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Tisztelt Olvasóink!
Bizonyára mindenki számára ismertek azon tizenöt esztendõn át tartó folyamat fõbb elemei, melynek
eredményeként örömmel számolhatunk be arról, hogy a Felsõoktatási Tudományos Tanács, a Magyar
Akkreditációs Bizottság és a Fõhatóság támogatását követõen
a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2006. március 1.-i
hatállyal ismételten támogatólag döntött intézményünk
Egészségtudományi Kar néven történõ egyetemi karrá
válásáról.
Mindezekbõl adódóan Karunk – elsõként a hasonló profilú
intézmények közül – a Bologna folyamat jegyében
átstrukturálódott hazai felsõoktatás valamennyi képzési
szintjén, azaz a felsõfokú szakképzések, a fõiskolai színtû
(BSc) alapképzések, az egyetemi szintû (MSc)
mesterképzések, a PhD képzések és a habilitációs eljárás
lefolytatásának terén látja el feladatait.
A jeles esemény alkalmából 2006. március 6-án a Kari
Tanács ünnepi ülésével egybekötött oklevélátadó ünnepség
megrendezésére került sor a Pécsi Nemzeti Színházban. A
Kar valamennyi korábbi és jelenlegi dolgozójának munkája
hozzájárult az egyetemi karrá válás folyamatához, ám a kari
Prof. Dr. Kovács L.Gábor dékán
vezetõség szándéka ellenére sem nyílhatott arra lehetõség,
hogy a Kar 400 oktató és oktatást segítõ munkatársa jelen
legyen a rendezvényen és az azt követõ állófogadáson. Ebbõl
adódóan a külsõ meghívottakon és szervezeti egység
vezetõkön túlmenõen a képzési igazgatók javaslatára
városonként – a képzési központ 15 éves fejlõdését
munkájával leginkább elõsegítõ kollégák közül – további 10
fõrészvételére nyílt lehetõség munkatársaink képviseletében
az ünnepségen.
Az egyetemi karrá válása alkalmából kiadványunk
különszáma jelenik meg a közeljövõben, melyet a Kar
valamennyi oktató és oktatást segítõ munkatársának
személyre szólóan megküldve szeretne a dékáni vezetés
mindenkinek köszönetet mondani az egyetemi karrá válást
lehetõvé tevõ közös munkában való részvételért.

A Szerkesztõség
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Dr. Mang Béla, felsõoktatási
helyettes államtitkár
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Elindult a doktori (PhD) képzés Karunkon
PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola
2005. december végén felvételt hirdetett meg a
doktori (PhD) képzésben való részvételre az
Egészségtudományok területén egyéni felkészülõk
részére. Nappali tagozatra jelentkezõknek felvételt
2006. nyáron hirdetünk meg az õsszel induló PhD
képzésünkre.

duszoknak teljesíteni kell a kutatói munkájuk
mellett.
Karunk munkatársai közül 12-en kezdték meg
PhD tanulmányaikat a Doktori Iskolánkban. A kar
rangját és színvonalát az oktatás mellett a
tudományos munka adja meg. Magas szintû
tudományos munka folyamatosan pedig csak úgy
végezhetõ, ha mindig van utánpótlás az oktatói és
a kutatói körben. Az utánpótlás biztosításának és
a fiatalok tudományos fokozatszerzésének jelenleg
a PhD-képzés az egyetlen lehetõsége. Meghatározza jelenlegi és jövõbeli felelõsségünket, a
Karunk céljainak a megvalósulása és fejlõdése
érdekében. Ezúton kívánunk mindenkinek
eredményes oktatói és tudományos munkát!

A képzésben való részvétel feltételei:
A doktori képzésre azok jelentkezhetnek, akik
egyetemi diplomával és egy idegen nyelvbõl szerzett
legalább középfokú “C” típusú általános vagy
szakmai államilag elismert, vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsgával rendelkeznek. Az egyéni felkészülõk
folyamatosan jelentkezhetnek, de a felvételi eljárás
szakaszosan történik (szeptemberi és februári
kezdéssel indítjuk a képzést). Az ország több
régiójából is nagy volt az érdeklõdés, de a A meghirdetett kurzusok és vezetõ oktatói a
feltételként elõírt nyelvvizsga hiányában nem tudtak 2006. tavaszi félévben:
jelentkezni a PhD képzésre.
Egészségtudományi kutatások alapjai:
Felvételt nyert doktoranduszok:
Prof. Dr. Bódis József
A PTE ETK doktori (PhD) képzésre 22 fõ egyéni
felkészülõ ill. már más doktori programból Statisztikai módszerek a kutatásban I.:
átjelentkezett kérte a felvételét. A Doktori és Dr. Jeges Sára
Habilitációs Tanács (DHT) 2006. február 3-i ülésén
megtárgyalta és döntése során felvételt nyert mind Alkalmazott nyelvészeti kutatás: módszerek és
a 22 jelentkezõ. A DHT döntése alapján a PhD publikáció: Dr. Rébék-Nagy Gábor
képzésben résztvevõ doktoranduszok számára a
Tanács egységesen a PTE alkalmazottainak a
PhD képzésben résztvevõk részére a képzési
Prof. Dr. Bódis József
költség, a szigorlati díj és a disszertáció-védés
egyetemi
tanár, intézetigazgató
költségének 50% -át elengedi, amennyiben
tudományos dékán-helyettes
rendelkezik tanulmányi szerzõdéssel.
DHT elnöke
2006. február 13-i beiratkozást követõen a
Kriszbacher Ildikó
doktoranduszok az általuk választott program ill.
adjunktus
témakörben már elkezdhették az érdemi munkát a
intézetigazgató-helyettes
témavezetõjükkel. Az egyéni felkészülõk részére
DHT titkára
minden félévben kurzusokat hirdet meg, melyet a
Doktor Iskola SzMSz szerint a doktoran-
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Tájékoztató a 2006/2007-es tanév felvételi eljárásához
kapcsolódó marketing tevékenységrõl
A Karra jelentkezõ diákok számának növelése
céljából 2002-ben kezdtünk tevékenykedni kari
szinten. Az akkori helyzetre jellemzõ volt, hogy
marketing tevékenység szervezett keretek között
nem folyt, nem rendelkeztünk a felvételizõknek
szóló, megfelelõ minõségû és tartalmú
kiadványokkal, a meglévõ szóróanyagot
mindössze a nyílt napokon terjesztettük, egyáltalán
nem használtuk ki a kari honlapot a felvételizõk
elérésének céljából (ez a helyzet abból is adódott,
hogy a honlap a kari munkatársak és hallgatók
számára sem tette lehetõvé aktuális információk
elérését, Karunk külsõ személyek számára való
hiteles megjelenítésére pedig még inkább
alkalmatlan volt). Elmondható, hogy a megyei
napilapokban megjelenõ hirdetések kivételével
nem folytattunk olyan tevékenységet, mely
jelentkezõk számának növelése érdekében a
középfokú oktatási intézmények diákjainak – és
a döntésük meghozatalában sok esetben
meghatározó családtagok – figyelmét a Karunkon
választható képzésekre irányította volna.
Az egyre élesedõ versenybõl – az érintett
korosztály csökkenõ lélekszáma, a választható
képzések körének bõvülése és a hallgatói
létszámarányos finanszírozás – adódó kihívások
lépéskényszert eredményeztek és a szervezett
keretek között végzett marketing tevékenység
fontosságára hívták fel a figyelmet. Ebben nagy
szerepet szántunk a célcsoport évrõl-évre idõben
megkezdett közvetlen, személyes tájékoztatásának, a felvételizõknek szóló kiadványok
elkészítésének valamint a honlap aktuális
információkkal történõ feltöltésének.

középiskolákat, gimnáziumokat, a korábbi
egészségügyi szakközépiskolákat és szakképzõ
intézeteket, az egyházi középiskolákat, továbbá az
iskolákban folyó képzések típusaira vonatkozó
adatokat tartalmazza.
Ezt követõen a végzõs – és ezzel párhuzamosan az
alsóbb évfolyamos diákok – számára tájékoztató
elõadásokat tartottunk a középfokú oktatási
intézményekben. Az elõzõ évekhez képest változás,
hogy a jelenlegi felvételi eljárás során nemcsak
Karunkat és választható képzéseinket mutattuk be,
hanem a diákok fokozott érdeklõdésébõl adódóan
a hazai felsõoktatás Bologna folyamat szerinti
átalakításának fõbb elemeit is. A végzõsök
érdeklõdésének felkeltése mellett célunk volt, hogy
Karunk képzési kínálatáról képet kapjanak az
alsóbb évfolyamos diákok is, hogy döntésüknél
mielõbb lehetséges alternatívaként jelenjenek meg
Karunk szakjai. Ennek keretében a Humánpolitikai
és Marketing Osztály, valamint a Tanulmányi
Osztály által felkészített elõadók fotókkal gazdagon
illusztrált, PowerPoint prezentációval egybekötött
tájékoztató elõadások során többek közt a Kar
szakjait, a közösségi élet színtereit, a tudományos
diákköri munkát, a kollégiumi férõhelyekre
vonatkozó információkat, valamint az ösztöndíjakra
és egyéb juttatásokra vonatkozó lehetõségeket
mutatták be.

A megkeresett intézmények többségében mind a
vezetõk és a tanárok, mind a diákok örömmel
fogadták felkészített elõadóinkat, akik 2005.
november és 2006. február között 34 település
44 középfokú oktatási intézményében, több
mint 2100 végzõs és alsóbb évfolyamos diák
A Kar megjelenése a középfokú oktatási részére nyújtottak személyesen tájékoztatást
Karunkról.
intézményekben:
Az elsõ évben – azóta is folyamatosan bõvített –
adatbankot állítottunk össze, melyben elsõsorban A fentieken kívül a középiskolai és gimnáziumi
a dunántúli középiskolák név - és címjegyzéke tanulók szélesebb körû informálása céljából
található meg. A lista a kevésbé szakspecifikus országosan további 182 középfokú oktatási
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intézményébe küldtük meg a Kari Felvételi
Tájékoztató c. kiadványunkat. A határon túli
magyarság tájékoztatásának céljából a marketing
tevékenységet kiterjesztettük a szomszédos
országokra is. Ennek keretében 17 határon túli
magyar szervezet részére, valamint 99 külföldi
magyar oktatási nyelvû középiskolának küldtük
meg tájékoztató kiadványunkat.
Hirdetések:
Az újsághirdetések grafikai elkészítését és az
újságokkal való közvetlen kapcsolattartást is a
Humánpolitikai és Marketing Osztály végzi. A
tavalyi évhez képest csaknem 30%-kal nõtt a
hirdetési felületek mérete és száma.
Fontosnak tartottuk, hogy a képzéseinknek helyt
adó megyei lapok mellett országos terjesztésû
kiadványokban is megjelenjünk, így a Kar képzési
kínálatát felsoroló, illetve bemutató hirdetések a
következõ lapokban jelentek meg 2005. decemberében és 2006. januárjában:
Népszabadság; METRO Hírújság; Vas Népe; Zalai
Hírlap; Dunántúli Napló. A lapok kiválasztásánál
az is szempont volt, hogy azon lapok mellett,
melyeket elsõsorban a szülõk kísérnek figyelemmel,
megjelenést biztosítsunk a korosztály által nagyobb
arányban olvasott kiadványban is.

valamint a közösségi élet színtereinek bemutatására
törekszünk, hiszen a szöveges információk mellett
a diákok figyelmének felkeltéséhez rendkívül fontos
a kiadványok képanyaga is. A korábbi évekhez
hasonlóan az idei évben is megjelentettük a Kari
Felvételi Tájékoztató c. kiadványunkat, de
teljesen megújult formátumban és tartalommal.
Ennek oka szintén a Bologna folyamat szerint
átalakult képzési portfolió volt valamint az, hogy a
szakjainkat bemutató leírásokhoz egy irattartót is
készítettünk. Aszakjaink fotóival gazdagon illusztrált
mappát – mely a Karra vonatkozó legfontosabb
adatokat, elérhetõségeket is tartalmazza –
reményeink szerint tanulmányaik során
felhasználják a diákok, ami lehetõséget biztosít a
szakjainkat érintõ információkkal történõ
folyamatos találkozásra.

