2005. december

1

2005. december

2

2005. december

A Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar
információs lapja

Felelõs kiadó:
Prof. Dr. Kovács L. Gábor
egyetemi tanár, fõigazgató
Fõszerkesztõ:
Oláh András
fõiskolai adjunktus
a Kari Média Bizottság elnöke
Szerkeszti:
a Kari Média Bizottság
Technikai szerkesztés:
Dr. Nagy Gábor
fõiskolai tanársegéd
Grafika, design:
Roznár József
fõiskolai adjunktus
Szerkesztõség:
7624 Pécs, Rét u. 4.
Tel: (72) 535-996
Fax: (72) 535-997
E-mail: osszekoto@efk.pte.hu
Nyomdai munkálatok:
BORNUS Nyomdaipari és
Szolgáltató Kft.
Ügyvezetõ igazgató:
Borbély Tamás

Tartalomjegyzék
Indulhat a Doktori Iskola Karunkon
Új elnöke van a Tanári Testületnek
Fõiskolai tanári bemutatkozás
10 éves a Magyar Ápolástudományi
Társaság
Konzorciumi pályázat
Az 1956-os megemlékezés képei
Tapasztalatszerzés az omega project
keretében
A védõnõi szolgálat 90 éve
Gyógytornász kongresszusi beszámoló
Tájékoztató a Kari Tanács ülésérõl
Karunk Bizottságainak összetétele
Szent Márton Ünnepség Szombathelyen
Nyílt Nap Kaposváron
Egészségvédõ nap
Felavattuk a kaposvári Gólyákat
Gólyabáli körkép
Universitas Kupa
Tallózó

2005. december

3

4.
5.
6.
8.
12.
14.
15.
17.
19.
20.
26.
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.

2005. december
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk
a Kar valamennyi munkatársának és hallgatójának!
A szerkesztõség

Indulhat a Doktori Iskola Karunkon
2005. január elején adtuk be a Doktori Iskola
pályázati anyagát a Magyar Akkreditációs
Bizottsághoz akkreditálásra. A MAB Plénuma a
Doktori Tanács javaslata alapján áprilisi ülésén
elutasította pályázatunkat. A döntés ellen
fellebbezést nyújtottunk be tárgyi tévedés címén,
melynek eredményeként a MAB illetékes fórumai
átértékelték az egészségtudomány korábban
kizárólag népegészségügyre korlátozott fogalmát,
s elfogadták az általunk ajánlott lényegesen tágabb
értelmezést.
A MAB 2005. október 28-i ülésén ismételten
tárgyalta pályázatunkat és a korábbi döntéssel
kapcsolatos fellebbezésünket, melynek
eredményeként Egészségtudományok
tudományágban akkreditálta Doktori Iskolánkat.
Az akkreditáció kiterjed a doktori képzésre, PhD
fokozat adására, habilitációra, valamint
honosításra is. Külön öröm számunkra, hogy az
akkreditációt - a szokásoktól eltérõen - nem
ideiglenes jelleggel kaptuk meg.
A hír hallatán lázas elõkészítõ munka
kezdõdött. Elsõ lépésként a PTE EFK Kari
Tanácsa 2005. november 29-én elfogadta a PTE
EFK Egészségtudományi Doktori Iskola
szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint a
Kar Doktori és Habilitációs Tanácsának elnökét
és tagjait. Reményeink szerint minden szükséges
adminisztratív mozzanat befejezõdik 2006. január
végére, s az egyéni felkészülõkkel, illetve már más
doktori programokból átjelentkezõkkel elindulhat
az érdemi munka.
Doktori iskolánk elméleti és gyakorlati
alapképzést kíván nyújtani az okleveles ápolók,
okleveles védõnõk, valamint orvosi és biológiai,
klinikai biokémikusok, klinikai vegyészek és
gyógyszerész diplomával rendelkezõ

doktorjelöltek számára. Késõbbiekben pedig az
egyetemi képzéssé váló, jelenleg még fõiskolai
színtû, gyógytornászok és dietetikusok számára is.
Az oktatás során megismerteti a jelölttel az
egészségtudományi kutatások alapelveit különös
tekintettel a biostatisztikai, epidemiológiai,
szociológiai, biológiai, élettani-kórélettani és klinikai
kutatások módszertanára és az magasan kvalifikált,
nemzetközi szinten publikáló egyénekbõl áll. A
programok várható sikeres mûködésére utalhat,
hogy a programok vezetõi korábban más doktori
iskolákban számos hallgatót segítettek tudományos
fokozathoz.
A tervezett program nem elõzmény nélküli,
hiszen az egyetem tanszékei és a résztvevõ
intézmények tudományos együttmûködése
széleskörû az egészségtudományokban. A
különbözõ szakmák együttmûködése a Doktori
Iskola programjaiban még biztosabbá teszik az
eredeti célkitûzés megvalósítását, melyek
eredményei végül a mindennapi gyakorlatban
lesznek felhasználhatók.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi
Fõiskolai Karán folyó oktatási és kutatási
tevékenység, illetve a karon dolgozó kutatói
állomány az Általános Orvostudományi Kar néhány,
a határterületeken tevékenykedõ kutatójával
kiegészülve, megfelelõ szakmai hátteret tud
biztosítani egy egészségtudományi-interdiszciplináris
doktori iskola mûködtetéséhez.
A Doktori Iskola személyi háttere: az alapító
belsõ tagok a kar oktatásában résztvevõ 5 egyetemi
tanár, akik közül 4 fõ MTA doktora fokozattal
rendelkezik, 1 fõ az MTA levelezõ tagja; 2 fõ
fõiskolai tanár, 2 fõ fõiskolai docens és 1 fõ egyetemi
adjunktus. Az alapító külsõ tagok: 3 fõ egyetemi
tanár, akik közül 2 fõ MTA doktora fokozattal

4

2005. december
rendelkezik. A meghívott elõadók tudományos
minõsítéssel rendelkezõ oktatók, kutatók, akik
között 4 fõ akadémikus, 8 fõ habilitált és 6 fõ MTA
doktora fokozattal rendelkezik.

Prof. Dr. Egyed Jenõ, MTA doktora (Budapest)
Prof. Dr. Rákóczi István, MTA doktora
(Budapest)
PhD hallgató

Doktori Iskola vezetõje:
Prof. Dr. Bódis József
egyetemi tanár, intézetigazgató
tudományos fõigazgató-helyettes

Titkár:
Kriszbacher Ildikó
fõiskolai adjunktus
intézetigazgató-helyettes

Doktori és Habilitációs Tanács Tagjai:
Elnök:
Prof. Dr. Bódis József, MTA doktora
Tagok:
Prof.Dr. Ember István, MTA doktora
Prof. Dr. Kovács L. Gábor,
MTA levelezõ tagja
Prof. Dr. Sulyok Endre, MTA doktora

PhD Iroda elérhetõsége:
PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Telefon Fax/ 72/513-678
Email: doktoriiskola@efk.pte.hu

Új elnöke van a Tanári Testületnek
Az Egészségügyi Fõiskolai Kar Tanári Testülete
2005. november 14-én Kaposváron tartotta ez évi
utolsó ülését, melynek napirendjén többek között
új tanárok avatása és a Testület új elnökének
megválasztása szerepelt. Az esemény fontosságára
való tekintettel valamennyi professzor talárt öltött,
ünnepélyes keretet adva a tanácskozásnak.
Dr. Gyódi Gyula, a Tanári Testület elnöke
örömének adott hangot, amikor bejelentette, hogy
az elmúlt idõszakban 5 új taggal ismét bõvült a
Testület:
- Dr. Vermes István és Dr. Bogner Péter egyetemi
tanári, míg
- Dr. Lampek Kinga, Dr. Sándor János és Dr.
Schmidt Béla fõiskolai tanári kinevezést kapott.
Utóbbiak ezen alkalommal vehették át új, kék
talárjukat, amelyet az elnök terített a vállukra. A
gratulációk után az újonnan avatott tanárok szakmai
bemutatkozása következett a Testület elõtt.
Ezt követõen Dr. Gyódi Gyula beszámolt az elmúlt
évek történéseirõl, külön is hangsúlyozva a Tanári
Testület létszámának jelentõs növekedését, és a
rektorválasztás idején végzett munkáját.
Miután a Testület a beszámolót elfogadta, az elnök,
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hivatkozva korára és professzor emeritus
kinevezésére, tisztségérõl lemondott. Ugyancsak
lemondott Dr. Kelemen János, aki az elnök mellett
a titkári teendõket látta el.
Prof. Dr. Kovács L. Gábor kari fõigazgató,
megköszönve az elnök és titkár munkáját, rövid
indoklással Dr. Laky Rezsõ fõiskolai tanárt
javasolta a Tanári Testület elnökének. Dr. Gyódi
Gyula méltató támogatását követõen a Testület nyílt
szavazással egyhangúlag Dr. Laky Rezsõt
választotta elnöknek.
Dr. Bogner Péter jelölését a titkári posztra szintén
egyhangúlag fogadták el.
A továbbiakban Dr. Kovács L. Gábor tájékoztatást
adott aktuális kérdésekrõl, a Kar, a Centrum és
az Egyetem helyzetérõl, Kari Doktori Iskola
létrehozásáról, hallgatói létszámokról, tervekrõl.
A tájékoztatót követõ hozzászólások után a Tanári
Testület Dr. Laky Rezsõ felvetésére döntött arról,
hogy az Egészségügyi Fõiskolai Kar a
továbbiakban az új, kék talárok viselését preferálja.
Az ülés végül jó hangulatú fogadással zárult.
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Bemutatjuk újonnan kinevezett fõiskolai
tanárainkat I.

Dr. Lampek Kinga
tanszékvezetõ fõiskolai tanár
fejlesztési fõigazgató-helyettes
Szekszárdon született 1960. június 16-án.
Általános és középiskolai tanulmányait Pécsett
végezte: a pécsi Nagy Lajos Gimnázium
matematika tagozatán érettségizett 1978-ban,
majd 1982-ben szerzett közgazdász diplomát a
Janus Pannonius Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karán. Ezt követõen az
Eötvös
Lóránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar szociológia szakára
jelentkezett, melyet 1985-ben fejezett be. Késõbb
-1998-ban -MBA szakközgazdász diplomát
szerzett a Middlesex University Business School
és a PTE Közgazdaságtudományi Kar közös
képzésében.
2004-ben PhD fokozatot ért el. Doktori
értekezését az „Idegtudományok” program
„Viselkedéstudományok” alprogramjában „Az
iskolai végzettség és az egészségi állapot
kapcsolata longitudinális egészségszociológiai
vizsgálatok alapján” címmel írta.
Munkahelye elsõként a Pécsi
Kesztyûgyár, ahol a Nemzetközi kapcsolatok
osztályon dolgozott közgazdászként. 1983-tól a
Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karán a Magatartástudományi
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Intézetnek volt oktatója, majd 2004. szeptember
1-jétõl a PTE Egészségügyi Fõiskola Alkalmazott
Egészségtudományi Intézetében kezdett dolgozni
intézetvezetõ-helyettesként és az intézet
Magatartástudományi Tanszékének vezetõjeként.
2005. szeptemberétõl a PTE EFK megbízott
fejlesztési fõigazgató-helyettese.
Munkája során folyamatosan oktatott
magyar és angol nyelven orvosi-, család- és
egészségszociológiát, szociálpszichológiát nappali és
levelezõ tagozatos képzésekben a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Karán, a Bölcsésztudományi
Karán, az Egészségügyi Fõiskolán, az Illyés Gyula
Tanárképzõ Fõiskolán, illetve a Veszprémi és a
Szegedi Tudományegyetemen. A hallgatók körében
több TDK és államvizsga-dolgozat témakört
hirdetett meg.
A komplementer medicina több területén szakirányú
képzési programok kidolgozásában vett részt és
vállalt szerepet ezek elindításában, oktatásában, így
az Életmód-terapeuta és életmód-tanácsadó
képzésben. A PTE OEC Szak- és Továbbképzõ
Intézetében orvosok és fogorvosok számára
szervezett szakirányú továbbképzések Hagyományos kínai orvoslás és kapcsolt technikái,
Neurálterápia, Méregtelenítõ (böjt) kúrák kialakításában tevékenyen közremûködött.
Az
Egészségügyi
Fõiskola
Egészségfejlesztõ-mentálhigiénikus képzésének
kidolgozása kötõdik nevéhez, 1999 óta az oktatási
program szakvezetõje. 2004-ben a Gyermek- és
Ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú
továbbképzésnek ugyancsak a programvezetõje
lett. A PTE EFK Egészségtudományi Doktori
Iskolájában alapító belsõ tagként vesz részt és több
kutatási programban vállal témavezetést.
Az oktatás mellett tudományos
kutatásokban a következõ témakörökben
dolgozott, melyek elsõsorban a Soros Alapítvány,
az ETT és az OTKA pályázatok elnyerésével váltak
finanszírozhatóvá:
- a lakosság egészségi állapotát befolyásoló
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társadalmi és magatartástudományi tényezõk
(1989 - ),
- az alternatív medicina igénybevételének és az
egészségügyben betöltött szerepének vizsgála
(1996 - ),
- a roma felnõtt népesség egészségi állapota,
egészségmagatartása, és a romák, valamint az
egészségügyi szolgálatok közötti kapcsolat
(2000 - ),
- foglalkozás és környezetegészségügyi kutatások
(2002 - ),
- a fiatalok egészség- és jövõképe
(2002 - ).
2001 óta vállal feladatokat az ormánsági
romák felzárkóztatását, munkaerõ piaci
elhelyezkedését, oktatását támogató alapítványi
munkákban.
Rendszeresen részt vesz hazai és külföldi
konferenciákon, folyamatosan publikál
tudományos folyóiratokban. Összes publikációinak
száma 72, melyek közül 27 hazai és nemzetközi
szaklapokban megjelent közlemény, 27 külföldi és
18 hazai konferencián tartott elõadás.
Középfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol, és
alapfokú nyelvvizsgával orosz nyelvbõl.
Munkája során több külföldi egyetemmel került
szorosabb kapcsolatba, az angliai
Manchester
Metropolitan University-vel, az Amerikai Egyesült
Államok-beli University of Massachusetts Lowelllel és a svédországi Linköpings Universitet-tel.
Közös kutató munkáik során a veszélyeztetett
helyzetû fiatalok beilleszkedését támogató
programokban, illetve a hazai foglalkoztatásegészségügyi rendszer vizsgálatában vett részt.
Tagja a Magyar Szociológiai Társaság
Egészségszociológiai és Kisebbségtudományi
Szakosztályának 1987-tõl, az Európai és a
Magyarországi Népegészségügyi Társaságnak
1990-tõl.

