott kivitelezésére.
A program 2012. óta zajlik, a konferencia napjáig több mint 13 ezer fõ
vett részt az oktatásban.

Mikulás
A hazai piacvezetõ szállásközvetítõ portál (szallas.hu) 2013-ban elsõ
alkalommal, hagyományteremtõ céllal alapította és adta át Az Év Szállása, illetve Az Év Turisztikai Települése díjakat. A 2013. november 28ai budapesti rendezvényen dr. Ágoston István kollégiumi igazgató átvehette "Az Év Szállása Minõségi Díj 2013" díjat, melyet az apartman,
vendégház, hostel, diákszálló kategóriában a kar Laterum Kollégiuma
nyert el.

Fokozatszerzések
Habilitáció
2013. november 13-án prof.dr. Kálmán Bernadette, karunk Diagnosztikai Intézetének adjunktusa habilitációs eljárását sikeresen megvédte. Tekintettel arra, hogy professzor asszony az MTA által adományozott "tudományok doktora" címmel rendelkezett, a habilitációs eljárás keretében csak az oktatási készséget igazoló tantermi elõadás
megtartására volt kötelezett.

2012 decemberében látogatott el karunkra elõször karunk pécsi polgáraihoz a Mikulás, dr. Oláh András dékánhelyettes ötletgazdának köszönhetõen. Mivel a kezdeményezés sok kolléga és hallgató arcára
csalt mosolyt, a 2013/2014-es tanévben is "meghívást kapott" a jóságos Mikulás karunkra. A kedves gesztusként kiosztott szaloncukornak nem csak azok örültek, akik az épületekbe belépve csinos télanyókákkal találkozhattak, hanem a Gyermekklinika ambulanciájának
kis betegeinek figyelmét is sikerült a fájdalmakról, betegségrõl elterelni.
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2013. december 6-án dr. Hegyi Gabriella, karunk Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Komplementer Medicina Tanszék adjunktusa habilitációs eljárását sikeresen megvédte. Tudományos elõadásának címe: a CAM nemzetközi és hazai helyzete - irányelvek és ajánlások.

PhD fokozat szerzés
2013. december 19-én Molics Bálit sikeresen megvédte a
"Fizioterápiás tevékenységek igénybevételi és egészségbiztosítási
mutatói a járóbeteg ellátásban" c. PhD értekezését. Témavezetõ:
prof. dr. Kovács L. Gábor, társ témavezetõ: prof. dr. Boncz Imre

KARÁCSONY 2013
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