A PTE Rektori Hivatal Marketing Osztályával
kooperálva a 2006/2007-es felvételi eljárásra
vonatkozóan a központi költségvetésbõl készített
6 oldalas (mérete: 10*21 cm) kari leporello,
valamint a szakonkénti szórólapok tartalmát
osztályunk állította össze, továbbá elkészítettük a
„Felvételi Magazin 2006/2007” c. kiadványba
a Karról szóló egész oldalas színes bemutatkozó
anyagot. Utóbbi magazin 30.000 példányban
jelent meg, melynek terjesztése Baranya, Somogy,
A fentieken túlmenõen egész oldalas (A/3), a Kart Tolna, Vas és Zala megyék összes középés képzéseinket bemutató anyagot jelentettünk iskolájában, valamint az egyetemi, kari nyílt
meg az alábbi lapokban: Somogyi Hírlap, Tolnai napokon, oktatási kiállításokon történt.
Népújság, Dunántúli Napló. Az egész oldalas
bemutatkozó anyag megjelentetésére azért ezen Komoly problémát jelentett, hogy a kari nyílt
három lapban volt lehetõségünk, mert ezek napokra (2005. novembere) el kívántuk készíteni
esetében kapott a PTE rendkívül kedvezményes a kiadványokat, ám még október közepén sem
álltak rendelkezésünkre a megváltozott képzési
hirdetési lehetõséget.
struktúrára vonatkozó végleges információk, így a
A hirdetéseken túlmenõen törekedtünk arra is, hogy Kari Felvételi Tájékoztató csak feszített munka
minél több kari eseményrõl számoljanak be a eredményeként készülhetett el idõre.
képzési központjainknak otthont adó városok
Az Országos Felsõoktatási Információs Központ
televíziói és az írott sajtó.
gondozásában a Mit kínál a magyar felsõoktatás
c. kiadvány a 2005-ös évben Felvételi tájoló
Kiadványok:
2002-ben kezdtük meg a megfelelõ színvonalú névvel megújult tartalommal jelentkezett. A
kiadványok elkészítéséhez fontos fotó- adatbázis kiadáshoz szükséges adatokat osztályunk
létrehozását is, melynek keretében a Karunk szolgáltatta.
szakjain folyó oktatás és gyakorlati tevékenységek
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A Kar képviselete a felvételizõknek szóló
rendezvényeken:
Karunk bemutatása érdekében részt vettünk a
felvételizõknek szóló alábbi városi regionális és
országos rendezvényeken:
2005. október 12-én a Tolna Megyei Munkaügyi
Központ Pályaválasztási Kiállítása; 2005. október
21-22-én a Kaposvári Munkaügyi Központ
Pályaválasztási Kiállítása; 2005. november 19-én
a PTE Romhányi György aulájában
megrendezésre került Felvételizõk Napja; 2005.
december 2-3-4-én Budapesten megrendezésre
került Educatio 2005. oktatási szakkiállítás.

ellátására és folyamatos frissítésére is.
Örömmel konstatáltuk, hogy munkánk
eredményeként az egyetemi Marketing Osztály által
szervezett találkozón Karunk honlapját az egyetem
egyik leginkább felvételizõbarát weblapjaként
ismerték el.
Mindezt azért tartjuk fontosnak, mert különbözõ
felmérések is azt mutatják, hogy a középiskolások
elsõsorban az internetrõl tájékozódnak, amit Karunk
honlapjának látogatottsági adatai is megerõsítenek,
hiszen a 2005. novembere és 2006. február 15-e
közötti idõszakban jelentõs mértékben növekedett
meg a látogatók száma.
Emellett az idei évben a PTE központi weblapján is
megújult a felvételizõknek szóló tartalom, melynek
részeként szintén elhelyeztük a Karunkat bemutató
információkat és a jelentkezõk által megadott email címekre megküldésre kerülõ hírek részeként
is tájékoztatást nyújtottunk aktuális híreinkrõl.

A rendezvényeken az érdeklõdõk közt
terjesztettük Karunk kiadványait valamint
PowerPoint prezentációval és videó vetítéssel
egybekötött tájékoztatást tartottunk többek közt
képzési központjainkról, szakjainkról,
szolgáltatásainkról, a hallgatói juttatásokról és a
Továbbra is fontosnak tarjuk a középfokú oktatási
kollégiumi férõhelyhez jutás lehetõségérõl.
intézmények diákjainak körében végzett direkt
marketing tevékenységet, melyet koordináló
A Kar megjelenése az interneten:

2004. decemberében az informatikai
csoportvezetõ váltással párhuzamosan teljesen
megújult a kari weblap, melynek során nagy
hangsúlyt helyeztünk a felvételizõknek szóló rész
kialakítására, megfelelõ tartalommal történõ
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munkánk eredményeként 2002-tõl egyre nagyobb
mértékben a célcsoport körében oktatóink és
diákjaink bevonásával végzett egészségfejlesztõ
tevékenységgel összhangban végzünk, így a két
tevékenység egymást erõsítve segítheti munkánk
eredményességét.
Oláh András
adjunktus
dékáni hivatalvezetõ

2006. március
Bemutatjuk újonnan kinevezett fõiskolai tanárainkat II.
Summer School on Risk Assessment for
Reproduction; ICD-10 Mortality Coding,
Classification, and Analysis: Concepts for
Statisticians and Epidemiologists). Tudományos
minõsítést 2003-ban szerzett az „Egészségi állapot
területi egyenlõtlenségeinek vizsgálata” témában.

Kaposváron született 1966. február 14-én. A
fonyódi Karikás Frigyes Gimnáziumban
érettségizett 1984-ben kitûnõ eredménnyel. A
Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett summa
cum laude diplomát 1990-ben, ahol a
Népegészségtani Intézetben dolgozott 1990-tõl
2004-ig. Azóta a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Népegészségtani
Intézetét vezeti 2005 óta fõiskolai tanárként. A
Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartásának vezetõje 2001 óta.

Orvostanhallgatók oktatásában 1990-tõl (angol
nyelvû programban 1992-tõl), egészségügyi
fõiskolai hallgatóknak oktatásában 2004-tõl vesz
részt. Posztgraduális képzési programokban
elõadó volt a családorvosi illetve a megelõzõ
orvostani és népegészségtani rezidensek képzésben
(Pécsi Tudományegyetem), a Népegészségügyi
Iskola (Debreceni Egyetem) környezetegészségügyi moduljában, a tisztiorvosok
továbbképzésében (Az epidemiológia alapjai
kurzus; PHARE), és a „Health and social change
– Comparative and multidisciplinary approaches”
MSc kurzuson 2004-ben és 2005-ben (Intensive
Program of Linköpings Universitet). Továbbképzõ
programot szervezett és vezetett 1998-1999-ben
megyei ÁNTSZ-ekben dolgozó epidemiológusok
számára „Területi egyenlõtlenségek elemzése a
népegészségügyben” címmel.

Szakvizsgát tett Közegészségtan-járványtanból
1997-ben illetve, Megelõzõ Orvostan és
Népegészségtanból 2003-ban. Több külföldi
tanulmányúton illetve magyarországi nemzetközi
kurzuson vett részt. (Environmental Assessment;
Environmental Health Impact Assessment;
TEMPUS tanulmányút London School of Hygiene
and Tropical Medicine, University of Newcastle,
Nuffield Institute, IMIM (Barcelona), Universidad
de Alicante; Advanced course in epidemiology and
biostatistics; Summer School on Epidemiology in
Public Health, Environment and health: New
approaches to teaching; Summer School on
Geographical Methods in Epidemiology;
International Course on Cancer Epidemiology;
Evidence Based Preventive Medicine; EURO

Egyetemi jegyzeteket írt „Epidemiológia a
környezetkutatásban” („Pro Renovanda Cultura
Hungariae” Alapítvány támogatásával, 1994),
„Területi egyenlõtlenségek elemzése” (Népjóléti
Minisztérium támogatásával, 1995),
„Rizikóbecslés” („Pro Renovanda Cultura
Hungariae” Alapítvány támogatásával, 2000),
„Haláloki kódolás” (Központi Statisztikai Hivatal
támogatásával fejlesztett tananyag, 2003) címmel.
Az „Alapismeretek az egészségfejlesztéshez”
tankönyv több fejezetének szerzõje. (Tartós
egészségkárosodással élõk helyzete az oktatási
intézményekben; Az alkoholfogyasztás
népegészségügyi jelentõsége; Az illegális
drogfogyasztás, mint korunk új kockázati
tényezõje; Budapest, Medicina, 2006.)

Dr. Sándor János
tanszékvezetõ fõiskolai tanár
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Az onkológia alapjai tankönyv megírásában részt
vett. (Ember István, Sándor János: Etiológiai
epidemiológia. In: Az onkológia alapjai. Eds:
Ádány R, Kásler M, Ember I, Kopper L, Thurzó
L. Medicina Budapest, III.19. - III.31. 1997.;
Ember István, Sándor János: Prevenció. In: Az
onkológia alapjai. Eds: Ádány R, Kásler M, Ember
I, Kopper L, Thurzó L. Medicina Budapest,
III.41. - III.47. 1997.)
Az Általános Orvostudományi Karon 12
államvizsgadolgozatnak volt témavezetõje.
Tudományos diákkörösei közül ketten részesültek
elismerésben (Bozó János: A cerebrovaszkuláris
mortalitást meghatározó tényezõk vizsgálata. 2.
díjas rektori pályamunka, 1999; Havasi Viktória:
Emlõrákos halálozás és emlõrákszûrésen való
részvétel Magyarországon. Fiatal Onkológusok
Fórumán a Magyar Onkológus Társaság
Különdíja, 2001) Az Egészségtudományi Karon
8 szakdolgozatnak konzulense jelenleg.

kidolgozásával, halálozási adatok megbízhatóságának növelését célzó programokkal, és az
elsõ magyar Népegészségügyi Jelentés halálozási
fejezetének összeállításával foglalkoztak. 13
pályázati program (ETT, OTKA, OEP, Soros
Alapítvány) vezetõje volt. Elõadásainak és
posztereinek száma 153 (35 angol nyelvû). 10
felkért elõadást tartott. Citálható absztraktjainak
száma 27 (19 angol nyelvû). 31 magyar és 8 angol
nyelvû közleményt, 13 könyvfejezetet, és 6 könyvet
illetve tematikus kiadványt írt. Az „Orvosi Hetilap
Markusovszky Lajos Díj”-át 1996-ban, a „Pro
Hygiene” emlékérmet 2000-ben, a Magyar
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága
pályázatának 1. díját 2001-ben, a „Minnesota APIC
Award”-ot , 2002-ben kapta meg.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karán indítandó „Egészségügyi gondozás és
prevenció” alapképzési szak „Népegészségügyi
ellenõr” szakirány felelõse. A kar
Egészségtudományi interdiszciplináris doktori
iskolájának belsõ alapító tagja. Az általa vezetett
témák: az egészségi állapot területi
egyenlõtlenségeinek értékelése; a fejlõdési
rendellenességek epidemiológiája; epidemiológiai
módszerek alkalmazása a környezetegészségügyben; egészségi állapot monitorozása
rutinszerûen gyûjtött adatok segítségével; nem
fertõzõ betegségek etiológiáját, prevencióját és
ellátási hatékonyságát értékelõ epidemiológiai
vizsgálatok.