- Tahin T. – Jeges S. – Lampek K.: Iskolai
végzettség és egészségi állapot Demográfia 2000.
43. évf. 1.sz. 70-94.
- Tahin T. – Jeges S. – Lampek K.: Az iskolai
végzettség és az egészségi állapot. változása
követéses vizsgálat alapján. Demográfia (2000. 23 sz.)
- Lampek K. – Németh J. – Lökkös A. – Balázs
J. – Solymosi B.: Roma felnõtt népesség egészségi
állapota, egészségmagatartása, és a romák,
valamint az egészségügyi szolgálatok közötti
kapcsolat vizsgálata. Kutatási beszámoló 2002.
Egészségügyi Minisztérium
- Buda L. - Lampek K. - Tahin T.: Az alternatív
medicina, az egészségi állapot és az egészségügyi
ellátás összefüggései Magyarországon. Orvosi
Hetilap 2002; 143 (17):891-897.
- Lampek K. – Törõcsik M.: A bisphosphonat
készítmények … ahogy a betegek látják. Magyar
Onkológia, 2002/4.
- Lampek K. – Törõcsik M.: A roma felnõtt
népesség egészségügyi fogyasztásának néhány
területe. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2003.
július.
- Lampek K. – Törõcsik M.: A romák egészségi
állapota és az egészségügyi intézményekkel való
kapcsolata. Egészségügyi Gazdasági Szemle,
2004. szeptember.
- Buda L. – Lampek K. – Tahin T.: Alternative
medicine: does demographic background and
health status make a difference? Alternative
medicine in Hungary In: Complex Bodies and
Flexible Selves. Patients & Practitioners in Medical
Pluralism (Eds: H. Johanessen & I. Lazar)
Berghahn Books, NY, London (közlésre
elfogadva)
- Lampek K. – Törõcsik M.: The Status of Health
and Health-Related Behaviour of the Adult Roma
Population in Hungary In:Proceeding of the
Symposium on Health Status Monitoring of
Vulnerable Groups in Europe: Past and Present
Eds. Sundin J. – Abreu L. – Sándor J. Univ Evora
– PTE EFK 2005.

Tudományos munkáját leginkább jellemzõ
publikációi:
- Lampek K. –Füzesi Zs. - Slatin C. –Levenstein
Ch.: “Doctors by Fax” or Cleaner Production: The
Kedvenc idõtöltése, ha táncházban lehet,
Problem of Prevention in Post-Communist de szívesen jár hangversenyre, színházba, kirándul
Hungary. New Solutions Journal of Occupational és síel a hegyekben, különösen, ha ezt a családi és
baráti körben teheti.
and Environmental Health Policy (2004 June)
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10 éves a Magyar Ápolástudományi Társaság
A Magyar Ápolástudományi Társaság
megalapításának 10 éves jubileuma alkalmából
szeretnénk köszönteni a tisztelt olvasókat, és
egyben tájékoztatást adni a társaság céljairól,
tevékenységérõl és elképzeléseirõl.
A hazai ápolásügy fejlõdésében számos
mérföldkõ fellelhetõ, amikor a hazai ápolók egy
csoportja nem csak bizonyos speciális
szakmaterület fejlesztése céljából, hanem
egységes, szélesebb szakmai érdekek
megjelenítése kapcsán is szervezett formába
tömörült. A rendszerváltozást követõen ilyen
szervezetként definiálható a Magyar
Ápolástudományi Társaság, mely 1995-ben került
megalapításra Pécsett. Az alapítók között az
ápolási szakemberek mellett ekkor szép számmal
találunk orvosokat és más szakmákban
tevékenykedõket, akik kellõ elkötelezettséget
éreztek a hazai ápolásügy fejlõdéséért. Ez a helyzet
jelenítette meg talán leginkább a szakma
multidiszciplináris aspektusait és azt a társadalmi
érdeket, ami a szakma ügyének széles társadalmi
bázison való elõremozdítását testesítette meg.
Ebben lelhetõ fel leginkább a társaság hitvallása
is, miszerint az eddigi egészségügyi rendszeren és
ápoláson változtatni kell, igazodva a
társadalomban az egészségüggyel szemben –
ugyan csak csírájában, de egyre inkább –
megjelenõ minõségi elvárásokhoz, és nemzetközi
tendenciákhoz. A társaság deklarált céljai közt
szerepelt, hogy a társaság fórumot teremtsen az
ápolástudományt, mint interdiszciplináris
alkalmazott tudományt mûvelõ különbözõ
végzettségû szakemberek számára. E fórum
keretében összefogja mindazon hazai szellemi
kapacitást, amely hozzásegít az ápolástudományt
mûvelõk szakmai megbecsüléséhez, és erkölcsi
alapját képezi az ápolástudomány szélesebb körû
elismerésének és elfogadásának.
A társaság feladatának tekinti az ápoláskutatást
aktívan mûvelõk tevékenységének elõsegítését,
eredményeik nyilvánosságának biztosítását
pályázati és publikációs lehetõségek, társasági
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ankétok keretében. A megjelölt feladatok között
szerepelt az ápolástudomány területén szakmai
tudományos továbbképzések, kongresszusok és
konferenciák szervezése, tagjainak bekapcsolása
hasonló nemzetközi társaságok munkájába, az
ápoláskutatás mindennapi gyakorlattá tétele a
páciensek és kliensek minõségi ellátása érdekében.
Az ápolástudomány külföldi eredményei
átvételének elõsegítése is hangsúlyt kapott, a hazai
ápolási gyakorlatba történõ beépítésével, továbbá
az ápolástudomány történetének, maradandó
értékeinek feltárásával és megõrzésével.
Ha kritikusan kívánjuk szemlélni a társaság
tevékenységét, mint országos társadalmi
szervezetét, akkor meg kell állapítanunk, hogy a
kitûzött célok elérése már a megalakuláskor sem
tûnt egyszerû feladatnak. Ez az, ami az idõ multával
sem változott. Így a céloknak való megfelelés terén
még rengeteg a tennivaló.
A környezet kevéssé volt érett és talán még ma
sem igazán az ahhoz, hogy jelentõs mértékû
változtatásokat lehessen elindítani az ápolás
területén. Persze ez nem jelenti azt, hogy az
ápolásban semmi maradandó sem történt az eltelt
idõ alatt, de sajnos nem elég ahhoz, hogy ápolóink
ne elfogadóbb környezet után kutassanak a
világban.
A társaság céljai a 2004-ben megválasztott új
vezetéssel is töretlenek. A társaság szellemisége és
tevékenysége leginkább tagjai révén artikulálódott
a szakmai politikában és közéletben. Az eltelt 10
év során a társaság konferenciákat szervezett, a
legutóbbin már nemzetközi elõadókkal, ahol az
ápolás aktuális problémái kerültek górcsõ alá. A
célok elérése érdekében a politikához is sikerült
eljutni, hisz az egészségügyi fõhatóságokon, a
finanszírozón, az oktatási intézményeken,
egészségügyi és szociális intézeteken túl, a Magyar
Országgyûlés elnöke is szólt egyik konferenciánkon
az ápolók helyzetérõl. A fõ mondanivalója az ilyen
eseményeknek mégiscsak az, hogy a szakma
mindennapjairól és jövõjérõl cserélhettek eszmét a
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fórumok résztvevõi. A társaság ezen tevékenységét
a jövõben is fenn kívánjuk tartani és szándékaink
dimenziónak és a gyakorlati felhasználhatóságnak
nagyobb szerepet szánunk.
Sövényi Ferencé, Dr. Buda József, Dr. Csontos
András és Dr. Illei György támogatásának
köszönhetõen a társaság tagjai révén a Nõvér
szakmai folyóirat szerkesztésében mûködött 1995.
óta és mûködik jelenleg is közre. Úgy gondoljuk,
ma is ez az a folyóirat, mely leginkább tárgyilagosan
mutatja be a hazai ápolást, központban az ápolók
szerepével.
A társaság folyamatosan támogatta a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
megalakítását, és lehetõségeihez mérten szerepet
vállalt a szervezéssel kapcsolatos konkrét
feladatok megvalósításában, ami az egységes
egészségügyi érdekérvényesítéshez és szakmai
arculathoz elengedhetetlen.
A sokoldalú szemlélet gondolatának jegyében
a táraság mindig nyitott volt a különbözõ szakmai
társaságok irányába közös gondolkodásra,
egyeztetésre kész volt, és marad a jövõben is.
A szakma professzióvá válása egy hosszú út,
melynek számos állomása van, amint ezt nemzetközi
példák is mutatják. A magyar ápolás már egy-kettõt

ezek közül az utóbbi idõszakban viszonylag rövid
idõ alatt teljesített, pl. a képzési szint emelése, de
még néhány hátra van. Ezek közül kiemelendõ az
önálló, tudományos mércével mért kutatási
eredményeken alapuló gyakorlat megteremtése. Az
ápolás tudományos eredményeinek elérésében
elengedhetetlen a megfelelõ felkészültségû ápolási
szakemberek számára a kutatási feltételek
biztosítása, ami jelenleg az elérendõ célok között
gazdasági teljesítményét más nyugati, tengerentúli
országokhoz, mégis elengedhetetlen feltétel, hogy
az ápolókkal és az ápolással kapcsolatos szervezett
és támogatott kutatások elinduljanak, a meglévõ
sporadikus kutatói potenciálok egy irányba
rendezõdjenek, és az eredmények a gyakorlatban
bevezetésre kerüljenek. Az elõbbi szempontok
megvalósítása csak egységes keretek között
képzelhetõ el, például költségvetési támogatásból
mûködõ intézet formájában, aminek megalakítása
még várat magára.
A Magyar Ápolástudományi Társaság a fenti
feladatok megvalósításában továbbra is szívesen
vállal szerepet, várja megvalósíthatóságuk
lehetõségét, és azok támogatását, akik
elkötelezettek az ápolásügy iránt.

Magyar Ápolástudományi Társaság jelenlegi vezetõsége:
Elnök: Betlehem József
Fõtitkár: Oláh András
További vezetõségi tagok: Kriszbacher Ildikó, Gyebnár Brigitta, Siket Adrienn
A Magyar Ápolástudományi Társaság “Az ápolás gyakorlatának kérdései” címmel konferenciát
rendezett 2005. október 15-én Pécsett a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai
Székházában.
A konferencia védnökei voltak:
Dr. Rácz Jenõ;
Dr. Kiss József;
Prof. Dr. Lénárd László;
Prof. Dr. Kosztolányi György.
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A konferencián az alábbi felkért hazai és nemzetközi elõadók tartottak elõadást:
I. szekció
10.30 Az egészségügyi ellátórendszerek és a tartós ápolás területe – EU nyitott koordinációs
mechanizmus keretei
Tóth Ibolya
10.45 Az idõsek ellátásának finanszírozási és ápolási kérdései
Dr. Móricz Ferenc
11.00 Az egészségtudományi képzési rendszer hazánkban a labor képzésben
Prof. Dr. Kovács L. Gábor
11.15 Az ápolási tevékenység finanszírozásának kérdései
Dr. Boncz Imre
11.30 Az egészségügy fejlesztéspolitikája 2007-2020
Dr. Vitrai József
11.45 Idõskori combnyaktörések helyzete hazánkban
Dr. Sebestyén Andor
II. szekció
13.00 Egyetemi ápolóképzés szerepe az ápolás gyakorlatában
Prof. Dr. Johana Rhode
13.15 Az ápolásgyakorlat nehézségei az USA-ban
Prof. Dr. Roberta Hunt
13.30 Az ápolás gyakorlatának problémái az Egyesült Királyságban
Dr. Tony Warne
13.45 Ápolás gyakorlata Németországban
Jürgen Schaefer
14.00 Korszerû oktatástechnikai eszközök az ápolásban
Farkas Eszter
III. Szekció
14.35 Ápolás gyakorlatának kérdései az Ápolási Szakmai Kollégium szempontjából
Hock Márta
14.50 A hazai egészségügyben dolgozó szakemberek jellemzõi a nyilvántartás tükrében
Sövényi Ferencné
15.05 Nasojejunális szondán keresztüli mesterséges enterális táplálás ápolási gyakorlata acut
pancreatitis esetén
Aradán Attiláné
15.20 A körzeti ápolók kompetenciájának kérdésköre
Siket Adrienn. Dr. Becka Éva, Dr. Dotterweichné Józan Klára
15.35 A Nõvér folyóirat szerepe az ápolási gyakorlat helyes mûvelésében
Baukó Mária
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Végezetül szeretnénk közzétenni a Magyar Ápolástudományi Társaság alapító tagjainak névsorát
(az alakulás idõpontjában betöltött munkakör megnevezésével), akik közül többen a mai napig is segítik
a Társaság munkáját. Köszönet érte!

A Magyar Ápolástudományi Társaság alapító tagjai:
Bethlehemné Tóth Éva
ápolási igazgató

Dr. Lakner László
fõiskolai adjunktus

Dr. Boncz Imre
fõiskolai tanársegéd

Dr. Mészáros Lajos
fõiskolai tanár

Dr. Buda József
fõiskolai tanár

Mucha Márkné
Magyar Ápolási Egyesület elnöke

Dr. Csontos András
egyetemi adjunktus

Pálfi Ferencné
fõiskolai adjunktus, klinikai fõnõvér

Dr. Fedinecz Sándor
OIK fõigazgató

Sasváriné Bojtor Anna
fõiskolai adjunktus

Dr. Fedineczné Vittay Katalin
szerkesztõ

Dr. Schmelczer Matild
fõiskolai adjunktus

Gróf Albertné
fõiskolai adjunktus

Somogyi Józsefné
fõiskolai adjunktus

Dr. Illei György
fõiskolai tanár

Sövényi Ferencné
országos fõnõvér

Dr. Komáromy László
fõiskolai tanár

Szekeresné Izsák Margit
klinikai fõnõvér

Koritár Károlyné
fõiskolai adjunktus

Dr. Tahin Tamás
fõiskolai tanár

Kovácsné Kelemen Judit
egyetemi fõnõvér

Dr. Újsághy Erzsébet
fõiskolai adjunktus
Az összeállítást készítette:
Betlehem József
MÁT elnök
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Konzorciumi Pályázat
2003-ban született az ötlet, hogy a Zalaegerszegi
Képzési Központban egy biomechanikai kutató
laboratóriumot kellene létrehozni illeszkedve a
zalaegerszegi termálfejlesztési programhoz.
Gyógytornász oktatóink saját és hallgatóik
tudományos méréseken is alapuló
kutatómunkájához szükséges feltételeik
megteremtésének
lehetõségét remélték
az elgondolástól.
Elképzelésünkrõl –
mint az intézmény
elõzõ igazgatója – a
Gyógytornász
Tanszék vezetõjével,
Dr. Laky Rezsõ
fõiskolai tanárral együtt
írásban tájékoztattuk
Dr. Kránicz János
egyetemi tanárt, a
Fizioterápiás Intézet
igazgatóját, aki érvekkel alátámasztott
válaszlevelében ötletünket eredetinek és
támogatásra alkalmasnak ítélte. Tudtuk, hogy a
Kar gazdasági lehetõségei a labor létrehozásának
anyagi fedezetét maradéktalanul biztosítani nem
tudják, ezért a város s annak polgármestere, Dr.
Gyimesi Endre támogatását kértük
gondolatunkhoz. Kérésünk pozitív visszhangra
talált, s két hónap múlva Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése napirendjei közé sorolta a
tervet, az elõterjesztéshez természetesen Kránicz
professzor úr támogató nyilatkozatát is
mellékeltük. A Közgyûlés egyhangúan
megszavazta és kétszer 500 000Ft támogatásra
tartotta érdemesnek az elképzelést.

munkatársaival való megismerkedésre. A mûszer
gyakorlati alkalmazásáról, a vizsgálati lehetõségekrõl
a Képzési Központban egy szakmai megbeszélést
hívtunk össze. Az egyetem oktatói bemutattak egy
kísérleti stádiumban lévõ készüléket is, tájékoztatva
bennünket jelenlegi kutatásaikról. Oktatóink s a
Flextronics akkori fejlesztési igazgatója, Jurisics
János és munkatársai
érdeklõdéssel hallgatták
a
tájékoztatót.
Hamarosan egy közös
munka szándékáról is
szó esett.

A Budapesti Mûszaki
Egyetem
három
tanszéke, (koordinátor
Dr. Jobbágy Ákos
egyetemi docens, a
BME
oktatási
i g a z g a t ó j a ,
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék,
szakmai konzultáns az SE II. Belklinikája), a Zala
Megyei Kórház Kardiológiai Osztálya, a Flextronics
kutató-fejlesztõ bázisa és a PTE EFK Zalaegerszegi
Képzési Központja Dr. Lénárd László rektor és
Ferenci József gazdasági fõigazgató aláírásával
közösen nyújtott be konzorciumi pályázatot az
egészségi állapot otthoni monitorozására alkalmas
mûszer kifejlesztésére, a prototípusok elõállítására
és kipróbálására. A GVOP-s pályázatot a KPI
támogatásra alkalmasnak találta. A munkálatok
2005. január 1-tõl 2006. december 31-ig
összekötnek bennünket. Azóta intenzíven együtt
dolgozunk végzettségtõl, nemtõl, életkortól,
tudományos fokozattól és munkahelytõl függetlenül
jó hangulatban szinte napi kapcsolatban állva
A tervezés elkezdõdött, s így saját forrásból ill. a egymással.
város
támogatásával
2004
õszén
megvásárolhattuk mozgástani laboratóriumunk Min is munkálkodunk?
elsõ mûszereit. A zalaegerszegi mûszaki fõiskolai
képzés lehetõséget teremtett a BME A konzorcium célja egy otthon, szakképzettség
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nélkül használható készülékcsalád létrehozása,
amely fontos élettani paramétereket (vérnyomás,
EKG, felkari artériák állapota, vér oxigén
telítettség) mér. Ha az ütemezett mérés elmarad,
vagy a mért értékek alapján ezt a készülék
szükségesnek tartja, akkor a mûszerbe beépített
mobil telefon SMS küldésével segítséget tud hívni,
orvost
vagy
hozzátartozót. Az egy
hónapig tárolt adatok a
páciens orvosához flash
memória
kártyán
elvihetõk, segítve ezzel a
kezelést.
A pályázati tevékenység
alapkutatásnak minõsül.
A jelenleg alkalmazott
készüléknél pontosabb
i n d i r e k t
vérnyomásmérést tesz lehetõvé, a felkari artériák
rugalmasságának becslésére non-invazív eljárást
garantál. Alkalmazott kutatás-fejlesztés is egyben,
mivel a munka során elkészül a kísérleti
alkalmazásra kész 10 db prototípus is. Kísérleti
alkalmazásként egy zalai körzet tíz páciensét
bevonva tesztelni fogjuk a készüléket.
A projekt várható haszna egy önálló készülék és
alkalmazási technológia kidolgozása lesz, amely
lehetõvé teszi, hogy otthon, egyedül élõ, rendszeres
megfigyelésre szoruló páciensek vagy tartósan
stresszhelyzetben lévõk biztonságban érezzék
magukat, állapotukról a családorvos megbízható
információhoz jusson.

következõ szakaszában 90 %-os valószínûséggel
megjelennek nála a kóros értékek. Nincs ez
máskülönben a Nyugat-Dunántúli Régióban sem.
A magas vérnyomás elõfordulási gyakorisága 50%
feletti. Az ischaemiás szívbetegség mortalitása a 20.
sz. utolsó évében Zala megyében feltûnõen
kedvezõtlenül alakult. 100 000 lakosra számítva
150 férfi és 40 nõ
vesztette életét, s ezzel
a régióban, de
országosan is vezetõ
helyre került. A magas
vérnyomás „csendes
gyilkos”, legtöbbször
csak akkor derül rá
fény,
ha
már
szövõdményeivel
jelentkezik. A jelenleg
otthoni monitorozásra
alkalmas készülékek nem adnak megbízható
információt a hipertóniáról illetve az erek
rugalmasságának csökkenésérõl. A fizikai
állapotban bekövetkezõ apró leromlás, a
kedvezõtlen tendencia minél korábbi észrevétele
sokat segíthet az emberek egészségének
fenntartásában. A korai szakaszban történõ
beavatkozás a páciensnek jobb életminõséget, a
társadalomnak hatékonyabb egészségügyi ellátást
eredményez. A vérnyomás lassú emelkedése a
rendszeres,
megbízható
otthoni
vérnyomásméréssel, a kiegészítõ paraméterek
regisztrálásával korábban észrevehetõ, a kezelést
idõben elkezdve a szövõdmények kialakulása
megelõzhetõ.

Mi indokolta a kutatás-fejlesztést?
Régóta ismert, a WHO és Magyarország
statisztikai adatai is igazolják, hogy a
kardiovaszkuláris betegségben szenvedõk aránya
rohamosan növekszik. A szívinfarktus illetve a
szívbetegségek morbiditási, mortalitási, invaliditási
arányai kétségbeejtõen emelkednek.
Epidemiológiai felmérések igazolják, hogy a férfi
lakosság 39%-a, a nõk 46%-a hipertóniában
szenved. Idõs korban növekszik a hajlam a
vérnyomás emelkedésére: ha egy embernek 55
éves korában még normális a vérnyomása, élete

Mit vállalt magára a konzorciumon belül a
Képzési Központban szervezõdõ kis team?
A munka elsõ periódusában a készülék
fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatást és az
igényfelmérést. Kiválasztottuk azokat a
népességcsoportokat, amelyekkel célszerûnek
láttuk a felmérés elvégzését. A választás az
egészségügyi dolgozókra és a leendõ felhasználókra
esett. Az egészségügyi ellátást nyújtók között a
Zala Megyei Kórház Kardiológiai Osztályának
szakorvosai, Zala megye családorvosai illetve a
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megye egészségügyi intézményeiben dolgozó
szakápolók, ápolók és a szociális gondozók
szerepeltek. A leendõ felhasználók közül
elsõsorban az idõs, beteg, hipertóniában, szív- és
érrendszeri betegségben szenvedõket kerestük fel.
Örömmel töltötték ki kérdõívünket a valamilyen
szívmûtéten átesett betegek és a fiatalabb, eltérõ
életkorú egészséges nõk és férfiak is. A BME
mérnökeinek fejlesztõ tevékenységét segítendõ
kérdéseket fogalmaztunk meg a készülék
megjelenésére, funkciójára vonatkozóan, de
kíváncsiak voltunk az általa nyújtott szolgáltatások
hasznosságára is. Kérdõíveinket kitöltés elõtt
valamennyi konzorciumi tag véleményezte. A
tájékoztatást rendkívül nagy érdeklõdés övezte.
Az igényfelmérõ lapok kitöltése idõhatár nélküli,
önálló és anonim volt. 350 kérdõívbõl 328-at
feldolgozásra alkalmasnak találtunk. Az adatokat
statisztikai algoritmusok szerint összesítettük
százalékos feldolgozást végezve. Az
eredményekrõl
PowerPoint-os
oszlopdiagramokat készítettünk. Az egészségügyi
dolgozók és leendõ felhasználók 2 diagramsorozata
alapján összehasonlító értékelést végeztünk.

mûszeres méréseikhez a további évek során is
szakmai támogatást kaphatnak. Lehetõség
kínálkozott a képzési központon belül mûködõ
tanszékek kooperatív együttmûködésére is.
A Zalaegerszegi Képzési Központ munkacsapata:
Dér Anikó tudományos segédmunkatárs,
Karamánné Pakai Annamária tanársegéd, Bujtor
Anna adjunktus (Ápolástani Tanszék), Czömpöl
Orsolya tanársegéd, Dancsné Balogh Kornélia
tanársegéd (Gyógytornász Tanszék) nevében
Dr. Peterka Gabriella
fõiskolai docens
Alkalmazott Élettudományi Intézet
a pályázat témavezetõje

Az 1956-os
megemlékezés képei
A Hallgatói Önkormányzat a Pécsi Képzési
Központ Vörösmarty utcai épületében 2005.
október 25-én tartott megemlékezést az 1956-os
eseményekrõl.

Eredményeinkrõl 2005. október 13-án a
BUDAMED ’05 Orvosbiológiai és Klinikai
Mérnökök Konferenciáján sikeres elõadást
tartottunk. Teljes anyagunk az Orvos és
Kórháztechnika címû folyóirat 2005./5. számában
olvasható.
A munkaszakasz utolsó fázisában kerül a PTE
EFK ZKK ismét elõtérbe: ugyanis szakorvosi
ellenõrzés mellett a kísérleti készülékek betanítása,
a mérések regisztrálása és a tapasztalatok
összegezése lesz a feladatunk.
Mi az együttmûködés hozadéka az EFK
Zalaegerszegi Képzési Központja számára?
Oktatóink betekintést nyerhetnek a már több
európai pályázatot megnyert BME mérnöki
fejlesztõ tevékenységébe. Megízlelhetik a sokféle
szakember együttmunkálkodásának örömét.
Új kutatási módszereket ismerhetnek meg, amelyet
a biomechanikai labor mûszereinek alkalmazása
során felhasználhatnak. A kialakult kapcsolat révén
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Nemzetközi tapasztalatszerzés az Európai Unió
Omega projektjének keretében Teplicében és
Drezdában
A Zala Megyei Munkaügyi Központ jóvoltából a
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai
Kar Zalaegerszegi Képzési Központja
csatlakozhatott az Omega projekt
rendezvénysorozathoz 2005. szeptemberében. A
program célja, hogy az Európai Unióban tanuló
diákok és hallgatók
megismerkedjenek
egymással
és
nemzetközi
tapasztalatokat
szerezzenek. A
rendezvénysorozat
hasznos információt
ad az Európai Unió
intézményeirõl és
lehetõségeirõl. A
résztvevõ hallgatók a
konferenciát rendezõ
o r s z á g
sajátosságaival és a rendezésben résztvevõ
oktatási intézménnyel ismerkednek meg. Az
Omega projekt három ország részvételével alakult
(Csehország, Németország, Magyarország), a
kezdeményezõ németországi IBB Egészségügyi
Szakközépiskola jóvoltából. Elsõként a
kezdeményezõ német szervezõk keresték meg a
Zala Megyei Munkaügyi Központot 2005.
júniusában oktatási intézményeket keresve a
projekthez. A Munkaügyi Központban a program
szervezésén dolgozók a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar Zalaegerszegi
Képzési Központja és a Keszthelyi Akadémiai
Alapítvány mellett döntöttek.
Az elsõ Konferenciára a csehországi Teplicében
2005. szeptember 28. és 30. között került sor. A
rendezvény 10 fõ nappali tagozatos
egészségbiztosítási szakos hallgató számára
jelentett kiutazási lehetõséget. A tanári kar részérõl
iskolánkat a Zalaegerszegi Képzési Központ
Igazgatóasszonya Zsigmond Edit és jómagam

képviseltük. Teplice a Német határ közelében
található Prágától körülbelül 50 km-re. Az egykori
bányász város napjainkra az idegenforgalomból és
a termálvizes fürdõkbõl él, kikapcsolódás és a
pihenés élményét nyújtva az ellátogató turistáknak.
A konferencián a csehországi szervezõk az Európai
Unióban
történõ
munkavállalás lehetõségét
mutatták be a résztvevõk
számára, külön kiemelve
Csehország munkaügyi
helyzetének bemutatását.
A szervezõ iskola a
Teplicei Textilipari
Szakközépiskola volt. A
rendezvényt szervezõ
iskola Igazgató Asszonya
kiemelte, az Unión belüli
összefogás jelentõségét és
szívélyesen köszöntötte a
konferencia résztvevõit. A rendezvény hasznos
lehetõséget jelentett a hallgatók számára, hogy
idegen nyelv tudásukat élesben gyakorolhassák és
külföldi tapasztalatokat szerezzenek. A konferencia
hivatalos nyelve a német és az angol volt. A
szervezõk grillparty-val és délutáni városnézéssel
tették színesebbé a rendezvénysorozatot. A
csehországi rendezõk a textilipari oktatási
intézményük részletes bemutatásával és a diákok
által elõadott divatbemutatóval zárták a
rendezvényt. A három napos szakmai kirándulás
hasznos tapasztalatszerzéssel és a Cseh kultúra
megismerésével zárult.
A program folytatására 2005. október 12-tõl 14ig Drezdában az IBB Institut für Bildung und
Beratung Egészségügyi Középiskolában került sor.
A rendezvényen 12 fõ egészségbiztosítási szakos
hallgatóval vettünk részt. A németországi utazás
rengeteg új élményt jelentett a résztvevõk számára.
Az utazás során a Keszthelyi Akadémiai Alapítvány
résztvevõi és PTE EFK résztvevõi a Munkaügyi
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Központ dolgozóival egy csapattá kovácsolódtak
és már-már, mint régi ismerõsök köszönthettük
egymást. A német házigazdák a résztvevõ
hallgatókat oktatási intézményük képzéseibe is
bevonták, kiemelve a
gyakorlati
oktatás
fontosságát és bemutatva
fõ profiljukat. A német
IBB
Egészségügyi
Szakközépiskolában
középfokú és szakmai
felsõfokú képzések
találhatók. Az iskola fõ
profilja a Wellness,
szociális munkás és az
egészségügyi
dokumentációs szakember
képzés. Az egészségügyi
BsC szakirány számára
a külföldi
cserekapcsolatok lehetõségét jelenti a németországi
Egészségügyi dokumentációs szakember képzéssel
való együttmûködés. A programban résztvevõ
oktatási intézmények közötti együttmûködést külön
vezetõi értekezletek segítik, amelynek célja az
esetleges hosszú távú
együttmûködés
kialakítása és a
koordináció. A hallgatók
mozgáskultúra,
gasztronómia, wellness
és technika órán vettek
részt. A rendezõ képzési
központ Igazgatója
kiemelte a program
jelentõségét külön
köszöntve az Európai
Unió tagállamaiból
érkezett vendégeket. A
délután a városnézésé volt, a konferencia
résztvevõi megtekintették Drezda csodálatos
történelmi városrészeit Zwinger-t, Fraukirche-t, és
a történelmi belvárost. A városnézést
szabadprogram követte, amelyet a késõ délutáni
órákban a Szász Parlament csoportos
megtekintése zárt. A német szervezõk étteremben
eltöltött vacsorával tették felejthetetlenné a
konferencia elsõ napját. A rendezvény következõ
napján kiemelésre került az Európai Unió