Több hazai tudományos társaság tagja (Magyar
Humángenetikai Társaság, Magyar Hygiénikusok
Társasága, Magyar Neurotraumatológiai Társaság,
Magyar Onkológusok Társasága, Népegészségtudományi Társaság). A Magyar
Tudományos Akadémia több bizottságában tag
(Epidemiológia Bizottságának, Magyar
Tudományos Akadémia Bányászati Ergonómiai és
Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság
Sugáregészségügyi Albizottságának, Pécsi Területi
Bizottság Környezet-egészségügyi Munkabizottsága, Pécsi Területi Bizottság Preventív Orvosi
Tudományok Munkabizottsága). Az „EU Working
Party on Mortality and morbidity (including cancer
and rare diseases) of the Programme of Community
action in the field of public health” és a „EUROCAT
(European Surveillance of Congenital Anomalies)”
magyarországi képviselõje. A Compostella Group
(European Thematic Network on Health and Social
Welfare Policy) munkájának kari szervezõje.

Kutatási projektjei környezet-epidemiológiai
vizsgálatokkal, foglalkozási kohorszokkal,
szeroepidemiológiával, rutin jelleggel alkalmazható
cluster-keresõ módszerekkel, a prevenció rutin
alapellátásba való illeszthetõségének vizsgálatával,
daganatok szûrésének szervezésével, a társadalmi
változások és az egészségi állapot közötti
kapcsolattal, a súlyos koponyasérültek ellátásának
országos monitorozási programjának

Az OrphaNews szerkesztõségében tag. Az
Egészségtudomány folyóirat lektora. Az
Egészségtudományi Kar Fejlesztési Bizottságának
tagja. A „Monitoring health status and vulnerable
groups in Europe: past and present” (European
Issues, Compostella Group of Universities, Evora,
2005.) könyv szerkesztõje.
Több konferencia szekciójának szervezõje (A
haláloki statisztikákkal kapcsolatos fejlesztési
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lehetõségek. V. Egészséginformációs Fórum,
Budapest, 2005; Welfare, Health and Society in
Change Charles University, Prague, 2005; The
Price of Life: Welfare Systems, Social Nets and
Economic Growth, Catania, 2005) volt. Két
konferenciát szervezett (Seminar on Monitoring
health status and vulnerable groups in Europe: past
and present, PHOENIX European Thematic
Network on Health and Social Welfare Policy,
Pécs, 2004; „Párbeszéd – a Down szindrómás
gyermekek életminõsége”, PTE ETK és Baranya
Megyei Pedagógiai Intézet illetve MTA PAB által
rendezett szimpózium, Pécs, 2006.)
Tudományos munkáját leginkább jellemzõ
publikációk:
- Sándor János, Kiss István, Bényi Mária, Brázay
László, Ember István: Területi egyenlõtlenségek
epidemiológiai elemzése. Orvosi Hetilap, 140: 2129, 1999.
- Janos Sandor, Istvan Kiss, Orsolya Farkas,
Istvan Ember: Association between gastric cancer
mortality and nitrate content of drinking water:
ecological study on small area inequalities.
European Journal of Epidemiology, 17: 443-447,
2001.
- Sándor János: A térinformatika lehetõségei a
daganatok szûrésének támogatásában. In: Az
onkológiai prevenció helyzete. Ed: dr. Sebestyén
Andor, Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
Budapest, 2001.

- Sándor János, Somfai Magdolna, Bárány
György, Kiss István, Ember István, Köteles
György: Dózis-hatás kapcsolat magyarországi
uránbányászok radon expozíciója és tüdõrák
kockázata között. Egészségtudomány, 47: 191199. 2003.
- Sándor János, Métneki Júlia, Szunyogh Melinda,
Siffel Csaba: Fejlõdési rendellenességek
gyakorisága a csernobili atomreaktor baleset után
Magyarországon. Orvosi Hetilap 45: 2195-2204,
2003.
- Janos Sandor, Istvan Kiss, Istvan Ember:
Searching for environmental related health
impairments by geographical methods. In: Pollution
and water resources. Columbia University Seminar
Proceedings. Ed.: George J. Halasi-Kun.
Columbia University Seminars, Pécs, 299-322,
2003.
- Sándor János, Kiss István, Németh Árpád,
Ember István: Növekvõ különbségek a települések
halálozási adatai közt a Dél-Dunántúlon és a fejnyaki daganatok kontrolljának lehetõsége. In: Fejnyaki daganatok. Ed: Dózsa Csaba, dr. Sebestyén
Andor, Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
Budapest, 261-278, 2003.
- Sándor János: A magyar lakosság halandósága.
In: Népegészségügyi Jelentés 2004. Szerk: Vitray
József, Bakacs Márta. Országos Epidemiológiai
Központ, 2004.

- Sandor J, Szucs M.: Increasing mortality
- Sándor János, Szerencse Péter, Szücs Mária, inequalities in Hungary. Ed.: Laurinda Abreu, In:
Németh Árpád, Kiss István, Ember István: European Issues, Compostella Group of
Környezeti eredetû daganatos megbetegedések Universities, Evora, 252-261, 2004.
területi halmozódásainak vizsgálata. Magyar
Onkológia 47: 177-183, 2003.
- Sándor János, Szücs Mária, Kiss István, Ember
István, Csepregi Gyula, Futó Judit, Büki András:
Subduralis vérzéssel kezelt betegek halálozási
viszonyait befolyásoló tényezõk. Clinical
Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle, 56: 386395. 2003.
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Kitüntetések
„2005 évi MAVE Díj”
A Magyar Védõnõk Egyesülete (MAVE) Karunk
két oktatóját részesítette elismerésben. Az
alábbiakban közöljük a MAVE által az 2005. évben a Magyar Védõnõk Egyesülete az
elismeréseket érintõen megfogalmazott alábbiakban megfogalmazott indoklásával MAVE
díjjal tüntette ki Holló Rózsa fõiskolai docens
indoklásokat. A kitüntetteknek gratulálunk!
asszonyt:
„MAVE Tiszteletbeli Tag”
1952-ben született. 1972-ben végzett az Állami
2005. évben Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi Védõnõképzõ Intézetben. 1987-ben Orvostanár gyermekgyógyászt a Magyar Védõnõk továbbképzõ Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar
Egyesülete az alábbiakban megfogalmazott Védõnõ Szakán kapott védõnõi oklevelet. Egyetemi
indoklásával az egyesület tiszteletbeli tagjává végzettségeit a JPTE Humánszervezõ szakán és a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és
fogadta:
Sporttudományi Kar Mentálhigiéné szakán szerezte.
1940. szeptember 4-én született Diósviszlón. Védõnõi hivatásának gyakorlását Debrecenben
Orvosi diplomát „cum laude” minõsítéssel 1965- kezdte körzeti védõnõként, késõbb Kaposváron
ben kapott a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. volt körzeti védõnõ, majd ifjúsági védõnõként
1974-tõl az orvostudományok kandidátusa. tevékenykedett. 1993 óta oktatóként dolgozik a
1980-tól az orvostudományok doktora. 1996-ban Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai
közgazdasági szakoklevelet szerzett a JPTE Kar Védõnõ szakán, magas színvonalú képzésben
Közgazdaságtudományi Karán. 1986-tól a részesítve az ott tanuló védõnõ hallgatókat.
Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Kiemelkedõ szinten oktatja – többek között – a
Gyermekkórház igazgató fõorvosaként „védõnõi módszertan” és az „egészségnevelés”
tevékenykedik. 1990 óta a POTE címzetes tárgyakat.
egyetemi tanára. Számos hazai és nemzetközi 2003-tól a PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar
tudományos kutatásban vett és vesz részt. Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézetének
Munkáját Széchenyi Professzori ösztöndíjjal is docense és igazgató-helyettese. Jelentõs érdeme
elismerték. 1999/2000-es tanévtõl a PTE van az egyetemi szintû védõnõképzés megszerEgészségügyi Fõiskolai Kar Védõnõ szakának vezésében, beindításában és az ott folyó oktatásban,
társ-tanszékvezetõje és egyúttal a képzésben. Eddig végzett hallgatóival megszeretette
„gyermekgyógyászat” tárgy oktatója. 2003-tól a a védõnõi hivatást és útravalóul bõségesen adott át
PTE EFK Egészségfejlesztési és Családgondozási élettapasztalatából számukra.
Intézetének igazgatója. Nagy elkötelezettséggel Számos szakmai tudományos tevékenység, hazai
vesz részt a védõnõ hallgatók oktatásában és és nemzetközi konferencián tartott elõadás, valamint
szakemberré formálásában. 2004-ben vezetése publikációi egész sora jelzi szakmai tudását. Számos
alatt kezdõdött meg Pécsett az országban elsõként szakmai jellegû tudományos társaság tagja, ill.
a védõnõk egyetemi képzése. Múlhatatlan érdemei vezetõségi tagja. 2004-ben a Védõnõi szakmai
vannak az egyetemi védõnõképzés elindításában, Kollégium tagjainak sorába választották. Egész
megszervezésében és létrejöttében. Az általa eddigi életpályáját az önzetlen segítségnyújtás
elindított egyetemi képzés jelentõsen hozzájárul a szándéka hatotta át, mind gondozottai, mind pedig
védõnõi szakma presztízsének emeléséhez és utat hallgatói körében.
nyit a védõnõk számára tudományos fokozat
megszerzéséhez.
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“Párbeszéd - Down szindrómás gyermekek életminõsége”
szimpózium
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kara, a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és
Szakmai Szolgáltatások Központja és a Pécsi
Akadémiai Bizottság Orvosi Szakbizottsága
szimpóziumot szervez „Párbeszéd – Down
szindrómás gyermekek életminõsége” címmel.
A rendezvényre a Magyar Tudományos Akadémia
Pécsi Székházában 2006. április 20-án kerül sor.
A szimpózium az Egészségtudományi és az
Általános Orvostudományi Karon PhD-hallgatók
számára kreditpontszerzõ kurzusként kerül
meghirdetésre.
A rendezvény védnökei Dr. Kovács L. Gábor
MTA levelezõ tagja, az Egészségtudományi Kar
dékánja, Dr. Dóczi Tamás Pécsi Akadémiai
Bizottság Orvosi Tudományok Szakbizottságának

elnöke és Tasnádi Péter a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének alelnöke.
Célunk olyan interdiszciplináris találkozó
szervezése, melyen az egészségügyi, az oktatási és
a civil szféra képviselõi együttesen értékelik a
Down-szindrómás gyermekek életminõségét
meghatározó tényezõket, áttekintõ képet adhatnak
a jelenleg elért eredményeikrõl és a megoldandó
problémákról. A rendezvény hozzá kíván járulni az
egyes szakmák képviselõi közötti együttmûködés
fejlesztéséhez. Reményeink szerint a program olyan
tapasztalatokhoz juttatja a résztvevõket, amelyek
hasznosíthatóak lesznek más okból tartós
egészségkárosodással élõ gyermekek
életminõségének javításával kapcsolatban is.