alkotmányának jelentõsége és kidolgozásának
folyamata, amelyet közös beszélgetés és társalgás
követett. A rendezvényre német házigazdáink
meginvitálták a Drezdai Tiszteletbeli Magyar
Nagykövetet. Az
elõadások
jó
hangulatban teltek
maximálisan érvényre
juttatva az Omega
program célját és fõ
mondanivalóját.
Szakmailag
a
hallgatók
egy
egészségügyi profilú
külföldi oktatási
intézménnyel
ismerkedtek meg, új
ismereteket
és
tapasztalatokat szerezve az Európai Unióról és
Németország Szász tartományáról. A rendezvény
végére számos ismeretség és barátság kötõdött és,
mint régi ismerõsök búcsúzhattunk el egymástól.
Mindkét rendezvénysorozat esetében a Pécsi
Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar
nevében jelképes
ajándékot
és
tájékoztatót adtunk át
vendégeinknek
Fõiskolánkról és
Zalaegerszeg várósáról.
Úgy érzem a résztvevõk
maximálisan köszönettel
tartoznak az Európai
Uniónak
és
a
szervezõknek
a
c s o d á l a t o s
programsorozatért. Az
Omega rendezvény
következõ állomása 2005. decemer 5-8 között
Prágában kerül megrendezésre, kiemelve az
Európai Unió aktuális kérdéseit, problémáit és
elõnyeit.
„Danke Schön!”
„Gyek u je!” “Köszönettel!”
A program szervezõinek és Fõiskolánknak a
részvételi lehetõségért!
Domján Péter
fõiskolai tanársegéd
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A védõnõi szolgálat 90 éve
A gondozó munka a történelemben – fõleg a
gyógyítás és ápolás szinte öröktõl létezõ
tevékenységeit tekintve,- meglehetõsen új keletû,
azoktól lényegét tekintve csak a XIX. század
elején kezdett jól érzékelhetõen elkülönülni.
Országunkban a XIX. század posztfeudális
viszonyainak következtében sokáig uralgó volt az
általános tudatlanság, mely jórészt hiedelmekre és
babonákra épült. A betegségek sokasága és a
nagyfokú szegénység sorra szedte áldozatait. A
XIX. és XX. századok fordulójának
Magyarországán
272‰-es
volt
a
csecsemõhalálozási arányszám.
A szociális intézkedések és a felvilágosító munka
égetõ szükséggé vált a XX. század elejére.
1915-ben alakította meg Madzsar József az
Országos Stefánia Szövetséget - az elsõ védõnõket
összefogó egyesületet - Bárczy István budapesti
polgármester anyagi támogatásával. Az egyesület
névadója és fõvédnöke Lónyay Elemérné, SzászKóburgi Stefánia fõhercegasszony volt, aki a belga
király lányaként elõször a szerencsétlen sorsú
Habsburg Rudolf trónörökös feleségeként vált
hazánkban ismertté. A szövetség ünnepélyes
alakuló ülését 1915. június 13-án tartották.
Madzsar József tevékenységének köszönhetõen
Budapestrõl és a nagyvárosokból kiindulva az
ország egész területén kialakult a szervezett anyaés csecsemõvédelem.
A Stefánia Szövetség tevékenysége kizárólag a
városok népességére korlátozódott.
Az anya és csecsemõvédelmi munka
szervezésében a korszak neves orvosprofesszorai
is közremûködtek: Tauffer Vilmos, akitõl a
„védõnõ” elnevezés is származik, Bókay János és
Heim Pál. (Heim Pál nevéhez fûzõdik a Pécs városi
Stefánia Szövetség létrehozása is).
1917-ben kelt az a belügyminiszteri rendelet, mely
az anya- és csecsemõvédelem megszervezését
állami feladatként kezelte és a védõnõkre alapozta.
A védõnõk szervezett képzése is ebben az évben

indult, akik munkájukat elsõsorban a nagyobb
városok lakossága körében végezhették, de
valójában a mai fogalmak szerint értelmezve, azaz
a terhesség 4-5. hónapjától a szülésig, egészen a
gyermekágy végéig, majd ezt követõen az újszülött,
csecsemõ, illetve kisgyermek hároméves koráig
folytatták tevékenységüket.
Meglepõen csökkent a Stefánia védõnõk munkája
során a csecsemõhalandóság.
1927-tõl nyert teret immár a magyar vidék
vonatkozásában is az a közegészségügyi
kezdeményezés, amely a Zöldkeresztes
Egészségvédelmi Szolgálat megszervezésével öltött
végleg testet, és ahol a védõnõ már, mint az orvos
gyógyító munkáját kiegészítõ, megelõzésért felelõs
segítõtárs kapott szerepet. A zöldkeresztes védõnõi
hálózat életre hívója Johan Béla, az OKI elsõ
igazgatója volt, észlelve a vidék szembetûnõ
ellátatlanságát.
A zöldkeresztes védõnõk tevékenységi körét az
alábbi területek jelentették, melyek egy része
kifejezetten családgondozási feladat volt:
- anya- és csecsemõvédelem,
- iskola egészségügy,
- nemi betegségek és TBC elleni küzdelem,
- szegény sorsú betegek otthoni ápolásának
megszervezése,
- szociális gondozás.
1940-ben, a belügyminiszter rendeletben vonta
össze a két szolgálatot. 1941. január 1.-én
Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat néven
folytatja mûködését az egyesült védõnõi szolgálat.
A II. világháború után a védõnõi egészségházak
és felszereléseik is a pusztulás martalékává váltak.
A 40-es évek vége a helyreállítás idõszaka volt.
Mivel a gondozás iránt növekedett az érdeklõdés
és a tanácsadásokon egyre több gondozott jelent
meg, határozat született a védõnõi munka, az anya
és gyermekvédelem továbbfejlesztésérõl. Késõbb
rendeletek egész sora látott napvilágot a gyógyítómegelõzõ tevékenyéggel és a védõnõi munkával
kapcsolatban.
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melynek címe az „AnyaA rendszerváltás
és csecsemõvédõk
után a védõnõi
vezérfonata” volt. Eleinte
munka kibõvült. A
6 hét volt a képzés
k o m p l e x
idõtartama. 1918-ban a
családgondozó
fõfoglalkozású védõnõk
munka mellett
képzési idejét felemelték
elõtérbe került a
4
hónapra,
a
védõnõk szociális
mellékfoglalkozásúaké 6
tevékenysége,
hét maradt. A képzés
hiszen a társadalmi
feltétele a 20. életév
r é t e g e k
betöltése, a négy polgári
differenciálódása
elvégzése és a testi-lelki
során fokozódtak a
alkalmasságot igazoló
g a z d a s á g i
hatósági bizonyítvány
nehézségek és
megléte voltak.
nehezedett
a
1925 és 1940 között 5
c s a l á d o k
megélhetése. Ma már védõnõi feladatok közé magyar városban folyt a védõnõk képzése
tartozik a pszichés problémák felismerése és a lelki (Budapest, Debrecen, Szeged, Kassa, Kolozsvár).
Az idõ multával emelkedett a védõnõk képzésének
elsõsegélynyújtás is.
idõtartama is. 1930-ban a Rokefeller – alapítvány
A magyar védõnõi szolgálat 90 évvel ezelõtt alakult, jóvoltából Budapesten megkezdte munkáját az
a világon akkor egyedülállóként. Még a Állami Ápoló- és Védõnõképzõ Intézet.
megalakulás évében megindult a védõnõk képzése. 1944-ben aztán a háború nem kímélt tovább
A képzés az idõk folyamán óriási változásokon magyar területet sem. Egy csapásra az oktatási
ment keresztül, követve a kapcsolódási ponttal intézmények egész sora szûnt meg.
A II. világháború után Budapesten, majd Szegeden
rendelkezõ tudományok fejlõdését.
1917-ben adta ki Madzsar József és Temesváry indult meg elõször a képzés az ÁVI (Állami
Dezsõ az elsõ tankönyvet védõnõk számára, Védõnõképzõ Intézet) keretein belül. 1951-tõl
kötötték érettségihez a felvételit, a képzési idõt
pedig felemelték két évre.
1975-tõl emelkedett 3 évre és fõiskolai rangra a
képzés. Ennek oka abban keresendõ, hogy a
gyógyító-megelõzõ ellátásban szükségessé vált a
magasan kvalifikált, önállóan dolgozó
szakemberek tevékenysége.
Az 1989-es rendszerváltás körüli években újabb
egészségügyi fõiskolai karok alakultak, és kezdték
meg mûködésüket a védõnõképzõ szakok is,
többek között a Pécsi Orvostudományi Egyetem
irányítása alá tartozó Kaposvári és Szombathelyi
Képzési Központokban. 1993-tól az egészségügyi
fõiskolai képzés idõtartamát négy évre növelték.
1999-ben Pécsett is beindult az elsõ évfolyam a
PTE EFK keretein belül. 2002. októberében
alakult meg Prof. Dr. Sulyok Endre vezetésével
az Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet.
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„A védõnõ az anyák segítõtársa, legszebb, de talán
legnehezebb feladatuk teljesítésében... Védi, neveli,
segíti az anyát, aki a szíve alatt hordozza magzatát...
Azt akarja, hogy az a környezet, melyben a féltett
kis virágszál növekedik, a lakás, az udvar tiszta,
napfényes és egészséges legyen, mert különben a
virág fonnyad, elveszíti színét, s idõ elõtt elhullajtja
szirmait....Azt akarja, hogy minden anya örüljön
anyaságának, s minden csecsemõ megmentessék
az egészséges életnek, mert csak így nõhet fel egy
gazdagabb, nemesebb, egészségesebb
gyermeknemzedék, támaszul a jelennek, alapul a
nagy magyar jövõ újabb ezredévének....”
2004. szeptemberétõl egyetemi szinten is folyik a
védõnõk képzése.
A védõnõi szolgálat és képzés rövid ismertetésének
befejezéseként álljon itt egy idézet a Stefánia
Szövetség 1930-ban megjelent, anyáknak szóló
kiadványából:

Angyal Magdolna
fõiskolai tanársegéd
Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet

Gyógytornász kongresszusi beszámoló
2005. november 17-19 között Sopron városa
adott otthont az immár 5. alkalommal
megrendezésre kerülõ Magyar Gyógytornászok
Társasága Kongresszusának, amin kb. 800
gyógytornász vett részt.
A megjelenteket a megnyitó alkalmával
Bogáné Fatér Zsuzsanna fõiskolai docens, a
Magyar Gyógytornász Társaság alelnöke angol és
francia nyelven ünnepélyes beszédével
köszöntötte, melyben megemlékezett a
magyarországi gyógytornászképzés 50 éves
évfordulójáról. A továbbiakban Dr. Somhegyi
Annamária államtitkár, Dr. Paller Judit, ÁNTSZ
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézete
tisztifõorvosa, Pataki György Sopron város
polgármestere képviseletében és Gardi Zsuzsa
Magyar Gyógytornászok Társasága tiszteletbeli
elnöke üdvözölte a rendezvényt.
A köszöntõk után plenáris ülés vette kezdetét,
melyen az elõadók felvázolták az elõttünk álló
napok fõbb témáit, a kongresszus vezérvonalát.

A gyógytornász pálya jelene és jövõje, a manuális
technikák és az idegrendszeri károsodások
korszerû kezelése témakörökben hangzottak el
elõadások. Rendezvényünket megtisztelte
jelenlétével és elõadásaival Agneta Lando, a
Manuálterápiás Világszövetség volt elnöke. Yannick
Vogel (Franciaország, Montpellier) LA LIGNE
ROUGE címû termékbemutatójával a beteg és
segítõ személyzet számára ergonómiailag korszerû
eszközt ismertetett meg velünk, mellyel a páciens
hely-és helyzetváltoztató mozgása és mozgatása
könnyen, biztonságosan és nem utolsósorban
izületvédelmi szempontoknak megfelelõen
történhet.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi
Fõiskolai Kar Gyógytornász Tanszékének oktatói
munkájuk bemutatásával, a gyakorlat során szerzett
tapasztalataikkal gazdagították a résztvevõk
szakmai ismereteit.
A szakmapolitikai elõadások szekcióban Balogh
Edit összefoglalta a Terrier szerint alkalmazott ízületi

19

2005. december
és lágyrészmobilizáció továbbképzések során
nyert résztvevõi visszajelzéseket.
Császárné Gombos Gabriella és Czömpöl Orsolya
a foglalkoztató terapeuták helyét, szerepét
muttatták be a multidiszciplináris teamen belül.
Bogáné Fatér Zsuzsanna a bevezetésre kerülõ
Bolognai folyamat által létrejövõ változásokra
(buktatókra) hívta fel a figyelmet. Elõadásaik után
kerekasztal megbeszélés keretében Tóth Ibolya
osztályvezetõ, Egészségügyi Minisztérium,
Kubányi Jolán MESZK alelnök, Dr. Paller Judit,
ÁNTSZ Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézete,
Balogh Ildikó fõiskolai docens, a Magyar
Gyógytornászok Társasága elnöke együttes
részvételével a felmerülõ kérdésekre válaszoltak.
A mozgásszervi szekcióban Tóthné Steinhausz
Viktória üléselnökként és elõadóként szerepelt.
Elõadásában a ligamentum talofibulare sérülése
esetén alkalmazott Terrier módszert mutatta be.
Nagy Ildikó ,,A PHS…és ami mögötte van” címû
elõadásában a témához kapcsolódó hazai és
nemzetközi szakirodalmat dolgozta fel és
rendszerezte az ismeretanyagot.
Péntek délután a Magyar Gyógytornász Társaság
küldött közgyûlésén került sor a társaság új
elnökének megválasztására az alábbi jelöltek közül:
Barnai Mária fõiskolai docens SZTE EFK
Fizioterápiás Tanszék, Szeged, Mészáros Lászlóné
MGYT fõtitkár, Bogáné Fatér Zsuzsanna PTE
EFK Gyógytornász Tanszék, Zalaegerszeg
fõiskolai docens, a Magyar Gyógytornász
Társaság alelnöke és javaslattétel alapján Dr.
Tringer Lászlóné fõiskolai docens, SZTE EFK
Fizioterápiás Tanszék, Budapest. A Magyar

Gyógytornász Társaság új elnöke a szavazatok
alapján Dr. Tringer Lászlóné lett.
A három nap során 74 elõadás hangzott el, és 29
poszter került bemutatásra.
A kongresszushoz szakkiállítás is tartozott, melyen
28 cég mutatta be és kínálta termékeit: járástmozgást segítõ eszközöket, ortopédiai
segédeszközöket, betegmozgatást segítõ gépeket,
elektroterápiás készülékeket, wellness-fitness
területén alkalmazható sportszereket.
Szombat délelõtt, aki kedvet érzett egy kis
felfrissüléshez, lehetõsége volt a Workshopon az Rmed és Thera –Team termékeinek kipróbálásához.
A kongresszuson elhangzottakat összegezve
megállapítható, hogy a manuális technikák
különbözõ irányzatai jól kiegészítik egymást,
megtalálhatók a közös kapcsolódási pontok és
célok, a központi idegrendszeri sérüléseknél
alkalmazott régi és új módszerek egyaránt
helyénvalók és sikeresen alkalmazhatók. A
gyógytornász pálya jövõjére vonatkozó ajánlások
megvalósulásával (szakmai protokollok,
tudományos kutatásokkal alátámasztott módszerek
megismertetése, tárgyi feltételek javítása, szakmai
nyelvtudás szintjének emelése) egy vonzó és sokrétû
szakma továbbélése, presztizsének növekedése
lesz elérhetõ.