A rendezvény programja:
Megnyitó
Prof. Dr. Méhes Károly
MTA tagja
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai és Gyermekfejlõdéstani
Intézet

1. Szekció
Elnök: Tóth József
Nevelési Tanácsadó Vezetõje
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Down-szindróma epidemiológiája
Szunyogh Melinda
Egészségügyi menedzsment szakértõ
Országos Epidemiológiai Központ Humángenetikai és Teratológiai Osztály
Élveszületett Down-szindrómás újszülöttek ellátása a szülészeti intézményben
Prof. Dr. Ertl Tibor
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szülészeti Klinika
Orvosi beavatkozások lehetõségei a Down-szindrómás gyermekeken, javuló kezelési
eredményesség
Prof. Dr. Kosztolányi György
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai és Gyermekfejlõdéstani
Intézet
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A házi gyermekorvosi munka a Down-szindrómás gyerekekkel, a házi gyermekorvossal
szembeni szülõi elvárások
Dr. Kabács Ágnes
Elnök
Pécsi PEDIÁTER Érdekvédelmi Egyesület
Védõnõk szerepe a Down-szindrómás gyerekekkel és családjukkal kapcsolatban
Fekete Gáborné
Megyei vezetõ védõnõ
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Baranya Megyei Intézete
A korai tájékoztatás jelentõsége
Pál Zsuzsa
Egyetemi hallgató
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

2. szekció
Elnök: Prof. Dr. Kosztolányi György
Intézetvezetõ egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Genetikai és Gyermekfejlõdéstani Intézet
Pedagógiai szakszolgálatok feladatai a Down-szindrómás gyermekek támogatásában
Lassan Éva
Igazgatóhelyettes
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Down-szindrómás gyermekek korai fejlesztése
Várnai Rudolfné
Megbízott intézményvezetõ
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet
Down-szindrómás gyermekek szegregált oktatása
Máthéné Sej Jolán
Igazgató
Éltes Mátyás Iskolaközpont és Kollégium
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Integrált oktatás Down-szindrómás gyermekek esetében
Garamfalvi Annamária
Tanárnõ
Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda
Down-szindrómás gyermeket nevelõ családok kapcsolata az önkormányzattal
Király Ildikó
Egyetemi hallgató
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

3. szekció
Elnök: Dr. Lampek Kinga
Fõiskolai tanár, dékán-helyettes
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Szociális munka Down-szindrómás gyermekek családjával
Dr. Kelemen Gábor
Tanszékvezetõ egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
Egyházi szervezetek a Down-szindrómás gyermekek támogatásában
Forray Ferencné
Igazgató
Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas
Down-szindrómás gyermeket nevelõ családok civil szervezetei
Dr. Gruiz Katalin
Elnök
Down Alapítvány
A civil szervezetek hatékonysága
Horváth Zsolt
Szociológus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Down-munkacsoport
Közvélekedés – tömegkommunikáció – stigmák
Pörczi Zsuzsa
Adjunktus
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
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Külügyi Hírek
Pályázati felhívás
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Külügyi Bizottsága
az ERASMUS hallgatói mobilitási program keretében pályázatot hirdet
ERASMUS hallgatói ösztöndíj elnyerésére, külföldi tanulmányúton való részvételre, az alábbi
partnerintézményekbe, szakok szerinti csoportosításban:
ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA
Lahti University of Applied Sciences (Finnnország)

2 fõ

Satakunta Polytechnic (Finnország)

2 fõ

Helsinki Polytechnic Stadia (Finnország)

2 fõ

Hogeschool van Amsterdam (Hollandia)

2 fõ

Universidad Complutense De Madrid (Spanyolország)

2 fõ

Arteveldehogeschool Gent (Belgium)

2 fõ

Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Németország)

3 fõ

ÁPOLÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA
Oxford Brookes University (Egyesült Királyság)

2 fõ

Instituto Politécnico De Beja (Portugália)

2 fõ

Lund University (Svédország)

2 fõ

Lahti University of Applied Sciences (Finnnország)

2 fõ

Satakunta Polytechnic (Finnország)

2 fõ

Helsinki Polytechnic Stadia (Finnország)

2 fõ

DIETETIKUS HALLGATÓK SZÁMÁRA
Jyvaskyla Polytechnic (Finnország)

2 fõ

EGÉSZSÉGTANTANÁR HALLGATÓK SZÁMÁRA
Universiteit Maastricht (Hollandia)

2 fõ
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GYÓGYTORNÁSZ HALLGATÓK SZÁMÁRA
Lahti University of Applied Sciences (Finnország)

2 fõ

Satakunta Polytechnic (Finnország)

2 fõ

SZÜLÉSZNÕ HALLGATÓK SZÁMÁRA
University of Salford (Egyesült Királyság)

2 fõ

VÉDÕNÕ HALLGATÓK SZÁMÁRA

Satakunta Polytechnic (Finnország)

2 fõ

Az kiutazás idõpontja:
2006/2007-es tanév elsõ vagy második
szemesztere a fogadó intézménytõl függõen (min.
3 hónap).
A pályázat feltételei:
- A pályázó hallgatónak két sikeresen lezárt féléve
van (kiváló nyelvtudás és intézetvezetõi, vagy
tanszéki, illetve tanszéki csoportvezetõi ajánlás
mellett egy sikeresen lezárt félévvel is pályázhat a
hallgató).
- Még nem részesült ERASMUS ösztöndíjban.
- Jó tanulmányi eredménnyel rendelkezik.
- Középszintû nyelvtudással rendelkezik az adott
nyelvterületen (német, angol).
- A nyelvvizsga nem feltétel!
A pályázó által benyújtandó dokumentumok:
- Szakmai önéletrajz (amerikai típusú) – magyarul
és idegen nyelven is (német, illetve angol a
nyelvterületnek megfelelõen), mely tartalmazza a
hallgató eddigi eredményeit, jövõbeli elképzelését,
TDK, vagy egyéb tudományos munkája
eredményeit, hallgatói közéleti tevékenységét, a
hallgató elérhetõségét.
- Motivációs levél magyarul és idegen nyelven is
(német, illetve angol a nyelvterületnek megfelelõen),
mely tartalmazza a programban való részvétel
célját, a választott intézmény megjelölését.

- Intézetvezetõi, vagy tanszéki, illetve tanszéki
csoportvezetõi ajánlás.
- Az utolsó két félév tanulmányi eredménye index
másolattal.
A pályázat bírálata:
A pályázatok elbírálása két lépcsõben történik: A
beadott dokumentumok és az ajánlások alapján a
pályázatot a Külügyi Bizottság bírálja el, majd a
pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt.
A bírálatnál elõnyt jelent
- Tudományos munkában való részvétel
- Közösségi munka (HÖK, Hallgatói ERSAMUS
csoport, stb.)
A pályázatokat a képzési központok külügyi
koordinátorainak kell benyújtani.
Kaposvár:
Prof. Dr. Bogner Péter
Pécs:
Müller Ágnes
Szombathely:
Éliás Zsuzsanna
Zalaegerszeg:
Bárdosiné Szili Katalin
Határidõ: 2006. április 4.
A pályázatról bõvebb információ szerezhetõ a kari
és képzési központok külügyi koordinátoraitól.
Felhívjuk a pályázók figyelmét az elérhetõségük
feltüntetésére, mivel ez a további értesítést
meghatározza!
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Pályázati felhívás
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Külügyi Bizottsága
az ERASMUS oktatói mobilitási program keretében pályázatot hirdet
ERASMUS oktatói ösztöndíj elnyerésére, külföldi tanulmányúton való részvételre, az alábbi
partnerintézményekbe, szakterületek szerinti csoportosításban:

A SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÕ INTÉZET OKTATÓI SZÁMÁRA
(tématerület: Social Work 14.5)
Lahti University of Applied Sciences (Finnnország)
Satakunta Polytechnic (Finnország)
Helsinki Polytechnic Stadia (Finnország)
Hogeschool van Amsterdam (Hollandia)
Universidad Complutense De Madrid (Spanyolország)
Arteveldehogeschool Gent (Belgium)
Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Németország)

A KLINIKAI ÉS ÁPOLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET OKTATÓI SZÁMÁRA
(tématerület: Nursing, Midwifery 12.6)
Oxford Brookes University (Egyesült Királyság)
University of Salford (Egyesült Királyság)
Dumlupinar University (Törökország)
Instituto Politécnico De Beja (Portugália)
Lund University (Svédország)
Lahti University of Applied Sciences (Finnnország)
Satakunta Polytechnic (Finnország)
Helsinki Polytechnic Stadia (Finnország)
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A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI ÉS DIETETIKAI INTÉZET OKTATÓI
SZÁMÁRA
(tématerület: Dietetics 16.3)
Jyvaskyla Polytechnic (Finnország)
A FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET OKTATÓI SZÁMÁRA
(tématerület: Physiotherapy 12.6)
Dumlupinar University (Törökország)
Lahti University of Applied Sciences (Finnország)
Satakunta Polytechnic (Finnország)
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS CSALÁDGONDOZÁSI INTÉZET OKTATÓI
SZÁMÁRA
(tématerület: Health Visitor 12.6)
Satakunta Polytechnic (Finnország)
Dumlupinar University (Törökország)

A FEL NEM SOROLT INTÉZETEK OKTATÓI SZÁMÁRA
Felhívjuk az oktatók szíves figyelmét, hogy
a fent fel nem sorolt intézetek oktatói is
pályázhatnak abban az esetben, ha a fent
megjelölt tématerületeknek megfelelõ
végzettségük és oktatói tapasztalatuk van.

- Motivációs levél – magyarul és idegen nyelven is
(német, illetve angol a nyelvterületnek megfelelõen),
mely tartalmazza a programban való részvétel
célját, a választott intézmény megjelölését.
- Intézetvezetõi, vagy tanszéki-, illetve tanszéki
csoportvezetõi támogató levél.

Az kiutazás idõpontja:
2006/2007-es tanév elsõ vagy második A pályázat bírálata:
szemesztere a fogadó intézménytõl függõen (5 nap). - A beadott dokumentumok és az ajánlások alapján
a pályázatot a Külügyi Bizottság elnöke bírálja el.
A pályázat feltételei:
- Lásd a mellékletben megjelölt PTE ERASMUS A pályázatot benyújtó oktatók szíves
figyelmébe ajánljuk:
Szabályzatát.
- A PTE ERASMUS Szabályzatának oktatói
A pályázó által benyújtandó dokumentumok: mobilitásra vonatkozó rendelkezéseit (1. sz.
- Szakmai önéletrajz (amerikai típusú) – magyarul melléklet).
és idegen nyelven is (német, illetve angol a - A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya által a
nyelvterületnek megfelelõen), mely tartalmazza az Szabályzat alapján meghatározott „Az oktatói
oktató eddigi eredményeit, jövõbeli elképzelését, mobilitás alapelvei“ nyomtatványt (2. sz. melléklet).
tudományos munkája eredményeit, az oktató A pályázatokat a kari külügyi koordinátorának kell
elérhetõségét.

19

2006. március
benyújtani (Müller Ágnes tanársegéd, 7621 Pécs, agnes.muller@etk.pte.hu).
Vörösmarty u. 4.).
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét az
elérhetõségük feltüntetésére, mivel ez a további
Határidõ: 2006. május 5.
értesítést meghatározza!
A pályázatról bõvebb információ szerezhetõ a kari A fenti pályázatok Karunk weblapján
külügyi koordinátortól (Müller Ágnes tanársegéd, megtalálhatóak. (www.etk.pte.hu)
telefon: 72/513-670/628, 20/516-6361, e-mail:

is

Sikeres pályázást kívánva:
Dr. Kovács L. Gábor
az MTA levelezõ tagja
egyetemi tanár, dékán

Dr. Rébék-Nagy Gábor
egyetemi docens, tanszékvezetõ
a Külügyi Bizottság elnöke

PTE Erasmus szabályzata
-kivonat(1. sz. melléklet)
Az oktatói mobilitás
11. § (1) Az oktatói mobilitás célja kizárólag a
partnerintézményben végzett oktatás lehet, a
kutatási tevékenységet az Erasmus program nem
támogatja.
(2) Egy oktató több alkalommal is kaphat Erasmus
támogatást külföldi oktatási tevékenység céljából.
12. § Erasmus támogatásra az Egyetem magyar
állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes
letelepedési, illetve huzamos tartózkodási
engedéllyel, vagy menekült-státusszal rendelkezõ
teljes vagy részmunkaidõben, vagy óraadóként
foglalkoztatott oktatója pályázhat.
13. § (1) Az oktató kiutazására a kari
szabályzatban meghatározott pályázati eljárás
lebonyolítását követõen kerül sor, a pályázatokat
a Kar bírálja el a kari szabályzat alapján.
(2) A sikeres pályázatot követõen az oktató köteles
személyesen az NKO-ra az alábbi iratokat kitöltve
eljuttatni
a. az Erasmus jelentkezési lapot (5. számú
melléklet),
b. a külföldi egyetem (partner intézmény)
fogadólevelének fénymásolatát,
c. az oktatói ösztöndíj megállapodást (6. számú
melléklet).