Dancsné Balogh Kornélia
fõiskolai tanársegéd
Zalaegerszegi Képzési Központ
Gyógytornász Tanszék

Tájékoztató a Kari Tanács 2005. október 20-ai
ülésérõl
Általános Orvostudományi Kar és az Egészségügyi
Fõiskolai Kar vezetését, hogy gondolja át az
Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum
jelen és jövõbeni feladatait. Az ÁOK, az EFK és a
Centrum vezetõi úgy látják, hogy a Centrum létét
fenn kell tartani, azonban eltérõ nézetek alakultak
Prof. Dr. Kovács L. Gábor:
A Pécsi Tudományegyetem Rektora kérte az ki az ÁOK és EFK, illetve az ÁOK és a klinikum

1. napirendi pont: A Pécsi Tudományegyetem
Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítása.
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viszonyát illetõen valamint egyik kar sem támogatja Tasnádi Zoltán kincstári biztos:
a debreceni modell bevezetését és azzal a két kar Megfontolásra javasolta a Kari Tanácsnak, hogy
autonómiájának csökkentését.
a Centrum vezetõi mandátumok ciklusát tegyék
egységessé, melynek értelmében az ÁOK, az EFK
A Centrum létrehozásának alapja, hogy azt két és a Centrum vezetõitõl azt kérte, hogy nyújtsák
szakmai és gazdasági önállóságát megõrzõ Kar be lemondásukat. Elmondta, hogy a másik
hozza létre, melyek a stratégiai kérdéseket lehetõségnek azt tartja, ha a Kari Tanácsok hívják
összehangolják. Az SZMSZ módosítás értelmében vissza az érintett vezetõket a vezetõi kinevezések
az alelnöki funkciót a két Kar vezetõje látná el, harmonizálásának érdekében.
mely kiváltaná az elnök-helyettesi feladatköröket.
Az SZMSZ tervezet szavatolja az EFK kari A klinikai fõigazgatói munkakörre vonatkozóan
autonómiáját, továbbá egyenrangú félként biztosítja elmondta, hogy véleménye szerint a pozíciót
az EFK részvételét az orvostudományi fõállásban kell ellátni. A munkakör betöltõjével
képzésekkel szemben OEC-n belül. Az ÁOK és szemben kívánalomként fogalmazta meg, hogy
az EFK azonos mértékben, azonos jogokkal hozza képes legyen operatív menedzseri feladatok
létre a Centrumot, elképzelhetõ azonban a ellátására és kinevezésénél ne legyen kizáró ok az
késõbbiekben a Fogorvos- és a orvosi végzettség hiánya. Javaslata, hogy a klinikai
Gyógyszerésztudományi Kar létrejötte és akkor fõigazgató alá tartozzon egy, az operatív munka
továbbra is biztosítani kell az egyensúlyt.
végzésére alkalmas szervezet is. Fontosnak
tartotta, hogy a klinikai fõigazgató legalább 3
Az ÁOK és a klinikum összetartozását illetõen 2 havonta igazgatói értekezletet hívjon össze, ahol
nézet alakult ki: az egyik javaslat szerint a klinikum jelen lennének az egyes klinikák vezetõi is.
a dékán alá tartozna, mivel e nézet szerint az ÁOK
elméleti intézetei és a klinikum mûködése Prof. Dr. Bódis József mb. tudományos fõigazgatóelválaszthatatlan egymástól. Ebben az esetben a helyettes:
klinikum irányítója a klinikai dékán-helyettes lenne. Elmondta, hogy véleménye szerint az OEC
A struktúra tulajdonképpen a korábbi POTE SZMSZ módosításának jelen változata jó
keretein belüli mûködés visszaállítását jelentené. A lehetõséget biztosít Karunk fejlõdésére. Logikai
másik nézet szerint a klinikák tudományos életét hibát lát azonban abban, hogy míg az OEC összes
irányítaná az ÁOK vezetése és a klinikum irányítása vezetõje választás útján tölti be hivatalát, addig a
közvetlenül az OEC elnöke alá rendelve történne klinikai fõigazgató megbízással, ami gyengíti a
a klinikai fõigazgató irányításával.
legitimációját.
Az SZMSZ módosítását követõen az elnökhelyettesi posztok megszûnnének és a
továbbiakban az OEC elnökének 3 alelnöke lenne:
az ÁOK dékánja, az EFK fõigazgatója és a klinikai
fõigazgató.

Tájékoztatta továbbá a jelenlévõket arról, hogy a
Kar szempontjából megoldható, hogy a Centrum
vezetõi egy idõben kerüljenek kinevezésre, hiszen
az EFK fõigazgatója alig két hónapja tölti be
hivatalát.

Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató elmondta,
hogy véleménye szerint az OEC SZMSZ
módosításának tervezete szavatolja a Kar
autonómiáját és emellett segítheti az önálló kari
doktori iskola létrehozását és az MSc képzések
saját kari elindítását ezért a PTE EFK Kari
Tanácsának elfogadásra javasolta az SZMSZ
módosítására vonatkozó elõterjesztést.

Prof. Dr. Lénárd László rektor:
Elmondta, hogy az ÁOK és az OEC deficitje túl
nagy, melyet még részben sem vállalhat át az EFK.
A két kar viszonyának normalizálását személyes
feladatának tekinti. Tájékoztatta a Kari Tanácsot
arról, hogy a Gyógyszerésztudományi Kar
létrehozásának véleménye szerint nincs akadálya
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és már kezdeményeznie kellett volna a folyamatot
az ÁOK-nak. A klinikai fõigazgató
megválasztásával kapcsolatosan azon
véleményének adott hangot, hogy az EFK-t
kevésbé érinti a kérdés, mivel a klinikák
problémája és az OEP finanszírozás elsõsorban
az ÁOK-t érinti.
Tájékoztatta továbbá a jelen lévõket arról, hogy
a dékánokat, fõigazgatókat a törvény alapján
kizárólag a megválasztó szerv hívhatja vissza és õ
rektori hatáskörben senkit nem kíván lemondatni.
Véleménye alapján a vezetõi mandátumok
harmonizációjára felmenõ rendszerben lát
lehetõséget, a korábbiakban kinevezett vezetõkre
vonatkozóan nem.
A Kari Tanácsot arról is tájékoztatta, hogy biztos
úr a korábbiakban már fél évig az Egyetemen
tartózkodott, és sok segítséget nyújtott az egyetemi
vezetõség számára. Elkészített jelentését tárcaközi
bizottság fogadta el, melynek alapján a fõhatóság
állásfoglalása az volt, hogy amíg a PTE-n belül nem
oldja meg a problémákat az Egyetem, addig nem
várhat külsõ segítséget. A probléma az OEC és
az ÁOK hiánya, ami az EFK-t nem érinti, de
rendezni kell a két kar viszonyát is.

lenne foglalkoznia annak a lehetõségével, hogy a
Berek utcai Fizioterápiás Intézetben betegek
kerüljenek ellátásra.
Prof. Dr. Kosztolányi György OEC elnök:
Tájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy a klinikum
a gyakorlat szempontjából legalább annyira terep
az EFK-nak, mint az ÁOK-nak, tehát ebbõl a
szempontból a klinikum az EFK-hoz is tartozik.
Véleménye szerint az EFK-nak is lehet OEP által
finanszírozott tevékenysége, és a majdani centrum
elnök feladata lesz, hogy a folyamatot segítse. Az
egyetemi klinikák versenyképessége kapcsán
megjegyezte, hogy a Egészségügyi Fejlesztési
Koncepcióban az egyetemi klinikák nem
szerepelnek, melyrõl egyeztetéseket
kezdeményeztek a fõhatósággal.
Dr. Vas Bálint HÖK elnök:
Egy helyesírási hiba javításának szükségessége
mellett a szabályzat 22§ 2. pontjával kapcsolatban
javasolta, hogy a véleménynyilvánításból a Centrum
Tanács ne maradjon ki.
Tasnádi Zoltán kincstári biztos:
A klinikai fõigazgató választásával kapcsolatosan
elmondta, hogy a fõigazgató esetleges
alkalmatlansága esetén fontos, hogy legyen gyors
visszahívására lehetõség, melyet nehezítene, ha
választott funkcióról lenne szó. A pozíció betöltésére
legalkalmasabb személy kiválasztásának elõsegítése
érdekében pályázat kiírására is lesz lehetõség, mely
szélesebb körbõl történõ választást tesz lehetõvé.

Dr. Tahin Tamás fõigazgatói tanácsadó:
Elmondta, hogy egyetért a Rektor Úr által
megfogalmazottakkal és véleménye szerint az
OEC SZMSZ tervezett módosítása a Kar érdekeit
szolgálja. Nem támogatja azonban a Kar
demokratikusan úton megválasztott vezetõjének
visszahívását ezért kéri a Kari Tanácsot, hogy a Dr. Lakner László képzési igazgató:
kincstári biztos ez irányú kezdeményezését ne Elmondta, hogy az OEP finanszírozás
megszerzésének igénye akár növelheti is az ellentétet
támogassa.
a két kar között. Elmondta továbbá, hogy a
járóbeteg ellátásban van arra mód, hogy az EFK
Prof. Dr. Kránicz János intézetigazgató:
Elmondta, hogy véleménye szerint az OEC ilyen önállóan közvetlen kapcsolatba kerüljön az
formában történõ átszervezése érdeke az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.
Egészségügyi Fõiskolai Karnak.
Prof. Dr. Bogner Péter tanszékvezetõ-helyettes:
Arról tájékoztatta továbbá a jelenlévõket, hogy a Elmondta, hogy a kettõs finanszírozásból adódóan
Fizioterápiás Intézetnek van még szabad az Oktatási Minisztériumtól és az OEP-tõl származó
kapacitása arra is, hogy OEP által finanszírozott költségvetési forrásokkal kapcsolatos viszonyok
tevékenységet folytasson. A Karnak érdemes tisztázását is fontosnak tartja.
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Dr. Lampek Kinga mb. fejlesztési fõigazgatóhelyettes:
Kérdése az Egyetem vezetõségéhez, hogy milyen
tervek vannak a könyvtárral kapcsolatban, illetve
a Centrumhoz tartozik-e a könyvtár, mivel az
SZMSZ-bõl a módosítás értelmében a Könyvtári
Bizottság kikerülne.

ellátórendszer fejlesztésére nem kap OEP
finanszírozást. Az ÁOK egységeit pedig nem lehet
véleménye szerint egyértelmûen az elméleti
intézetek és klinikák körére bontani, hiszen jelentõs
átfedések vannak, akár az OEP finanszírozást
illetõen is. A klinikákon pedig kutatás és fejlesztés
is folyik, többek közt az orvosképzés
színvonalának emelése
érdekében is.

Prof. Dr. Kovács L.
Gábor fõigazgató:
Prof. Dr. Kovács L.
A
mandátumok
Gábor fõigazgató
harmonizációjának
szavazásra kéri a Kari
kérdésével kapcsolatos
Tanácsot a tekintetben,
véleménye, hogy errõl az
hogy nyílt vagy titkos
egyetemi demokrácia
szavazás történjék az
értelmében az adott
elõterjesztésre
vezetõk dönthetnek. Ha
vonatkozóan.
a többi érintett vezetõ
elfogadhatónak tartja
A Kari Tanács
saját lemondását, akkor
egyhangúlag elfogadta,
õ sem kívánja gátolni a
folyamatot, de számolni kell azzal is, hogy hogy az elõterjesztésrõl és a helyszíni módosító
lemondása esetén a jelenleg pályázati periódusban javaslatokról nyílt szavazás útján döntsön a Kari
lévõ fõigazgató-helyettesek megbízatása is Tanács.
megszûnik.
1. Karunk kezdeményezze az OEP által
A Centrum elnökének és a klinikai fõigazgatónak finanszírozott tevékenységek kari ellátását.
a viszonyával kapcsolatban fontosnak tartja, hogy A javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta.
a Centrum elnökének legyen ráhatása a klinikai
2. A OEC elnöke és vezetése 3 havi gyakorisággal
fõigazgató tevékenységére.
számoljon be tevékenységérõl a Centrum
A klinikai fõigazgató képzettségére vonatkozóan Tanácsnak.
javasolta, hogy egészségügyi menedzser A javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta.
végzettségû személy legyen és ne legyen kitétel az
3. Az OEC SZMSZ-ben szerepeljen, hogy a
orvosi végzettség.
klinikai fõigazgatónak beszámolási kötelezettsége
Az OEP által finanszírozott tevékenységekkel legyen az OEC elnökének részére.
kapcsolatos kezdeményezést támogatandónak A javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta.
tartotta a gyógytornász szak vonatkozásában.
4. Az OEC elnöke, az EFK fõigazgatója, az ÁOK
dékánja valamint az Egyetem vezetõsége
Prof. Dr. Lénárd László rektor:
Azt javasolta, hogy a klinikai fõigazgató folytassanak tárgyalásokat a mandátumok
kinevezésének módjával kapcsolatosan ne legyen harmonizációjának lehetõségeit érintõen.
A javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta.
szavazás.
A hiány okainak elemzésénél azt is problémának 5. A klinikai fõigazgató személye pályázat alapján,
látja, hogy az Egyetem az egészségügyi a Centrum Tanács véleménynyilvánítását követõen
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A jövõ évben nem engedélyezett a felvétel
kerüljön kiválasztásra.
A javaslatot a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta. szakirányokra csak szakokra. A felvételi
tájékoztatóban a szakirányok nem kerülnek
6. A fenti módosító javaslatokkal együttvéve az feltüntetésre csak az alapszakok és a hallgató ezután
OEC SZMSZ módosítására vonatkozó szabadon dönthet arról, hogy melyik szakirány felé
elõterjesztést a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta. szeretne orientálódni ezért tervezhetetlenné válik a
felvételi eljárás.
2. napirendi pont: A Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar Szervezeti és Prof. Dr. Lénárd László rektor:
Megerõsítette az újabb 10%-os létszámcsökkentés
Mûködési Szabályzatának módosítása.
tényét, mely ellen az Egyetem nevében tiltakozni
Betlehem József mb. általános- és oktatási kíván. Elmondta továbbá, hogy a Kar keretszám
megtartásra vonatkozó kéréseivel kapcsolatban
fõigazgató-helyettes:
Tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy a kari szívesen ír alá a Kar által elõkészített levelet a
adminisztráció hatékonyabbá tétele érdekében minisztérium irányába.
szükséges a fõigazgatói hivatalvezetõ feladatainak
és az általa irányított szervezeti egységek körének Betlehem József mb. általános- és oktatási
meghatározására. A hivatalvezetõ által irányított
szervezeti egységek javasolt köre a Fõigazgatói
Titkárság, a Humánpolitikai és Marketing Osztály
és az Informatikai Csoport.
Az PTE EFK SZMSZ-ének módosítását a Kari
Tanács egyhangúlag elfogadta.
3. napirendi pont: Tájékoztató a 2006. évi
várható keretszámokról.
Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
A Kart érintõen már az idei tanévre vonatkozóan
is hallgatói létszámkeret csökkentésre került sor.
A fõhatóság képviselõi ígéretet tettek a
létszámveszteség jövõ évi kompenzálására, ennek
ellenére jövõre további 10%-os létszámkeret
csökkentéssel kell számolni.
A tervek szerint a hallgatói keretszámokat egyetemi
szinten határozza meg a minisztérium, nem a karok
szintjén, ami jelentõs belsõ feszültségekhez vezetne,
hiszen az egyes karoknak egymással kellene
megküzdeniük a hallgatókért.
A csökkenõ hallgatói keretszámok mellett Karunk
új képzéseket kíván indítani, ami vélhetõleg csak
a meglévõ képzéseink hallgatói létszámainak
rovására történhet majd meg.

fõigazgató-helyettes:
Elmondta, hogy az eddigi években a felvételi eljárás
tervezhetõ volt, ettõl az évtõl kezdõdõen azonban
még arányaiban sem nagyon modellezhetõ a felvételi
eljárás várható kimenete. Emellett 2005-ben a
felvételi eljárás során 10%-át elvonták az
irányszámainknak, majd tovább nõtt az elvonás
mértéke. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt kb. 1/5-ét
vesztettük el a hallgatóinknak. A nagymértékû
hallgatói létszámcsökkentés nem csupán kari,
hanem szakmapolitikai kérdés is és véleménye
szerint az egészségügy szereplõinek is állást kellene
foglalniuk a tekintetben, hogy mennyi szakemberre
van szükségük.
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Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
Betlehem József mb. általános-és oktatási
fõigazgató-helyettes és Graf Ferenc kari gazdasági
vezetõ próbaszámításaiból látszik, hogy
kontrolálhatatlanná válhat a BSc alapszakok
szakirányainak szétágazása. Ha a szakirányokat a
jelenlegi felosztás szerint indítanánk a képzési
központokban, akkor a számítások alapján
elõfordulhatnak akár 8 fõs évfolyamok is az egyes
szakirányokon, ami költségvetésileg
finanszírozhatatlanná tenné a képzéseket és
csõdhelyzetet eredményezne Karunkon.
A Kar vezetésének javaslata a nehézségek
enyhítésére, hogy az egyes szakirányok a hallgatói
létszámok csökkentése miatt lehetõség szerint ne
kerüljenek indításra kettõnél több képzési
központban egyszerre, viszont mindegyik képzési
központnál megmaradna a rá jellemzõ fõ szakirány.
Az egyes képzési központokban induló szakok
köré a kibõvített vezetõi értekezleten
ismertetetteknek megfelelõen alakulna. A nem
induló szakok kiesõ hallgatói létszáma a meglévõ
szakok hallgatói létszámának emelésével
kerülnének kompenzálásra. A számítási modell
alapján a tényleges pénzügyi veszteség Pécset érinti
a leginkább (1.622.000 Ft/év), Szombathelyet a
legkevésbé (1.000 Ft/év), Kaposváron a veszteség
368.000 Ft/év, míg Zalaegerszegen 672.000 Ft/
év. Fõigazgató Úr elmondta, hogy a számítások az
eddigiekben ismert keretszám megvonások alapján
készültek, azonban az újabb 10%–os elvonás
tovább súlyosbítja a helyzetet, ezért újabb
kalkulációt kell készíteni, melyre felkérte Graf
Ferenc kari gazdasági vezetõ urat. Elmondta
továbbá, hogy jelen átcsoportosítások a 2006-os
felvételire vonatkoznak. Sajnos így is csak a
veszteség mértékének csökkentésére lát
lehetõséget, de a szükséges döntések meghozatala
nélkül valamennyi képzési központ költségvetési
hiánya lényegesen megnõne.

Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
Elmondta, hogy két intézetigazgatói megbízatásra
(Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet,
Szociális Munkás Képzõ Intézet) vonatkozóan
került kiírásra pályázat, mindkettõ esetében
támogatandónak tartja azon személyek
kinevezését, akik az eddigiekben is sokat tettek
Karunkért.
Tájékoztatást nyújtott arról, hogy a 2005. április
26-ai Kari Tanácsülés két fõ fõiskolai tanár
kinevezésével kapcsolatban szavazott és azóta
átvételre került Karunkra dr. Buda László egyetemi
adjunktus is, akinek a fõiskolai tanári pályázatát
Fõigazgató Úr a határidõ lejártát követõen
közvetlenül továbbította a Rektori Hivatalba azért,
hogy annak benyújthatóságával ne kelljen újabb
egy évet várni.
Dr. Buda József fõigazgatói tanácsadó:
Tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy Fõigazgató Úr
õt bízta meg a 15 éves jubileumi évkönyv
szerkesztésével. Kéri a szakvezetõket, hogy
adatszolgáltatásukkal segítsék a könyv
elkészülését.
Dr. Vas Bálint HÖK elnök:
Tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy az 51/2002es kormányrendelet módosítása alapján
kategorizálni szükséges a kollégiumokat. A
besorolás megtörtént, mely szerint az Egészségügyi
Fõiskolai Karnak 1, illetve 2 csillagos kollégiumai
vannak, elsõsorban az egy szobában elhelyezett
hallgatók létszámának következtében. Kérése,
hogy a Kar fogadja el a kategorizálást, ami kedvezõ
a hallgatóság számára, hiszen a magasabb
besorolás magasabb kollégiumi díjat is maga után
vonna. Az 1-es és a 2-es kategóriában ugyanannyi
lesz a kollégiumi díj, melynek összege 2005.
szeptember 1-ig visszamenõlegesen 5550 Ft/hó.

A kollégiumok kategorizálásával kapcsolatos
A Kari Tanács a 2006. évi felvételi eljárásra elõterjesztést a Kari Tanács egyhangúlag elfogadta.
vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A Berek utcai területen kollégium és nagytanterem
felépítését szorgalmazza a kari HÖK, melyhez dr.
4. napirendi pont: Egyebek.
Vas Bálint HÖK elnök úr kérésére az EHÖK 200

25

2005. december
MFt-os kamatmentes kölcsönt biztosít.
A Kari Tanács állásfoglalását kéri a tekintetben,
hogy hozzájárul –e a Kar ahhoz, hogy az EHÖK
200 MFt-os kamatmentes kölcsönnel támogassa
a Kar kollégium és nagyelõadó építésére
vonatkozó szándékát?
A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta az EHÖK
támogatására vonatkozó kezdeményezést.

a rendkívüli Kari Tanács összehívása miatt a Tanári
Testület ülésének elhalasztására került sor.
Tájékoztatta továbbá a jelenlévõket, hogy az ülés
megtartására 2005. novemberének elsõ felében kerül
sor Kaposváron.

Prof. Dr. Kovács L. Gábor

Oláh András

fõigazgató
a Kari Tanács elnöke

mb. fõigazgatói
hivatalvezetõ

Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
Minden érintettõl szíves elnézést kért azért, mert

A Kari Tanács és a bizottságok tagjai
Kari Tanács
Hivatalból tagok:
DR. JÓZSA Rita egyetemi docens, intézetigazgató
DR. NAGY Júlia fõiskolai docens, intézetigazgató,
minõségügyi vezetõ
PROF. DR. KRÁNICZ János egyetemi tanár,
intézetigazgató
Oktatók:
BETLEHEM József fõiskolai docens, mb. PROF. DR. FIGLER Mária fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ, általános és oktatási fõigazgató- intézetigazgató
PROF. DR. BÓDIS József egyetemi tanár,
helyettes
DR. LAMPEK Kinga fõiskolai tanár, intézetigazgató, tudományos fõigazgató-helyettes
tanszékvezetõ, fejlesztési fõigazgató-helyettes GRAF Ferenc kari gazdasági vezetõ
DR. BOGNER Péter egyetemi tanár, DR. VAS Bálint HÖK elnök
tanszékvezetõ-helyettes
DR. KELEMEN János fõiskolai tanár, Hallgatók:
BAJOMI NAGY Márta
tanszékvezetõ, képzési igazgató
DR. LAKY Rezsõ fõiskolai tanár, tanszékvezetõ CSÓKÁS Norbert
ZSIGMOND Edit fõiskolai adjunktus, képzési HONTI Levente
KOVÁCS Gréta
igazgató
DR. HORVÁTH Boldizsár fõiskolai tanár, KOVÁCS Zoltán
PATAKI Lejla
tanszékvezetõ
DR. TAKÁCS Magdolna fõiskolai docens, mb. VARGA Norbert
HORVÁTH Péter
intézetigazgató

Elnök:
PROF. DR. KOVÁCS L. Gábor egyetemi
tanár, intézetigazgató, fõigazgató, az MTA
levelezõ tagja

Oktatást segítõ:
EGYED Anna gazdasági vezetõ
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Meghívottak:
PROF. DR. LÉNÁRD László egyetemi tanár,
rektor, PTE
FERENCI József gazdasági fõigazgató, PTE GMF
PROF. DR. KOSZTOLÁNYI György egyetemi
tanár, OEC elnök
PROF. DR. SÜMEGI Balázs egyetemi tanár,
ÁOK dékán
DR. CSONTOS András szakértõ
PROF. DR. SULYOK Endre egyetemi tanár
DR. CSERE Tibor fõiskolai tanár, képzési igazgató
DR. BUDA József fõiskolai tanár, fõigazgatói
tanácsadó
DR. LAKNER László fõiskolai docens, képzési
igazgató
DR. MÉSZÁROS Lajos emeritus fõiskolai tanár
DR. ILLEI György emeritus fõiskolai tanár,
fõigazgatói tanácsadó
DR. ROZSOS István professor emeritus
DR. GYÓDI Gyula emeritus fõiskolai tanár
DR. TAHIN Tamás fõiskolai tanár, director
superior emeritus, fõigazgatói tanácsadó
DR. KOMÁROMY László emeritus fõiskolai
tanár, fõigazgatói tanácsadó
ÁGOSTON István fõiskolai tanársegéd,
tanulmányi osztályvezetõ
OLÁH András fõiskolai adjunktus, humánpolitikai
és marketing osztályvezetõ, fõigazgatói
hivatalvezetõ

Doktori és Habilitációs Tanács
Elnök:
PROF. DR. BÓDIS József egyetemi tanár,
intézetigazgató, tudományos fõigazgató-helyettes
Belsõ tagok:
PROF. DR. EMBER István egyetemi tanár,
intézetigazgató
PROF. DR. KOVÁCS L. Gábor, az MTA levelezõ
tagja, egyetemi tanár, fõigazgató
PROF. DR. SULYOK Endre egyetemi tanár
Külsõ tagok:
PROF. DR. EGYED Jenõ egyetemi tanár

PROF. DR. RÁKÓCZI István egyetemi tanár
1 fõ PhD hallgató
Fegyelmi Bizottság
Elnök:
DR. TAKÁCS Magdolna fõiskolai docens, mb.
intézetigazgató
Tagok:
GRAF Ferenc kari gazdasági vezetõ
KOVÁCS Zoltán HÖK alelnök
OLÁH András fõiskolai adjunktus, fõigazgatói
hivatalvezetõ
PATAKI Lejla HÖK alelnök
VARGA Norbert HÖK alelnök
DR. VAS Bálint HÖK elnök
Az érintett Szak, Intézet vagy Tanszék vezetõje
szükség szerint
Az érintett Tanulmányi Csoport vezetõje
Fejlesztési Bizottság
Elnök:
DR. LAMPEK Kinga fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ, fejlesztési fõigazgató-helyettes
Tagok:
DR. CSERE Tibor fõiskolai tanár, képzési igazgató
PROF. DR. FIGLER Mária fõiskolai tanár,
intézetigazgató
GRAF Ferenc kari gazdasági vezetõ
DR. KELEMEN János fõiskolai tanár, képzési
igazgató, tanszékvezetõ
PROF. DR. KRÁNICZ János egyetemi tanár,
intézetigazgató
DR. LAKNER László fõiskolai docens, képzési
igazgató
DR. SÁNDOR János fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ
DR. TAHIN Tamás fõiskolai tanár, fõigazgatói
tanácsadó, director superior emeritus
DR. VAS Bálint HÖK elnök
ZSIGMOND Edit fõiskolai adjunktus, képzési
igazgató
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DR. LAKNER László fõiskolai docens, képzési
igazgató
LANTOS Zsuzsanna fõiskolai adjunktus
Elnök:
BETLEHEM József fõiskolai docens, általános és DR. TEMESVÁRI Tibor fõiskolai adjunktus,
tanszéki csoportvezetõ
oktatási fõigazgató-helyettes
Honosítási Bizottság

Kreditátviteli Bizottság
Tagok:
ÁGOSTON István fõiskolai tanársegéd,
Elnök:
tanulmányi osztályvezetõ
BETLEHEM József fõiskolai docens, általános és
Érintett szak vezetõje
oktatási fõigazgató-helyettes
CSÓKÁS Norbert hallgató
Tagok:
BAJOMI NAGY Márta HÖK általános alelnök
CSÓKÁS Norbert hallgató
FEKETE Sándorné fõiskolai adjunktus
HONTI Levente hallgató
DR. KELEMEN János fõiskolai tanár, képzési
igazgató, tanszékvezetõ
KOVÁCS Zoltán HÖK alelnök
OLÁH András fõiskolai adjunktus, fõigazgatói
hivatalvezetõ
DR. TAKÁCS Magdolna fõiskolai docens, mb.
intézetigazgató
VARGA Norbert HÖK alelnök
DR. VAS Bálint HÖK elnök

Informatikai Bizottság
Elnök:
DR. JEGES Sára fõiskolai tanár, tanszékvezetõ
Tagok:
BÕCZÉN Csaba fõiskolai adjunktus
BÓDY Zoltán tudományos munkatárs
CSÁK István hallgató
HONTI Levente hallgató
JANKÓ Attila informatikai csoportvezetõ
LÁSZLÓNÉ NAGY Ilona fõiskolai tanársegéd
DR. MOLNÁR Gábor fõiskolai adjunktus
NÉMETH Gábor fõiskolai adjunktus
SZÕTS Bálint hallgató
DR. VAS Bálint HÖK elnök
VÁRHELYI József informatikus
VÖLLER Gyula rendszergazda

Külügyi Bizottság
Elnök:
DR. RÉBÉK-NAGY Gábor egyetemi docens,
tanszékvezetõ

Jegyzet- és Tankönyv Bizottság
Elnök:
DR. HORVÁTH Boldizsár fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ

Tagok:
BAJOMI-NAGY Márta HÖK általános alelnök
BÁRDOSINÉ SZILI Katalin fõiskolai adjunktus
DR. BOGNER Péter egyetemi tanár
ÉLIÁS Zsuzsanna fõiskolai docens
MÜLLER Ágnes fõiskolai tanársegéd
NÉMETH Tímea fõiskolai adjunktus

Tagok:
BAJOMI-NAGY Márta HÖK általános alelnök
BOGÁNÉ FATÉR Zsuzsanna fõiskolai docens
CSÓKÁS Norbert hallgató
Média Bizottság
HARJANNÉ BRANTMÜLLER Éva fõiskolai
adjunktus
Elnök:
HONTI Levente hallgató
DR. KELEMEN János fõiskolai tanár, képzési OLÁH András fõiskolai adjunktus, fõigazgatói
hivatalvezetõ
igazgató, tanszékvezetõ
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Tagok:
ÁGOSTON István fõiskolai tanársegéd,
tanulmányi osztályvezetõ
DR. BENCZE Zoltánné fõiskolai adjunktus
BORBÉLYNÉ DR. TÖRÖK Mária fõiskolai
adjunktus
HONTI Levente hallgató
DR. NAGY Gábor fõiskolai tanársegéd
ROZNÁR József fõiskolai adjunktus
TAKÁCS Erzsébet fõiskolai adjunktus

Tanulmányi Bizottság
Elnök:
BETLEHEM József fõiskolai docens, általános és
oktatási fõigazgató helyettes

Tagok:
BAJOMI-NAGY Márta HÖK általános alelnök
CSÓKÁS Norbert hallgató
FEKETE Sándorné fõiskolai adjunktus
HONTI Levente hallgató
DR. KELEMEN János fõiskolai tanár, képzési
Minõségbiztosítási Bizottság
igazgató, tanszékvezetõ
KOVÁCS Zoltán HÖK alelnök
Elnök:
DR. NAGY Júlia fõiskolai docens, intézetigazgató, OLÁH András fõiskolai adjunktus, fõigazgatói
minõségügyi vezetõ
hivatalvezetõ
DR. TAKÁCS Magdolna fõiskolai docens, mb.
intézetigazgató
Tagok:
VARGA Norbert HÖK alelnök
ÉLIÁS Zsuzsanna fõiskolai docens
HOLLÓ Rózsa fõiskolai docens, mb. DR. VAS BÁLINT HÖK elnök
intézetigazgató-helyettes
Tudományos Bizottság
DR. MOLNÁR Gábor fõiskolai adjunktus
DR. NAGY ISTVÁN fõiskolai docens
Elnök:
VARGA Norbert HÖK alelnök
PROF. DR. BÓDIS József egyetemi tanár,
DR. VAS Bálint HÖK elnök
intézetigazgató, tudományos fõigazgató-helyettes
Az Oktatók Hallgatói Véleményezésének
Bizottsága
Elnök:
DR. TAKÁCS Magdolna fõiskolai docens, mb.
intézetigazgató
Oktatói tagok:
DR. NAGY Júlia fõiskolai docens, intézetigazgató,
minõségügyi vezetõ
GÁL Nikolett fõiskolai tanársegéd
Hallgatói tagok:
BAJOMI Nagy Márta HÖK általános alelnök
KOVÁCS Gréta HÖK alelnök
KOVÁCS Zoltán HÖK alelnök
PATAKI Lejla HÖK alelnök
VARGA Norbert HÖK alelnök
DR. VAS Bálint HÖK elnök