Müller Ágnes
tanársegéd
kari külügyi koordinátor

(3) Az ösztöndíjat elnyert oktató köteles az adott
akadémiai év április 1. napjáig az NKO-ot
tájékoztatni kiutazásának pontos idõpontjáról,
valamint a partner intézményben végzett oktatási
tevékenységérõl és annak idõtartamáról.
Amennyiben az oktató önhibájából nem tesz eleget
tájékoztatási kötelezettségének, vagy az elnyert
ösztöndíjat önhibájából nem használja fel, úgy a
Központi Erasmus Iroda a felszabadult oktatói
ösztöndíjat meghirdeti az Egyetem karain. A
felszabadult oktatói ösztöndíjra beérkezett
pályázatokat az Oktatási és Kredit Bizottság bírálja
el. Az ösztöndíjat fel nem használó oktató a
visszalépést követõ akadémiai évben ösztöndíjban
nem részesülhet.
14. § Az oktató külföldön való tartózkodása idejére
ösztöndíjban részesül, melynek összege a külföldön
történõ tartózkodás idejétõl és a fogadó országtól
függ. Az ösztöndíj mértékét a Kar állapítja meg.
Az ösztöndíj kifizetése banki átutalással történik.
Az Egyetem az oktatóval ösztöndíj megállapodást
köt, melyben rögzítésre kerül az Erasmus ösztöndíj
teljes összege (6. számú melléklet).
15. § Az oktató hazaérkezését követõ 15 napon
belül köteles jelen szabályzat 7. számú
mellékletét képezõ beszámolót és a
partnerintézmény hivatalos igazolását az
elszámoláshoz szükséges dokumentumokkal
(számlák, utazási jegy, szállás) együtt az NKO-on
leadni.
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Az oktatói mobilitás alapelvei
2006/2007
(2. számú melléklet)
AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ
ALAPELVEK:
1. A SOCRATES/ERASMUS program 2.2
akciójában azon magyar felsõoktatási intézmény
vehet részt, amely jóváhagyott Erasmus University
Charter dokumentummal rendelkezik.
2. Csak olyan magyar és más, a Socrates
programban részt vevõ országok felsõoktatási
intézményei között jöhet létre oktatói csere,
amelyek legkésõbb a kiutazást megelõzõen
megkötött kétoldalú szerzõdéssel rendelkeznek.
3. Kiutazásokat csak a Socrates programban részt
vevõ országokba lehet szervezni.
4. Az intézmény vállalja, hogy az oktatók
kiválasztása nyitott, átlátható és esélyegyenlõséget
biztosító eljárás keretében történik. Az intézmény
vállalja a pályáztatás lebonyolítását és bírálatát. A
pályázatokról döntéseket hoz, szerzõdést köt, és
beszámolót készíttet a támogatott oktatókkal.
5. A küldõ intézménynek meg kell bizonyosodnia
arról, hogy a külföldön végzett oktatói tevékenység
beépíthetõ a fogadó intézmény tanrendjébe.
6. Elsõbbséget kell adni azon oktatói
tevékenységnek, amely új Erasmus projekt
elõkészítéséhez járulhat hozzá, illetve bõvíti a már
létezõ kari, illetve tanszéki kapcsolatok körét és
új együttmûködések kezdeményezéséhez vezethet
a Socrates program keretében
AZ OKTATÓRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK:
7. Csak az 1. pontban leírt felsõoktatási
intézmények oktatói kaphatnak ERASMUS
támogatást.
8. ERASMUS támogatást a küldõ intézmény
oktatási tevékenységében teljes- vagy
részmunkaidõben (vagy óraadóként)
foglalkoztatott oktató kaphat. A kiutazás célja
kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatás
lehet. Kutatási tevékenység nem támogatható.
9. Az az oktató kaphat ERASMUS támogatást,
akit erre a küldõ intézmény kiválasztott.
10. Egy oktató több alkalommal is kaphat Erasmus

támogatást külföldi oktatási tevékenység céljából.
Elõnyt kell élvezniük azon oktatóknak, akik
korábban még nem részesültek más Európai Uniós
támogatásban vagy a 2004/2005-ös tanévben
elõször kapnak ERASMUS támogatást.
11. A Socrates programban résztvenni jogosult
ország állampolgára, vagy Magyarországon
érvényes letelepedési, illetve tartózkodási
engedéllyel él, vagy menekült-státusszal
rendelkezik.
AZ ERASMUS MOBILITÁS IDÕTARTAMA:
12. Az ERASMUS mobilitási támogatás
idõtartama minimum 5 nap vagy legalább 8 tanítási
óra, illetve maximum 8 hét.
13. Külföldi oktatási tevékenységet 2005. július
1. és 2006. szeptember 30. között végezhet az
oktató.
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK:
14. Az ERASMUS támogatás nem szükségszerûen
fedezi teljes mértékben a felmerülõ költségeket,
hanem kiegészítõ támogatást nyújt az oktató
utazásához, illetve a kinttartózkodás során
felmerülõ megélhetési költségekhez.
15. A küldõ intézmény és az oktató a kiutazást
megelõzõen írásban rögzítik (Támogatási
szerzõdés) a támogatás összegét és a folyósítás
részleteit.
16. Az ERASMUS támogatás maximális összege
800 euró/hét, illetve legfeljebb 2000 euró a teljes
külföldi oktatási periódusra vonatkozóan. A küldõ
intézmény a támogatások felosztása során
figyelembe veszi azt a célkitûzést, hogy a
kiutazások megoszlása minél egyenletesebb legyen
a résztvevõ országok között.
17. A kiválasztott oktató hetente nem kaphat
kevesebbet 200 eurónál. Ettõl a minimum összegtõl
csak abban az esetben lehet eltérni, ha olyan
körülmény lép fel, amely a külföldi tartózkodás
költségeit jelentõs mértékben csökkenti. Ezt a
körülményt a Támogatási szerzõdésben meg kell
jelölniAz oktató ERASMUS támogatásra csak
akkor jogosult, ha ezen idõtartam alatt más, az
Európai Uniós program (pld. LEONARDO DA
VINCI, Marie Curie ösztöndíj, JEAN MONNET,
stb.) által biztosított támogatást - azonos célra és
költségekre nem vesz igénybe.
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Amerikai vendégoktatók a Karon
A 2005/2006-os tanév elsõ szemeszterében a
Fulbright ösztöndíjprogram keretében két amerikai
vendégoktató kapcsolódott be karunkon az
oktatásba és tartott színvonalas elõadásokat angol
nyelven, fõként az ápoló és védõnõ szakon.
Szeptembertõl november elejéig M. Sandor Kay,
University of Texas Medical Branch, School of
Nursing intézményének docense látogatott el
hozzánk, novembertõl december végéig pedig Dr.
Roberta Hunt, a University of Minnesota School
of Nursing intézetének munkatársa volt a
vendégünk,
Az alábbiakban M. Kay Sandor beszámolóját
olvashatják.

Pécs-The Cultural Capital
Hungarian Heritage
My name is Kay Sándor. I am a HungarianAmerican from Texas. My maternal grandparents
came from Etes in Nograd County and my paternal
grandparents came from Markaz in Heves
County. Just two generations after my
grandparents came to the US, I received an
amazing gift in the form of a Fulbright Award to
come back to Hungary to teach nursing! Although
I lost the Hungarian language as I became an
American, the music of the language is familiar to
me and I am determined to regain this very
important cultural link. My time in Hungary has
provided me with that opportunity.
Weather
I am an Associate Professor at the University of
Texas Medical Branch in the School of Nursing in

Galveston, Texas. Galveston is a barrier island in
the Gulf of Mexico. I left Galveston in the humid,
hot month of August and arrived in Pécs in early
September after a week long orientation by the
Hungarian Fulbright office in Budapest. The weather
was mild and beginning to feel like the fall weather
I knew when I was a young child living in Michigan.
Unfortunately, there was bad weather in the Gulf of
Mexico region last fall. During my stay in Pécs, I
waited and watched and listened as my family
evacuated our home with my cats and precious
photos as Hurricane Rita was poised to make a
direct hit on Galveston Island. It was the most
helpless feeling I have ever experienced. Luckily,
Rita changed her course and did not hit my beatuiful
little island.
Sailing
Not many people think of sailing when they think of
Hungary, but I’m a sailor in Texas and I sail in
Galveston Bay, Offats Bayou, and the Gulf of
Mexico. You can imagine how delighted I was to
learn that my Hungarian cousin had a sailboat on
Lake Balaton at Balatonlelle. I had the opportunity
to sail Balaton in his boat on a beautiful October
day. My cousin insisted I take the helm for most of
the day and I did not refuse. When I’m sailing in
Texas, I usually set my sights on an oil rig or some
other ordinary landscape fixture, but on Balaton I
was able to use an ancient monastery as my
landmark!
Cultural Offerings
Pécs Days celebration was just beginning when I
arrived and I soon began to realize that I had come
to a very special city. I attended concerts several
evenings a week and during the weekends. I saw a
lute concert at the Dominican House, I listened to a
brilliant blind pianist at the Arts House, and I
attended a Mozart Mass at the Franciscian Church.
I sampled Hungarian food and wine. If my vote
counted, I would have voted for Pécs as the Cultural
Capital. As it turns out, Pécs didn’t need my vote
after all! Congratulations on being named th Cultural
Capital of Europe for 2010!
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Dance!
I was very impressed by the Táncoló Egyetem at
the University of Pécs. This is a wonderful concept.
The ability to dance and play is indeed an integrating
measure that is lost to most students and our society
in general. Congratulations to the woman who
developed the idea and to the officials who saw
the incredible importance of her idea. I enrolled in
the beginner Magyar Néptánc sessions only to
learn my 58 year old knees could no long manage
the rigorous movements. I’d like to say hello to
the delightful young students and the teachers I met
while I was there.

Nursing
I visited Pécs about 10 years ago when nursing
was being first integrated into the university system.
It was a major achievement for nursing and this
change will have a lasting effect on all health care
in Hungary. I have been very impressed with the
quality of nurses I have met and the level of nursing
I have seen while I have been in Pécs. Although
there are many barriers for advancement, bright
women and men are still entering the nursing
profession. This is a hopeful sign for the health care
of all of Hungary.

Beszámoló a Trinity College Dublin Egészségtudományi
Kar Élettani Intézetében tett oktatói látogatásról
2006. január 29. és
február 4. közötti héten
meghívás alapján
látogatást tettem a
Trinity College Dublin
(TCD)
Élettani
Intézetében (Department of Physiology,
Faculty of Health
Sciences). Az intézethez
már régi kapcsolat fûz,
hiszen 1969-70-ben
egy éves kutatói
tanulmányúton voltam
ebben az intézetben a Wellcome Trust
ösztöndíjával. A jelenlegi oktatási kapcsolat
kialakítását az intézet ausztrál származású, 1994ben kinevezett igazgatója, Christopher Bell
professzor kezdeményezte, aki az azóta eltelt
idõben hat alkalommal járt korábbi
munkahelyemen, a PTE ÁOK Kórélettani
Intézetében és tartott az Angol Program
hallgatóinak alkalmakként 2-3 tantermi elõadást
és egy-egy szakmai kutatási beszámolót.