Tagok:
PROF. DR. BOGNER Péter egyetemi tanár,
tanszékvezetõ-helyettes
PROF. DR. FIGLER Mária fõiskolai tanár,
intézetigazgató
PROF. DR. HARTMANN Géza fõiskolai tanár
DR. HORVÁTH Boldizsár fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ
PROF. DR. JOBST Kázmér akadémikus
DR. KELEMEN János fõiskolai tanár, képzési
igazgató, tanszékvezetõ
PROF. DR. KRÁNICZ János egyetemi tanár,
intézetigazgató
KRISZBACHER Ildikó fõiskolai adjunktus,
intézetigazgató helyettes, a PhD iroda titkára
PROF. DR. SULYOK Endre egyetemi tanár
DR. VAS Bálint HÖK elnök
DR. VATTAY Péter fõiskolai tanár, tanszékvezetõ
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Szent Márton Ünnep a Szombathelyi Képzési
Központban
Minden év novemberének második hete ünnepi
események ideje Szombathelyen. A város Európa
szerte tisztelt híres szülöttére emlékezik, Szent
Mártonra.
A legenda szerint Márton, a katona megosztotta
köpenyét a didergõ koldussal, példát adva ezzel a
segítõ szeretetre. A köpenymegosztás a felebaráti
szeretet szimbólumává vált. Feljegyezték csodás
gyógyításait, amikor az emberi testi-lelki szenvedést
enyhítette.
A Szombathelyi Képzési
Központban, ahol
segítõ-gyógyító
hivatásokra szereznek
hallgatóink jogosítványt,
méltónak éreztük
csatlakozni a városi
rendezvényekhez, így
immár
ötödik
a l k a l o m m a l
megrendeztük a SZENT
MÁRTON ÜNNEPET,
november 10-én. A megemlékezés témája idén:
„Szent Márton a segítõ” volt.
Elsõként elmélkedést hallgattunk meg a segítésrõl,
Molnár Szabolcstól, a Szombathelyi szent Márton
templom káplánjától. Egy segítésre szoruló
népcsoport szokásaival, hagyományaival,
gondjaival és értékeivel ismertetett meg bennünket
másik elõadónk, Labodáné Lakatos Szilvia, a PTE
Romológiai Tanszékének tanársegéde. Maga is
roma származású lévén, nagyon hiteles, nagyon
személyes, nagyon hangulatos beszámolóval
ajándékozott meg minket.
A programnak ebben a részében elhangzott még
megemlékezés Szent Mártonról a szociális munkás
hallgató Tanai Eszter elõadásában és Szent

Mártonról szóló éneket adott elõ az oktatók alkalmi
kórusa.
Márton naphoz szorosan kötõdik az adományozás
szokása. Mi ezt más – Márton naphoz – kötõdõ
hagyományok felelevenítésével szerveztük meg.
Az elõadásokat követõ Jótékonysági bazárban
libazsíros kenyeret lehetett kapni, meg Márton
hegyi újbort. A kollégák és a hallgatók által
felajánlott mindenfélét
vásárolhattunk a
portékával bõségesen
megrakott asztalokról.
Volt itt minden:
sütemény, tökmagolaj,
kaktusz, batikolt póló,
csecse-becse és vevõ
is volt bõven.
A Bazárban a Savaria
Legio katonái adtak
õrszolgálatot.
A liba zsíros kenyér, a
bor, a bazár bevétele az egyéb adományokkal
együtt 84230.-Ft volt, amit idén a rászoruló roma
gyerekek ajándékozására fordítottunk, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Pálos
Károly Családsegítõ közremûködésével.
Az ünnep alkalmából adta át adományait a Képzési
Központban mûködõ Y’s Men Club. Ez a karítatív
szervezet a dán testvérszervezet által felajánlott
óriási mennyiségû legot adta át a Gencsapáti
Gyermekotthonnak, a Markusovszky Kórház
Gyermekosztályának és a korai Fejlesztõ
Óvodának.
Az ünnep hangulatában feldíszített házban jó
hangulatban, a jó bortól jókedvûen töltöttük a
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Szent Márton Ünnepet, megemlékezve a várost népszerû személyiségrõl, tisztelegve egyúttal a
Európával összekötõ, áldozatos élete példájával segítõ-gyógyító ember szép hivatása elõtt.
Mészáros Ibolya
a Szent Márton ünnep szervezõje
Szombathelyi Képzési Központ

Nyílt Nap Kaposváron
2005. november 9-én felvételi tájékoztatóval
egybekötött „nyílt nap” volt a Kaposvári Képzési
Központban. Célja, hogy az egészségügyi szakmákat
és a felsõoktatási képzést megismerjék a
középiskolások. A szakmában dolgozók társadalmi
és anyagi „megbecsülése” következményeként az
egészségügyi felsõoktatás népszerûsége nem tud
versenyezni a ma divatos média, kommunikáció és
marketing jellegû képzésekkel. Ezért a szakma
szépségén túl a piacképes szaktudás elsajátítása, az
unios elhelyezkedési lehetõségek és a tervezhetõ
jövõkép került elõtérbe.
A „nyílt nap” szervezésnél az elõzõ évek
tapasztalatainak elemzésébõl indultunk ki.
Legnehezebb feladat az érdeklõdés felkeltése volt.
A nagyobb látogatói létszám elérésének érdekében
hirdetés jelent meg a Somogyi Hírlapban, és a Kapos
Tv Képújságban. Fontos volt, hogy a meghívás
elérjen a „célközönséghez”, ezért mintegy 40
középiskola (Somogy, Tolna, Baranya, Zala Megye)
igazgatója kapott névreszóló levelet a képzést
bemutató kari szóróanyagokkal együtt.
A Nyílt Napunkat megelõzõ hétre szervezte a
Munkaügyi Központ a „Somogy Megyei
Pályaválasztási Hetek” kiállítást, ahol igényes
dekorációval, bemutató eszközökkel, mûködõ labor
mikroszkóppal és ingyenes vérnyomásméréssel
hívtuk fel a figyelmet az egészségügyi képzésre. A
kiállítás jó alkalmat teremtett a középiskolák
vezetõivel, tanáraival történõ személyes kapcsolat
felvételére és egyben a „nyílt nap” hírdetésére is.
November 9-e reggelén átalakult az aulánk. Minden
nálunk oktatott szaknak információs stand került
felállításra, ahol a hallgatóink tájékoztatták és

szóróanyaggal látták el az érdeklõdõket, közben
vetítést is láthattak a fõiskoláról, diákéletrõl és a
képzésrõl.
10 órától tájékoztató elõadásra vártuk
vendégeinket az I. elõadóba. Dr. Kelemen János
Képzési Központ igazgató, fotókkal illusztrálva
bemutatta a képzési központot, majd az
Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus
képzést. Ágoston István Tanulmányi
Osztályvezetõ a felvételi eljárásról tájékoztatta
az érdeklõdõket. Dr. Gyódi Gyula fõiskolai tanár
a Védõnõ, Dr. Bogner Péter egyetemi tanár a
Diagnosztikai Képalkotó, Dr. Rumi György,
fõiskolai docens, az Ápoló képzést ismertette.
A Hallgatói Önkormányzat tevékenységérõl és
a fõiskolai diákéletrõl Kovács Zoltán a HÖK
alelnöke beszélt.
A Kaposvári Képzési Központban letehetõ
Profex egészségügyi szaknyelvi és az ECL
nemzetközi nyelvvizsga rendszerrõl Gyenge
Lajos András, fõiskolai docens adott
tájékoztatást.
Az elõadást követõen az érdeklõdõk
szemináriumokat és gyakorlatokat látogathattak.
A védõnõk pszichológiára és gondozástanra, a
laborosok analitikai kémia gyakorlatra, a
képalkotók CT képalkotásra várták a
vendégeket.
A látogatók kis csoportokban, hallgatói
vezetéssel, megtekinthették az épületet az
elõadótermektõl, a laborokon és a tornatermen
át a kollégiumig.
A program végén a látogatók köszönetüket
fejezték ki a hasznos információkért és a
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lehetõségért, hogy betekinthettek az iskola életébe. Nagyatádról, Tamásiból és kaposvári iskolákból is,
Véleményük szerint érdemes volt vidékrõl is de sajnos még mindig a vártnál jóval kevesebben.
Kaposvárra utazniuk. Érkeztek Zalaegerszegrõl,
Frányó Beáta
programszervezõ

Egészségvédõ nap a Csokonai Általános
Iskolában
Az alábbiakban oktatóink beszámolóit
olvashatják:

tálalással, ízletes falatokat, különleges és az
egészséges táplálkozást reprezentáló kisétkekkel
várták a kóstolni vágyókat. A folyadékbevitelrõl
sem feledkeztek meg, változatos ízvilágú teákat
készítettek a szülök segítsége mellett. Értékes és
hasznos órákat töltöttek el, pozitív véleménnyel
távoztak a helyszínrõl, várva a következõ hasonló
alkalmat.

A gyermekek egészségi állapotáról szóló számos
hazai és nemzetközi felmérések, azt mutatják, hogy
a gyermekeket veszélyeztetõ tényezõk között a
mozgásszegény életmód mellett egyre
meghatározóbbá vált az elhízás, a helytelen
táplálkozás. Egészséges táplálkozás, helyes
Szabó Szilvia
életmód ismét népszerû volt a diákok és szülõk
fõiskolai tanársegéd
körében ezen a szombati jeles napon. A
megjelentek részére a „Micimackó” névre hallgató Humán Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet
tanteremben dietetikus hallgatók érdekes,
fejtörõket, táplálkozási kérdõívet, heti A napokban sûrû elõkészületek zajlottak az
étrendkészítést, kóstolót, egyéb játékos Egészségügyi Fõiskolai Karon. A különbözõ
feladatokat biztosítottak. Közérthetõ nyelven szakok hallgatói – egészségtan tanárok, ápolók,
védõnõk, gyógytornászok és dietetikusok – már
jó ideje készülõdtek közösen oktatóik vezetésével,
irányításával egy egészségnap megtartására a
város egyik általános iskolájában. Karunkon már
az elõzõ években is hasonló programokat
szerveztünk, igen nagy sikerrel (Autómenetes nap,
Témanapok városunk különbözõ iskoláiban).
A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
felkérésére egy egész éves egészségnevelõ
programsorozatot dolgozott ki az Egészségügyi
Fõiskolai Kar néhány oktatója (Dr. Tigyi Zoltánné,
Szabó Szilvia, Hock Márta, Angyal Magdolna,
Sztergár Tímea, Bohner-Beke Alíz, Leidecker
Eleonóra, Juhász Rita, Tahnné Tari Júlia) és az
iskola vezetése. Az éves program az ’Együtt az
számos hasznos tudnivalóval és írásbeli egészségért’ címet viseli. A programsorozat nyitó
szóróanyaggal ajándékozták meg a gyerekeket és rendezvényére folyó év november 19-én,
az õket kísérõ családtagokat. A büfében is jelesen szombaton délelõtt került sor. A ’Családi napon’
képviseltették magukat a diákjaink. Gusztusos minden érdeklõdõt tárt kapukkal várt az iskola.
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Meglepetésünkre és örömünkre igen nagy számban
jelentek meg a gyermekek, szüleik és testvéreik.
A délelõtt a megnyitó beszédek után egy közös
zenés bemelegítéssel kezdõdött, melyet
gyógytornász hallgatóink tartottak a gyerekek és

feladatokat végezhettek, mely a résztvevõk
jókedvét növelte.
Egy másik teremben csecsemõbabákat
pelenkázhattak, öltöztethettek a gyerekek. A
felnõttek és gyerekek egyaránt megmérethették
vérnyomásukat, vércukorszintjüket. Örömünkre,
sokan vállalkoztak erre a gyerekek közül is, amit
nagyon fontos eredménynek tartunk. Egy másik
helyiségben a személyi higiénérõl tanulhattak,
ismerhették meg a helyes arc és bõrápolás
alapismereteit, természetesen játékos keretek
között.
Másik teremben a fogápolással kapcsolatos
ismereteket sajátíthattak el játékos formában.
A gyógytornász oktatók és hallgatók játékos
lábtornát, gimnasztikai labdával végezhetõ
gyakorlatokat és gerinctorna gyakorlatokat
tanítottak meg a nagyszámú érdeklõdõnek. A
tornaterem szünet nélkül zajos volt, egy pillanatra
sem hagyták pihenni a hallgatókat a gyerekek, de
ezt a hallgatók örömmel és nagy lelkesedéssel
fogadták.
A program alatt folyamatosan mûködött az iskola
éttermében a reform büfé, mely ízletes, új
egészséges ’tízóraikat’ kínált mindenkinek.
A szülõk és a gyerekek õszi gyümölcs- és
zöldségtál kompozíciókat készítettek, ami a
szakmai zsûri elismerését és tetszését is elnyerte.
A gyermekek és szüleik a sok helyszínt végigjárva
gazdagon és fáradtan térhettek haza.
A hallgatók azóta is nagy lelkesedéssel és örömmel
emlegetik ezt a sikeres napot.
Az újság hasábjain keresztül szeretném
megköszönni az összes lelkes és lelkiismeretes
hallgatónak a munkáját!!
Résztvevõ hallgatók:
Egészségtantanár szak:

szüleik lelkes, aktív részvételével.
A nap folyamán az érdeklõdõk megkóstolhatták
az egészséges ételeket és egyedi étrendet állíthattak
össze, sõt recepteket is kaphattak a résztvevõk
jutalomként a helyesen kitöltött tesztért. A
zsibongóban a családok játékos, tréfás mozgásos
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Árvainé Garamvölgyi Emese
Baloghné Boros Patrícia
Bokodi Tímea
Dusánek Istvánné
Farkas Andrásné
Kása Imola Réka
Kaszás Mátyás
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Gyógytornász szak:

Kathreiner Tünde
Kovácsné Korona Erzsébet
Kõnig Anita
Molnár Katalin
Morvai Bianka
Németh Nóra
Niklai Éva
Palancsáné Árvay Orsolya
Ratting Tímea
Ródlerné Hornyák Éva
Sebestyén Éva
Storcz Zita
Szabóné Darabos Andrea
Szeipné Kovács Szilvia
Szüle Réka
Takaró Tibor Csaba
Vámosi Anikó
Witze Brigitta
Zalay Dóra
Zámbó Jánosné

Böröcz Júlia
Bóta Gyula
Breitenstein Eszter
Csobán Tünde
Eszter Rita
Keppel Szilvia
Szakács Gábor
Szatmári Kata
Zetovics Ádám
Védõnõ szak:
Czeglédi Krisztina
Csizmadia Edina
Domjánné Makó Andrea
Farkas Katalin
Fehérvári Márta
Kovács Zita
Kristóf Tímea
Miklós Melinda
Patacsi Krisztina
Pencz Andrea
Pörnecz Beáta
Szokolovocs Judit
Szuhár Mariann
Vódli Tímea

Dietetikus szak:
Hegedûs Hilda
Magyaricza Enikõ
Meggyesi Réka
Nemes Judit
Olasz Beáta
Ordonics Árpád
Peti Katalin
Reményi Mária
Szunyogh Szilvia

Dr. Tigyi Zoltánné
fõiskolai adjunktus
a program koordinátora

Felavattuk a kaposvári Gólyákat
Az idén is, mint eddig minden évben, új gólyák
érkeztek a fõiskolára. Az elsõ évfolyamos
hallgatóknak, bár új színt hoztak a társasági életbe,
a felsõbbévesek kegyeiért kemény küzdelmet
kellet vívniuk. Ezen megpróbáltatások legalizált
formája a „gólyaavató”, amely november 15-én
délután került megrendezésre. A felsõbbévesek
által összeállított feladatsorok az idén is próbára

tették a gólyák ügyességét, állóképességét, logikáját
és a gyomrát. A gólyák 3 csapata az
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikusok, a
diagnosztikai képalkotók és a védõnõk,
sajátkezüleg készített gólyatálakkal és a képzést,
illetve a diákéletet megelevenítõ mûsorokkal
mutatkoztak be a diáktársaknak és a zsûrinek.
Készült bepólyázott csecsemõ torta, daráltkekszes
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csokigólya, és salátás fasírtgólya. Az ügyességi
feladatok között szerepelt olajos szkander, forma
1, vodkás sörrel, és tanárportrék készítése
mustárral és majonézzel.
A felsõbb éves laboros hallgatók ötletességét
dicséri, hogy mi minden kerülhet a palacsinta
töltelékébe, vagy mivel lehet „ízesíteni” a sört a
gyomorpróbáló feladatokhoz.
Örömmel mondhatjuk, hogy kis gólyáink
megfeleltek a kihívásnak és így méltó tagjaivá váltak
a hallgatói közösségnek.
A „gólyaavatót” követõen már kellemesebb
programok várták a hallgatókat.
19 órakor impozáns állófogadáson vendégelte meg
a Hallgatói Önkormányzat az elsõ évfolyamos
hallgatókat és tanáraikat. A fogadás kitûnõ
alakalmat nyújtott arra, hogy a hallgatók kötetlen
formában ismerkedjenek, beszélgessenek az
oktatókkal.

Az állófogadást követõen az esti bál a gólyák
hagyományos nyitótáncával kezdõdött, majd az
oktatók megtáncoltatásával folytatódott. A lányok
alkalomhoz illõen estélyiben vagy koktélruhában,
a férfiak öltönyben vagy szmokingban jelentek meg
az étteremben. A jó hangulathoz hozzájárult a
NoStresszBand zenekar játéka is, hiszen széles
repertoárjukban mind a báli, mind a populáris mûfaj
slágerei szerepeltek. Az önfeledt mulatozás és a
tánc hajnalig tartott. Sok apró dolog hozzájárult a
program sikeréhez, de a legfontosabb és
elengedhetetlen feltétel az aktív hallgatói részvétel
volt. Talán a tanév további programjain sem csak
a szervezõk fognak részt venni!

Kovács Zoltán
HÖK alelnök

Frányó Beáta
programszervezõ

Gólyabáli körkép
Pécs

hangulat, igényes környezet és szép lányok
jellemezték az estét. Összességében egész szép bál
Õrületes készülõdés, kifosztott üzletek, tenyerüket kerekedett, bátran ajánlom mindenkinek.
dörzsölõ taxisok. Ez csak egyet jelenthet: EFK –
Honti Levente
ÁOK GÓLYABÁL!
Diplomás
Ápoló Szak
A készülõdés nincs hiába, hiszen ez kicsit
III. évfolyam
olyan az elsõsöknek, mint egy kisebb esküvõ
(Legalábbis némelyik ruha erre enged
Zalaegerszeg
következtetni). Elképesztõ ruha és hajköltemények
amerre a szem ellát, ahogy a terembe lépünk. A
nyolcórás kezdésre és a nyitótáncra kevesen értek A zalaegerszegi képzési központ gólyáinak bálját
oda, viszont elmondások alapján a késõk a 2005. november 9-én tartották a Gönczi Ferenc
tavalyihoz hasonló színvonalas mûsorról maradtak VMK-ban. Vezetõségünk úgy döntött, hogy a
le. 21.15. kor kezdõdött az állófogadás a Dékáni BME GEK HÖK-ával összefogva szervezik meg
irodában, ahol a két kar vezetõsége fogyasztott. ezt az estét, ami külön jól jött a nyitótánc
Asztalhoz, idén is csak az fért, aki idõben lefoglalta. szempontjából, hiszen köztudottan nem bõvelkedik
A parketten meglepõen jó hangulat uralkodott, ami iskolánk fiúkkal. De ne ugorjunk ennyire elõre! Az
elsõsorban a kitûnõ élõzenének volt köszönhetõ. estét megnyitó ünnepi beszédek után az elsõsök
Volt koktél bár, büfé, borok utcája, gyrosszag az bemutatkozó mûsorai következtek, melyeket
elõtérben. Szomorúan konstatáltuk, hogy idén a iskolánk Hip-Hop táncosai követtek. Ezután
repertoárból kimaradt a pizza. De, azt gondolom, rengeteg zenés produkciót láthattak vendégeink, s
hogy ha csak ez a baj egy bálon, akkor az még természetesen az EFK oktatói és dolgozói is
belefér. Dicséret illeti a szervezõket. Kiváló kivették részüket a kedvcsinálásból. A mûsorokat
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a GEK és az EFK közös tánca fejezte be. A
továbbiakban a WOLF együttes csinált fergeteges
hangulatot.
Tóth Alida Zsófia
Egészségügyi Szervezõ Szak
I. évfolyam
Kaposvár
Mint minden évben, most 2005 novemberében is
megrendezésre került a Pécsi Tudományi Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Karának Kaposvári
Képzési Központjában a gólyaavató és a gólyabál,
melyet nagy elõkészületek elõztek meg. Bár az
elõzetesen tervezett disco helyett most is egy báli
zenekar lett meghívva, a hangulat fergeteges volt.
Az eddigi hagyományoktól eltérõen, mivel
a gólyaavató és a gólyabál egyszerre lett
meghirdetve, a rendezvény a gólyaavatóval
kezdõdött. Minden elsõsnek, a képességeinek
megfelelõen, feladatokat kellett megoldania és
próbákat kellett végrehajtania. Végül egy eskütétel

keretein belül hivatalosan is gólyákká lettek avatva.
Ebben az évben is állófogadás elõzte meg a
Gólyabálat, ahol az elsõévesek közelebbrõl is
megismerkedhettek a tanáraikkal. Az ételt és az italt
iskola finanszírozta, úgyhogy már ez megadta a
kezdõ hangulatot. Néhányan a gólyabál
nyitóbeszédét és az utána következõ nyitótáncot is
mosolyogva, nevetve nézték végig. A hangulat
azonban a bálon tetõzött. Tanárok és diákok
táncoltak együtt, önfeledten, egymás karjába
borulva, miközben mindenki elfelejtette a
hétköznapok keserûségeit. Erre az egy estére mintha
még az ellentétek is enyhültek volna, és iskolánk,
melyre oly jellemzõ a széthúzás, legalább egy fél
napra boldog családdá változott.
A bál hajnali háromig tartott. Jó volt a hangulat
és mindenki jól érezte magát. Ha esetleg te is
szeretnél megismerni minket és szokásainkat,
látogass el hozzánk és én igérem jól fogod magad
érezni.
Czifra Gyõzõ
Diagnosztikai Képalkotó Szak
III. évfolyam

Universitas Kupa, avagy
egy nehéz nap... és éjszakája
Idén is megrendezésre került az Universitas Kupa!
Azt hiszem ez már senkinek nem meglepõ, hiszen
a verseny minden évben megrendezésre kerül!
A legnagyobb sportolólétszámmal Zalaegerszeg
képviseltette magát, azaz a 316 fõs hallgatói
létszámból 43 kvalifikáltatta magát. Az eddig
megszokott kosár, kézilabda, foci, úszás,
röplabda, asztali tenisz mellett dr. Varga Zoltánné
javaslatára most a lányok is megmutathatták
focitudásukat. Sõt a Pécsi Képzési Központ német
cserediákjai saját fiúcsapattal indultak.
Büszkék lehetünk arra, hogy szinte minden
versenyszámban részt vehettünk: saját csapattal
vagy a pécsieket kiegészítve. A legsikeresebben
megint a lány kézilabda szerepelt, és az elsõ helyen
végeztek, illetve az úszás pontversenyében is a
zalaegerszegi lányok diadalmaskodtak.
Az egy napos rendezvény nem csak arra nyújt
lehetõséget, hogy a diákok kipróbálhassák

magukat a választott sportágban, hanem hogy
jobban megismerhessük egymást képzési
központtól függetlenül!
Biztos vagyok benne, hogy az idei Universitas nem
csak nekem, hanem minden résztvevõnek
emlékezetes pillanatokat nyújtott.
Jövõre is ott leszünk!
„Hogyan is aludhatna, mikor álmai nem
hagyják aludni!”
Ez a Sri Chinmoy-tól származó idézet került arra
az emlék pólóra, melyet az Universitas Kupát
követõ 12 órás Éjszakai Úszóverseny résztvevõi
kaptak.
Bár Zalaegerszegen másodszor rendezték meg a
versenyt, ennek ellenére igen nagy volt az
érdeklõdés.
Fõiskolánk diákjai két csapattal és nagy
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lelkesedéssel indultak neki a 2005. október 8-9.én megrendezett versenynek.
A kihívás élsportolókat és kezdõket egyaránt
motivált.
A lehetõség mindenkinek adott volt kortól, nemtõl
és úszási tudástól függetlenül.
A szervezõk ételrõl is gondoskodtak, a
szünetekben pedig masszõr frissítette fel a fáradt
versenyzõket. A napkelte az utolsó pár küzdelmes
óra kezdetét jelezte.
A versenyt reggel 8 órakor fejeztük be.
Kissé kimerülten, de elégedetten vettük át az
oklevelet, mivel csapatainkat csak hivatásos
sportolók, nemzetközi verseny gyõztesei tudták
megelõzni.Így harmadik és ötödik helyezést értek
el.

Résztvevõk:
Cseh Annamária, Csímár Katalin, Szántó Andrea
Beáta, Baumgartner Zsuzsanna, Kovács Gyöngyi,
Rizmayer Zita, Perna Rita, Gyöngyi Gergely, Koch
László, Szabó János, Babos Balázs
„Semmi sem nehéz, ezt kell érezned mielõtt
bármit is teszel.
Semmi sem könnyû, ezt kell gondolnod
mielõtt bármit is mondasz!”
Perna Rita
Gyöngyi Gergely
Zalaegerszegi Képzési Központ
Gyógytornász Szak
II. évfolyam

Tallózó
Guinness rekord a Táncoló Egyetemen
Harka Éva Baranyanet Online (5/5.
szám) 2006. 11. 16 - 19. oldal
2005. szept. 26-án a Pécsi Tudományegyetem
megszervezte a Táncoló Egyetem ötéves, jubileumi
gáláját.

Sok diák nem tudja, mi az a bolognai folyamat
D.I. Új Dunántúli Napló (16/318.
szám) 2005. 11. 21 - 2. oldal
A felvételizõk számára szombaton tartotta
összegyetemi kiállítását a Pécsi Tudományegyetem
az orvoskari aulában.

Diákok rangsorolták az egyetemeket: A
mérnökök szerint könnyû, a jogászhallgatók
szerint egyre nehezebb diplomájukkal
elhelyezkedni
Farkas Melinda Magyar Nemzet (68/328.
szám) 2005. 12. 01 - 17. oldal
Országos reprezentatív felmérést végeztek ötezer
egyetem hallgató megkérdezésével.A diákok saját
intézményüket értékelték.

Nem könnyû eligazodni az új egyetemi
rendszerben
Új Dunántúli Napló (16/316. szám) 2005. 11.
19 - 1. oldal
Ma, november 19-én tartják a Pécsi
Tudományegyetemen a Felvételizõk Napját

Szobrot kap Pécsett Romhányi professzor
Murányi László Pécsi Extra Hírek (3/47.
szám) 2005. 12. 01 - 1.,2. oldal
Pécs M.J. Város Önkormányzatának legutóbbi
ülésén döntöttek arról, hogy felújítják a 100 éve
született Romhányi György professzor szobrát.
Átadták az idei Polgármesteri Ösztöndíjakat,
melyben két, a PTE-n tanuló diák is részesült

A kelepelõ gólyák hada immár fõiskolára
járhat: Vidám produkciókkal szórakoztatták
a közönséget
Zalai Hírlap (61/267. szám) 2005. 11. 15 - 8.
oldal
A PTE Zalaegerszegi Képzési Központ
Egészségügyi Fõiskolai Kara és a BME
zalaegerszegi kihelyezett fõiskolai kara elõször
tartotta együtt gólyaavató ünnepségét.
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Hitelesítés nélkül mûködõ egyetemek: A
kétciklusú képzés erõltetett iramú bevezetése
káoszt okozott
Farkas Melinda Magyar Nemzet (68/288.
szám) 2005. 10. 21 - 2. oldal
Magyarországon 23 felsõoktatási intézmény
mûködik hivatalos hitelesítés nélkül, azaz lejárt az
akkreditációja, köztük a Pécsi Tudományegyetemé
Lemondott az egyetemi centrum elnöke
Kozma Ferenc Új Dunántúli Napló (16/306. is. Az Akkreditációs Bizottság jelenleg a kétciklusú
képzés bevezetésével kapcsolatos új alap- és
szám) 2005. 11. 09 - 1,2. oldal
Lemondott dr. Kosztolányi György akadémikus mesterképzési szakok minõsítésével van elfoglalva.
a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi
Centrumának elnöki posztjáról.
Tesztelik a pécsi kutató rákellenes
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények találmányát
Új Dunántúli Napló (16/315. szám) 2005. 11.
vezetõi, oktatói állásaira
Oktatási Közlöny (49/31. szám) 2005. 11. 07 - 18 - 1. oldal
Húsz évvel ezelõtt fedezte fel Kulcsár Gyula, a Pécsi
3884. oldal
A Pécsi Tudományegyetem pályázata az Tudományegyetem biokémikusa, hogy az emberi
Egészségügyi Fõiskolai Kar Alkalmazott szervezetben daganatellenes védelmi mechanizmus
Egészségtudományi Intézet fõiskolai tanári mûködik. Jövõre elindulhatnak az általa kifejlesztett
szer klinikai vizsgálatai.
állására.
Pécsett ünnepelt a magyar tudomány
Beer Zoltán Pécsi Extra Hírek (3/44.
szám) 2005. 11. 10 - 1.,2. oldal
Idén elõször tartják a Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozatot vidéken. Házigazda a Pécsi
Tudományegyetem

A következõ kollégiumi díjfizetés csillagos
lesz
B.A. Új Dunántúli Napló (16/302.
szám) 2005. 11. 05 - 5. oldal
Csak technikai okai vannak, hogy a PTE-n még
nem álltak át az új, kategóriás rendszerû kollégiumi
díjfizetésre.

Nem fog fájni!
Új Dunántúli Napló (16/309. szám) 2005. 11.
12 - 1,5. oldal
Európa több klinikáján már betegeken tesztelik azt
a fájdalomcsillapítót, amelyet a pécsi Szolcsányi
professzor és csapata fejlesztett ki.

Rangsorba állították az egyetemeket:
Nyugaton már megszokott a diákok
tájékoztatása, rendszeresek a felsõoktatási
felmérések. A leendõ hallgatókat nemcsak az
oktatás színvonala érdekelheti, hanem az is,
pezseg-e a diákélet
Nyaka Sz. Új Dunántúli Napló (16/306.
szám) 2005. 11. 09 - 3. oldal
Az Országos Felsõoktatási Információs Központ
felmérése szerint a pécsi jogászhallgatók az ország
Elbocsátások következnek az egyetemen
Kozma Ferenc Új Dunántúli Napló (16/293. második legjobb jogi karán tanulhatnak - A PTE
többi fakultása sem szerepelt rosszul.
szám) 2005. 10. 26 - 1,5. oldal
Már az õsszel, aztán januárban is csökken a létszám
az igen rossz gazdasági helyzetben lévõ Pécsi
Tudományegyetemen.

A tudományt ünnepelték: Bizonytalan az új
pécsi kutatóintézet sorsa
Méhes Károly Új Dunántúli Napló (16/301.
szám) 2005. 11. 04 - 5. oldal
A Pécsi Tudományegyetemen tartja a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából ülését a
Tudományos Akadémia.
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