TCD
Élettani
Intézetében két-két
kurzus formájában,
ezúttal másodéves
biológus hallgatók és
harmadéves sportélettani (exercise
physiology) hallgatók
részére, egyenként 60
perces idõkeretben. A
két kurzus témája: A láz,
mint a tökéletes
feedback példája,
valamint Az emberi
elhízás hõregulációs és anyagcsere kapcsolatai volt.
A korábbi években egyébként Cork-ban és
Galway-ben is jártam a Royal Irish Academy
ösztöndíjával és tartottam kutatási beszámolót a
két egyetem élettani intézetében.

Megjegyzendõ, hogy a TCD Egészségtudományi
Kara számos diplomát ad ki négyéves, illetve
hatéves tanulást követõen. Az elõbbiek közé
tartoznak például az alábbi diplomák (bachelor
degree, BSc): Klinikai nyelvhasználat, Fogászati
Magam az elmúlt 10 évben immár a negyedik higiénia, Fogászati technológia, Sportélettan,
alkalommal végeztem oktatási tevékenységet a Dietetika, Fizioterápia, Általános ápolástan,
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Szülészeti ápolástan (szülésznõi diploma),
Radiológiai terápia, stb. Ez a kar gondozza
egyébként az általános orvosképzés elsõ 3 évének
alapozó tantárgyait is, a további 3 év tanulmányai
már a klinikai intézetek feladatkörébe tartoznak
ezen az egyetemen szervezési szinten is.
Minden dublini látogatásom alkalmából kutatási
beszámolót (seminar) is tartottam; ez alkalommal
elõadásom címe “Possible mechanism of fasting
heterothermia and of the refeeding rise of core
temperature in mice” volt, amely elõadáson egyezik, s így remélhetõleg az eddigi oktatói csere
számos hallgató is résztvett.
folytatásán kívül a még akadozó hallgatói mobilitásra
is több lehetõség nyílik a két egyetem illetve kar
Az ÁOK keretében újra kialakított kapcsolatom között.
a TCD Egészségtudományi Karával jelenlegi
Prof. Dr. Szelényi Zoltán
munkahelyem (tulajdonképpen ugyancsak
egyetemi tanár
Egészségtudományi Kar) profiljával még jobban
Alkalmazott Élettudományi Intézet

Tájékoztató a Kari Tanács üléseirõl
2005. november 29.
Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató javasolta a
napirend módosítását, mely szerint a fõigazgatóhelyettesi pályázatokról a szavazás ezen a Kari
Tanácsülésen elmaradna. Tájékoztatta továbbá az
ülésen résztvevõket, hogy a tanácstagok egy része
nincs jelen ezért egyes napirendi pontoknál az
elõterjesztõ személyét illetõen változások
következtek be.

1. napirendi pont: Személyi ügyek
A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai
Kar Alkalmazott Élettudományi Intézet intézetigazgatói megbízásának meghosszabbítása.

Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató javaslatot
tett a szavazatszámláló bizottság összetételére:
elnök: Dr. Kelemen János fõiskolai tanár, képzési
igazgató; tagok: Dr. Laky Rezsõ fõiskolai tanár,
tanszékvezetõ és Dr. Vas Bálint HÖK elnök.
A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság
összetételére vonatkozó elõterjesztést bizottság
tagjainak tartózkodás mellett elfogadta.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai
Karon 2006. július 31-ig lejáró oktatói kinevezések
meghosszabbítása.

Fõigazgató Úr méltatta Dr. Nagy Júlia intézetigazgatói tevékenységét és elmondta, hogy
javasolja intézetigazgató asszony meghosszabbítást,
melyet a Tudományos Bizottság vezetõje is
Kérte a Tanácstagokat, hogy a napirend támogat.
kiegészítésével kapcsolatos esetleges javaslataikat
A Kari Tanács Dr. Nagy Júlia intézetigazgatói
tegyék meg.
megbízásának meghosszabbítását 17 igen, 1 nem,
A Kari Tanács a napirend módosítását egyhangúlag 1 tartózkodás, összesen 19 szavazat mellett
támogatta.
elfogadta.

Fõigazgató Úr tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy
a kari szabályzat értelmében a lejáró oktatói
kinevezések meghosszabbításáról a Tanácsnak
szavaznia kell. Az érintett oktatók önértékelési
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kérdõívet töltöttek ki, melyben számot adtak
tudományos, oktatási és szervezési
tevékenységükrõl. A vezetõi értekezlet tagjai és az
érintett önálló szervezeti egység vezetõk az oktatók
kinevezésének meghosszabbítását javasolták.

Dr. Józsa Rita fõiskolai docens, intézetigazgató
megjegyezte, hogy sem a Tanulmányi Bizottságban
sem a Kreditátviteli Bizottságban nem szerepel dr.
Jeges Sára tanszékvezetõ.

Oláh András fõigazgatói hivatalvezetõ elmondta
nincs akadálya a bizottság bõvítésének, de több
mint 10 szak van a Karon és így csak egy
kezelhetetlenül nagyméretû bizottság lenne úgy
felállítható, hogy minden szakról kerüljön bele tag.
Elmondta, hogy tudomása szerint az egyes
ügyekben érintett tanszékek vezetõi meghívást
kaphatnak a bizottsági ülésre. A bizottság oktatói
létszámának bõvítése a hallgatói tagok számának
a növelését is maga után vonná, miután ezen
- A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi bizottságokban a hallgatói képviselet 50%-os
Fõiskolai Kar Diagnosztikai és Menedzsment arányát biztosítani kell.
Intézet Gyakorlati Diagnosztikai Tanszékének
Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató elmondta,
fõiskolai docensi pályázata.
hogy a bizottság tagjainak kiválasztása átDr. Lakner László képzési igazgató, bizottsági gondoltnak tûnik, miután a képzési központok
elnök ismertette a bizottság állásfoglalását, egyben képviselete biztosított.
tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Bíráló Bizottság
Dr. Salamonné Dr. Toldy Erzsébet pályázatának Dr. Komáromy László fõigazgatói tanácsadó
elmondta, hogy Betlehem József fõigazgatóelfogadását egyhangúlag támogatta.
helyettessel egyeztetett a bizottságot illetõen és a
A Kari Tanács Dr. Salamonné Dr. Toldy Erzsébet hangsúly egy operatív döntéshozatalra képes, nem
fõiskolai docensi pályázatát 19 igen, 0 nem, 0 túl nagy bizottság létrehozásán volt, melyben a
tartózkodás, összesen 19 szavazat mellett képzési központok megfelelõen vannak
képviselve.
egyhangúlag támogatta.
A Kari Tanács Dr. Koppáné Varga Ágnes
nyelvtanár, Nagy Dóra fõiskolai tanársegéd, Dr.
Horváth Gábor fõiskolai adjunktus, Németh
Katalin fõiskolai tanársegéd, Köbli Mónika
fõiskolai tanársegéd kinevezésének meghosszabbítását 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
összesen 19 szavazat mellett egyhangúlag
támogatta.

- A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Prof. Dr. Figler Mária intézetigazgató elmondta,
Fõiskolai Kar Kari Tanács bizottsági elnökeinek hogy a dietetikus szak részérõl sincs oktató az
említett bizottságokban, viszont a bizottság
és tagjainak megválasztása.
méretébõl adódóan ez érthetõ. Elmondta továbbá,
Az elõterjesztést a bizottság összetételére hogy a hallgatók részérõl Bajomi Nagy Márta
vonatkozóan a bizottsági elnökökkel, kari negyedéves hallgató a bizottság tagja, aki
vezetõkkel egyeztetve Dr. Komáromy László végzõsként méltóképpen tudja a szakot képviselni.
fõigazgatói tanácsadó készítette elõ.
Dr. Józsa Rita intézetigazgató visszalépett a
Dr. Horváth Boldizsár fõiskolai tanár kérdése, hogy jelöléstõl.
a tudományos bizottságnak nem lehet –e tagja a
A Kari Tanács a bizottságok elnökeinek és
Kar fõigazgatója.
tagjainak megválasztását valamennyi jelölt esetében
Fõigazgató úr válasza, hogy õ nem kíván a bizottság támogatta, a szavazatok megoszlását az 1. sz.
tagja lenni, de meghívottként szívesen részt vesz a melléklet tartalmazza.
bizottság ülésein.
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2. napirendi pont: A Pécsi Tudományegyetem István. Külsõ tagok lennének Prof. Dr. Egyed Jenõ
Egészségügyi Fõiskolai Kar Egészségtudományi és Prof. Dr. Rákóczi István továbbá egy PhD
Doktori Iskola Szervezeti és Mûködési hallgató.
Szabályzata.
A Kari Tanács a Doktori és Habilitációs Tanács
Fõigazgató Úr tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy elnökének és tagjainak személyére vonatkozóan
a MAB elfogadta a doktori iskola létesítésére egyhangúlag elfogadta, hogy a döntés nyílt
vonatkozó kérelmünket és megkérte Prof. Dr. szavazással történjék.
Bódis József mb. tudományos fõigazgatóA Kari Tanács a Doktori Iskola Habilitációs Tanács
helyettest az SZMSZ elõterjesztésére.
elnökének és tagjainak személyére vonatkozó
Prof. Dr. Bódis József mb. tudományos elõterjesztést egyhangúlag elfogadta.
fõigazgató-helyettes elmondta, hogy a létesítésre
vonatkozó kérelemhez már csatoltak SZMSZ-t 4. napirendi pont: A Hallgatók részére juttatható
és, hogy ehhez képest minimális változtatások támogatások és a hallgatók által fizetendõ díjak
történtek, melyek jól nyomon követhetõek a egységes szabályzatának módosítása.
weblapon elhelyezett elõterjesztésben, ezért Csókás Norbert a kari Diákjóléti Bizottság elnöke
részletesen nem ismertetné a szabályzat elemeit. a HÖK elnökének megbízásából tájékoztatta a Kari
A PhD fokozat megszerzése terén hasonló Tanácsot, hogy a szabályzat változtatására
feltételeket szab az SZMSZ, mint az ÁOK jogharmonizáció miatt van szükség. A változtatások
SZMSZ-e, mely alól a társadalomtudományi egy része a hátrányos helyzetû hallgatók segítését
kutatások érthetõ okokból kivételt képeznek, szolgálja a kollégiumi felvételi eljárásban, valamint a
miután ezen a területen nehezen találhatóak magas szociális támogatások elbírálása során, másik része
impakt faktorú tudományos folyóiratok. Utobbiak pedig a megváltozott kollégiumi díjak és az arra
esetében a BTK SZMSZ-e volt az irányadó a vonatkozó új szabályozást jelenti.
szabályzat elkészítésekor. Mb. tudományos
fõigazgató-helyettes úr tájékoztatást adott arról A Kari Tanács a Hallgatók részére juttatható
is, hogy a kari PhD iroda létrehozása is szükséges. támogatások és a hallgatók által fizetendõ díjak
egységes szabályzatának módosítását az
A Kari Tanács a Doktori Iskola Szervezeti és elõterjesztésnek megfelelõen egyhangúlag elfogadta.
Mûködési Szabályzatát egyhangúlag elfogadta.
5. napirendi pont: Egyebek.
3. napirendi pont: A Pécsi Tudományegyetem - Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató ismertette
Egészségügyi Fõiskolai Kar Doktori és Prof. Dr. Kosztolányi György korábbi OEC elnök
Habilitációs Tanács elnökének és tagjainak levelét, melyben Prof. Dr. Kosztolányi György
megköszönte, hogy a Kar minden esetben támogatta
megválasztása.
javaslatait és munkáját a Centrum élén és egyben
Fõigazgató úr tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a kérte, hogy a Kari Tanács az OEC új vezetõjét is
tanács tagjai között belsõ-, külsõ tagok és PhD támogassa munkája során.
hallgató találhatóak. A tanács tagjainak megbízása
3 évre szól. Az elõterjesztés alapján a Doktori - Dr. Horváth Boldizsár tanszékvezetõ ismertette az
Iskola Habilitációs Tanácsa az alábbiak szerint ápolás és betegellátás alapszakon belül a szülésznõ
szakirány létesítésére és indítására vonatkozó
állna fel:
Elnöke Prof. Dr. Bódis József mb. tudományos elõterjesztést. Elmondta továbbá, hogy régi
adósságukat törlesztették a döntéshozók a fõiskolai
fõigazgató-helyettes.
Belsõ tagok Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõ- szint engedélyezésével és a szülész szakmát tette
igazgató, Prof. Dr. Sulyok Endre, Prof. Dr. Ember felelõssé azért, hogy nem indulhatott el korábban a
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képzés.
Prof. Dr. Bogner Péter tanszékvezetõ-helyettes
elmondta, az Egyesült Királyságban törvény
szabályozza, hogy fõiskolai végzettséggel kell
rendelkezniük a szülésznõknek.

egyensúlyban van; a gyógyítás terén nem nõ a hiány
és az idei év egyensúlyban van, azonban a
korábban felhalmozott hiány megmaradt. 2005.
decemberében a kötelezõ tartalékképzés miatt a
munkabérek kifizetésén kívül más kifizetést nem
teljesít az Egyetem. Tájékoztatást nyújtott továbbá
arról, hogy az Egyetem adósságállományának
megvásárlása, majd az Egyetem által részletekben
történõ törlesztése is szóba került, mint a
konszolidáció egyik lehetséges eleme.

Prof. Dr. Bódis József mb. tudományos fõigazgatóhelyettes hozzátette továbbá, hogy a szülészet
Magyarországon hiányszakmává vált és véleménye
szerint néhány év múlva szükség lesz a magasan
- A várható nyugdíjazásokkal kapcsolatban
képzett szülészekre.
elmondta, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár
A Kari Tanács az ápolás és betegellátás alapszak elérésekor az Egyetem kezdeményezi a
szülésznõ szakirány létesítését és indítását nyugdíjazást és a felmentést, egyetemi és fõiskolai
tanároknál 65 éves kor, egyéb dolgozóknál 62 éves
egyhangúlag támogatta.
kor betöltését követõen, vagy, ha a munkavállaló
- Fõigazgató úr tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy korábbi életkorban kezdeményezte nyugdíjba
két nem önálló szervezeti egység nevének vonulását. Az intézkedés csaknem 300 embert érint
a PTE-n.
megváltoztatását javasolja a Tanácsnak:

Elmondta továbbá, hogy a kari vezetõ oktatók
nyugdíjazásával kapcsolatban a fõigazgatói
hatáskörben kíván javaslatot tenni, bár úgy látja,
hogy a legtöbb vezetõ oktatóhoz ragaszkodnia kell
a Karnak. Az egyéb oktatók esetében az önálló
szervezeti egység vezetõk, oktatást segítõket
érintõen pedig a képzési igazgatók véleményét kéri
2005. december 1-ig.
Ismertette a Szenátus azon döntését, mely szerint
a kötelezõ felmentés nem érinti azokat az oktatókat,
A Kari Tanács az elõterjesztést egyhangúlag akik a kari akkreditácó miatt nélkülözhetetlenek
valamint a doktori iskolai alapítói tagjai.
elfogadta.
A kari állásfoglaláshoz szükséges adatelõkészítést
- A tanszék megalakulást követõen az ellátandó a Kari Humánpolitikai és Marketing Osztály végzi.
feladatok köre fokozatosan alakult ki, melynek
következtében idõszerû az Alkalmazott Fõigazgató Úr tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy
Egészségtudományi Intézet Magatartástudományi az EFK-n 18 oktatót érint a probléma, míg az
Tanszék nevének pontosítása. Javasolta a tanszék OECn kívüli többi kar esetében összesen 23 fõt.
nevének Bioetikai és Egészségszociológiai Tanszék
- Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ elmondta, hogy
megnevezésre történõ módosítását.
az elmúlt hónap kari egyenlege 8 Mft hiányt mutat.
A Kari Tanács az elõterjesztést egyhangúlag A tavalyi szolidaritási keret 171 Mft, melynek 50%át a Kar felhasználhatja. Az elmúlt Kari
elfogadta.
Tanácsülésen elhangzott, hogy ebbõl az összegbõl
- Fõigazgató úr tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a képzési központok milyen mértékben
oktatási oldalon az egyetem gazdaságilag részesülnek, az összeg átvezetése megkezdõdött.

- Az Egészségpszichológiai és Egészségnevelési
Tanszék nevének Egészségpszichológiai,
Egészségnevelési és Komplementer Medicina
Tanszék megnevezésre történõ módosítását a
2005. február 2-ai Kari Tanács már elfogadta,
azonban az akkori jegyzõkönyvben tévesen került
megjelenítésre a döntés, melyrõl határozat sem
született. Ezért megerõsítõ szavazásra kéri a Kari
Tanácsot.
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- Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató javaslatot
tett a következõ Kari Tanácsülés idõpontjára,
melyen sor kerülhet a fõigazgató-helyettesi
pályázatok elbírálására. A Kari Tanács idõpontja
2005. december 9. 10:00 óra.

kérdése Fõigazgató Úrhoz, hogy van –e lehetõség
oktatói létszámfejlesztésre.

Fõigazgató Úr válasza, hogy a nyugdíjazásokat
követõen megüresedõ álláshelyek visszapótláshoz
is rektori engedély szükséges, de nyomós indok
- Prof. Dr. Figler Mária intézetigazgató asszony esetén elképzelhetõ a létszámfejlesztés.

Jegyzõkönyv - 2005. december 9.
1. napirendi pont: Személyi ügyek
A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai
Kar oktatási fõigazgató-helyettesi tisztségére,
fejlesztési fõigazgató-helyettesi tisztségére,
tudományos fõigazgató-helyettesi tisztségére kiírt
pályázat.

fejlesztése, web alapú és digitális oktatási
segédletek fejlesztése, a hallgatók és oktatók
munkájának segítése.
- Oktatási innováció.

Elmondta továbbá, hogy munkája során továbbra
is támaszkodni szeretne az intézetekre, valamint a
Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
HÖK-re is és fontos feladatnak tartja, hogy a Kar
Javaslatot tett a Szavazatszámláló Bizottság meg tudjon felelni az Egyetemi Karrá válással
tagjaira: elnök: Dr. Takács Magdolna fõiskolai kapcsolatos kihívásoknak.
docens, mb. intézetigazgató; tagok: Zsigmond Edit
fõiskolai adjunktus, képzési igazgató és Kovács Prof. Dr. Bódis József mb. tudományos fõigazgatóGréta HÖK alelnök.
helyettes:
Elmondta, hogy a kari oktatók egyéni tudományos
A Kari Tanács a Szavazatszámláló Bizottság teljesítménye nem áll rossz helyen egyetemi szinten.
összetételére vonatkozó elõterjesztést egyhangúlag Fontos azonban a tudományos mûhelymunka kari
elfogadta.
megteremtése is.
Pályázatában 5 fõ területet határozott meg:
Fõigazgató úr elmondta, hogy a pályázati - Meg kell teremteni a kari tudományos közéletet.
felhívásban megjelölt határidõig valamennyi Létre lehetne hozni egy Egészségtudományi
tisztségre egy-egy pályázat érkezett be. A Fórumot, ahol havi rendszerességgel bemupályázatokat elbíráló bizottság elnöke Prof. Dr. tatkozhatnának a vezetõ oktatók, a díszdoktorok
Sulyok Endre volt. Felkérte a pályázókat, hogy és a PhD hallgatók.
röviden foglalják össze elképzeléseiket.
- Növelni kell a hallgatók által végzett tudományos
munka színvonalát, hiszen a hallgatók jobban
Betlehem József mb. oktatási fõigazgató-helyettes: bevonhatóak lennének az oktatók tudományos
Elmondta, hogy fontos célnak tartja, hogy a Kar tevékenységébe.
meg tudjon felelni a magyar felsõoktatás - Naprakész információk szükségesek a
átalakulásával járó kihívásoknak.
tudományos pályázati lehetõségekrõl és fontos ezek
kari szintû támogatása.
Pályázatából 3 fõ területet emelt ki:
- Hozzá kell látni a Doktori Iskola meg- A graduális képzések jövõje, illetve a Bologna szervezéséhez. A képzés februárban elindulhatna
folyamatra való áttérés. Reális piaci igényeken egyéni felkészülõkkel, szeptemberben pedig
alapuló új képzési formák indítása.
elindulhatna a nappali képzés.
- Az oktatás hatékony adminisztratív hátterének - A kari tudományos infrastruktúra biztosítása:
biztosítása. A szabályozási rendszer folyamatos számítógépes, informatikai egység és klinikai-
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kémiai labor létrehozása.
Dr. Lampek Kinga mb. fejlesztési fõigazgatóhelyettes:
Elmondta, hogy pályázati anyaga kulcsszavának az
együttmûködést tartja. Ez az együttmûködés ki kell,
hogy terjedjen a képzési központokkal való közös
munkára is. Úgy gondolja, hogy azokat a
területeket lehet fejleszteni amelyek
alaptevékenységei a Karnak.
A pályázat struktúrája az általános feladatokon
kívül 3 területre terjed ki. Ezek az oktatás, a
humánerõforrás és az infrastruktúra. Ismertette a
hosszú és rövid távú célokat:
Hosszú távú célok:
- A Bologna folyamathoz a képzési struktúra
kialakítása, ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztés
(Berek u.-i beruházás).
- Fontos, hogy a Kar a hallgatói létszámot meg
tudja tartani, illetve növelni tudja azt.
- A Kar nyitni tudjon a civil szféra felé. (Pl.
együttmûködés helyi iskolákkal.)
- Ki kell alakítani a Kar profiljához illeszkedõ
szolgáltatásokat.
Rövid távú célok:
- A pályázati tevékenység élénkítése, amit a már
megalakult Pályázati Iroda is elõsegíthet.
- Könyvtárfejlesztés.
- A Hallgatók által kért fejlesztési célok
megvalósítása.
- Fontos, hogy a képzési központokkal már
kialakult együttmûködési rendszer a továbbiakban
is fennmaradjon.
Mb. fõigazgató-helyettes asszony további rövid
távú célként fogalmazta meg, hogy pályázatával
elnyerje a fõigazgató-helyettesi posztot, hosszú
távúként pedig, hogy megtartsa a neki szavazott
bizalmat.
Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
Felkérte Prof. Dr. Sulyok Endre elnök urat a Bíráló
Bizottság véleményének ismertetésére.

igazgató, Dr. Lakner László fõiskolai docens,
képzési igazgató, Zsigmond Edit fõiskolai
adjunktus, képzési igazgató, Graf Ferenc kari
gazdasági vezetõ, Dr. Vas Bálint HÖK elnök.
Tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a Bizottság
mind a 3 pályázatot tartalmi és formai szempontból
megfelelõnek találta, majd ezután felolvasta a
fõigazgató-helyettesi pályázatokról készült és jelen
jegyzõkönyv mellékletét képezõ Bíráló Bizottsági
véleményeket.
Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
Megköszönte a bizottság véleményének ismertetését és kérte a tanácstagokat, hogy tegyék meg
észrevételeiket a pályázatokkal kapcsolatban.
Prof. Dr. Figler Mária intézetigazgató:
Elmondta, hogy a jelenlévõk közül az egyik
leghosszabb ideje a képzésben résztvevõként a
Kar 5 fõigazgatójával volt alkalma együttmûködni
és megélni a leköszönésekkel együtt járó
váltásokat. Örömét fejezte ki a tekintetben, hogy
a Kar vezetése úgymond fiatalodik. Bódis
professzor urat kiemelkedõ tudományos
teljesítményébõl adódóan a legmegfelelõbb
pályázónak tartja a tudományos fõigazgatóhelyettesi posztra.
Felidézte a korábbi fõigazgató-helyettesi
választásokat, ahol egyesekben voltak ugyan
ellenérzések Betlehem József megválasztásával
kapcsolatosan, ám véleménye szerint Betlehem
József az elmúlt idõszakban mindenkinek
bebizonyította, hogy megérdemelte a bizalmat és
fiatal kora ellenére is alkalmas a fõigazgatóhelyettesi tisztség betöltésére, továbbá nagyon
pozitív tényként értékelte, hogy Karunkon szerzett
diplomát, majd kezdett oktatóként, illetve késõbb
kari vezetõként tevékenykedni.
Elmondta, hogy jó dolognak tartja azt is, hogy dr.
Lampek Kinga személyében a társadalomtudomány és a közgazdaságtudomány
képviselõje is megjelenik a Kar vezetésében és
kinevezésében támogatja Fõigazgató Urat.

Prof. Dr. Sulyok Endre Bíráló Bizottsági elnök:
Elmondta, hogy a Bíráló Bizottság tagjai voltak még
Dr. Csere Tibor fõiskolai tanár, képzési igazgató, Dr. Tahin Tamás fõigazgatói tanácsadó:
Dr. Kelemen János fõiskolai tanár, képzési Elmondta, hogy véleménye szerint szükség van

29

2006. március
konfliktusokra, mert azok is hozzájárulnak a
fejlõdéshez, ha a vitákat követõen kialakulhat az
egységes álláspont. Az ülés részvevõiben személyi
garanciát lát a Kar további hatékony mûködésére
és a programok megvalósulására. A feladatok közül
kiemelte a Bologna folyamat megvalósítását és
örömét fejezte ki a Doktori Iskola elfogadásával
kapcsolatban. A Kar fejlõdését folyamatosnak
látja, melyben a hallgatóknak is fontos részük van.
Úgy véli, ha a hallgatók és az oktatók együtt tudnak
dolgozni, annak meglesz a gyümölcse. Mindenkinek
jó egészséget és eredményes munkát kívánt.
Dr. Takács Magdolna mb. intézetigazgató:
Elmondta, hogy õ is már a kezdetektõl részese a
Kar életének, melynek fejlõdését töretlennek és
nagy ívûnek látja. Fontosnak tartja, hogy a vezetõk
kiválasztása az elmúlt években szerencsés volt,
valamint, hogy a Karon tapasztalható volt egy
összetartozás tudat, melynek következtében a
vidéki központok is egyenértékûnek érezhették
magukat. Ennek megtartását a jövõben is fontosnak
tartaná, továbbá nagyon fontosnak tartja még a
Kar vezetõi közötti egységet is. Hiányolta azonban,
hogy egyetlen vezetõtõl sem hallott elképzeléseket
a szociális képzés vonatkozásában, melyet a
pályázók figyelmébe ajánlott és kérte a kari
vezetõket, hogy viseljék szívükön a szociális
képzést is.
Dr. Lakner László képzési igazgató:
Szintén elmondta, hogy a kezdetektõl vesz részt a
fõiskola munkájában és azt is, hogy a Bíráló
Bizottság tagjaként mind a 3 pályázatot jól ismeri.
Egyedül Dr. Lampek Kinga pályázatában talált
utalást a képzési központokra azonban szeretné,
ha a terület markánsabban jelenne meg a pályázók
tevékenységi körében. Hangot adott azon
igényének, hogy a fejlesztési koncepciókban
jobban meg kellene jelennie annak, hogy ez egy
négy lábon álló Kar, és ezért a fejlesztésekbõl jó
lenne, ha a képzési központok is nagyobb
mértékben tudnának részesülni. Példaként említette
meg, hogy egy lift telepítését tartaná kívánatosnak
a Szombathelyi Képzési Központban és bár nem
túl nagy beruházásról lenne szó, mégsem könnyû a
megvalósítása.

Javasolta továbbá, hogy a Bódis professzor úr által
említett Tudományos ülések/fórumok székhelye
legyen Pécs, de egyes ülései legyenek más képzési
központokba is kihelyezve. Pozitív fejleménynek
tartotta, hogy a vezetésben nem csak orvosok
vannak, hanem színesedik a paletta Dr. Lampek
Kinga és Betlehem József személyében.
Javaslata, hogy a Kari Tanács támogassa a 3
fõigazgató-helyettesi pályázatot.
Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
Ismertette a pályázókkal kapcsolatos véleményét.
Elmondta, hogy tulajdonképpen második
alkalommal fog a pályázókra szavazni, hiszen elsõ
alkalommal akkor tette le mellettük voksát, amikor
2005. szeptember 1-ei hatállyal megbízta õket az
egyes fõigazgató-helyettesi feladatok ellátásával.
Betlehem József személyével kapcsolatosan
elmondta, hogy már az elõzõ két vezetésben is
alkalma volt vele együtt dolgozni és azt tapasztalta,
hogy mindig higgadtan, megfontoltan és
mértékadóan nyilatkozik meg az egyes ügyek
kapcsán. Mindenki számára ismert, hogy fiatal kora
ellenére az Egyetemen belül és kívül, valamint a
fõhatóságok szintjén is jól ismert, elfogadott
személynek számít, akinek véleményére adnak ezen
fórumokon és kialakult kapcsolatrendszere
rendkívül fontos a Kar számára. Fõigazgató úr
hozzátette azt is, hogy szeretné, ha Betlehem József
a fõigazgató általános helyettesítését is ellátná a
továbbiakban is.
Prof. Dr. Bódis József pályázatával kapcsolatosan
elmondta, hogy Bódis professzor urat már hosszú
ideje ismeri, személyét a legalkalmasabbnak tartja
a tudományos fõigazgató-helyettesi poszt
betöltésére és külön kiemelte Bódis professzor
úrnak a kari Doktori Iskola létrehozásának
érdekében végzett tevékenységét.
Dr. Lampek Kinga pályázatával kapcsolatban
elmondta, hogy rövid ideje ismeri ugyan a pályázót,
viszont úgy látja, hogy szeptemberi megbízatása
óta hatalmas energiával dolgozik a kari fejlesztések
területén. Az eredmények már most is jól láthatóak
és hangot adott azon reményének, hogy Dr.
Lampek Kinga gondolkodásmódjával színesíteni
fogja a Kar vezetését.
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hiányzik, továbbá a minõségbiztosítási rendszer
bevezetését is javasolta a beszámolókban
megjeleníteni.
Tájékoztatta a tanácstagokat arról, hogy szívesen
áll a tanácsülés után a szakvezetõk renA Kari Tanács Betlehem József oktatási fõigazgató- delkezésére, amennyiben kérdésük van a
helyettesi kinevezését 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, kiadvánnyal kapcsolatban.
összesen 25 szavazat mellett támogatta.
Fõigazgató úr kérte a jelenlévõket, hogy segítsék
A Kari Tanács Prof. Dr. Bódis József tudományos Buda professzor úr munkáját.
fõigazgató-helyettesi kinevezését 23 igen, 0 nem, 2
tartózkodás, összesen 25 szavazat mellett támogatta. Prof. Dr. Kovács L. Gábor fõigazgató:
A Kari Tanács Dr. Lampek Kinga fejlesztési Tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy
fõigazgató-helyettesi kinevezését 21 igen, 2 nem, 2 - a Kar anyagi helyzete alapján 2 munkahétnek
tartózkodás, összesen 25 szavazat mellett támogatta. megfelelõ jutalom számfejtésére nyílt lehetõség
valamennyi dolgozó számára;
A szavazást követõen Betlehem József kért szót és - 2005. december 13-án az OEC két karának
a többi pályázó nevében is megköszönte a bizalmat közös intézetigazgatói értekezletére kerül sor;
- jelenleg tárgyalja a MAB plénuma az
és elmondta, hogy igyekeznek azt megszolgálni.
Egészségtudományi Kar akkreditációs anyagát,
melyet a szakbizottság egyhangúlag támogatott;
2. napirendi pont: Egyebek
- a korábban ismertetett tartalmú Asbóth pályázat
nem érte el célját;
Dr. Buda József fõigazgatói tanácsadó:
Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy megkezdte a 15 - jelenleg a 2007-2013. közötti EU-s források
éves jubileumi kiadvány szerkesztését. Elmondta, megszerzésére irányuló pályázat elõkészítése
hogy a bekért anyagok egy része megérkezett és zajlik, melyben az EFK is jelentõs szerephez jut.
szeretné, ha a beszámolók felépítését illetõen elsõ
helyen szerepelne a mûködés, majd azt követné a
Oláh András
képzés és oktatásfejlesztés, valamint a kutatási
adjunktus
terület. Véleménye szerint a PR, marketing
dékáni hivatalvezetõ
tevékenység szinte minden intézet beszámolójából
Elmondta továbbá, hogy az elmúlt idõszak alapján
az a véleménye, hogy a vezetõségnek még meg kell
tanulnia csapat módjára viselkedni és kifelé
egységesen képviselni a Kart.

Érdekli-e? – Tudja-e?
1. A 7-es a legnépszerûbb szám. Miért?
2. Melyik gyógyszergyár terjesztette el 1912-ben ezt
a napjainkig fennmaradt, sõt szállóigévé vált,
„periferikus” jellegû hajtószerre vonatkozó
reklámversikét:
„Artin drazsé sosem káros, ettõl székes a fõváros”?
3. „Az emigráció nem gyermekbetegség. Az
emigráció nevû betegséget csak felnõttek kapják
meg” – írta a maga emigrációjának keserû
évtizedeiben az „Üvegcipõ” c. darab írója.
Ki az író és melyik közeli rokona volt orvos?
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4. Idézet egy krimibõl:- „A fiatal orvosok mind
egyformák – mondta Miss Marple – rögtön
megmérik az ember vérnyomását és bármi is a
baja, felírnak valami gyárilag elõállított újfajta
tablettát … Manapság olyan a gyógyítás, akár a
szupermarket: csupa csomagolt micsoda”. Az
idõs hölgy orvosa Dr. Haydock csípõsen válaszol:
„Megérdemelné, hogy piócákat írjak fel, meg
mustártapaszt és kámforos bedörzsölést”.
Ki a krimi szerzõje?
5. Egy Homonnan praktizált jónevû seborvos fia.
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Reformer mûvelõdéspolitikus, publicista, majd
miniszter, s a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke. Budapesten a VIII. kerületben a róla
elnevezett utcában rendelõintézet mûködik.
Kirõl van szó?
6. Gyógynövény-e az illatos erdei ibolya?
7. Egy találós kérdés: Ha tojás – biztos, hogy
romlott, ha fog, nem biztos, hogy romlott. Mi az?

A helyes megfejtést beküldõk közöt könyvjutalomat
sorsolunk ki. A megfejtéseket kérjük az
osszekoto@etk.pte.hu címre megküldeni.
A helyes megfejtéseket a következõ lapszámban
tesszük közzé.
Dr. Buda József
emeritus fõiskolai tanár

Beszámoló az „Egészség és társadalmi változás” doktori
kurzusról
Az Alkalmazott Egészségtudományi Intézet
szervezésében Egészség és társadalmi változás
címmel PhD kurzus megrendezésére került sor
2005. december 5. és 9. között. A program célja,
hogy áttekintést nyújtson a társadalmi folyamatok
egészségi állapottal kapcsolatos hatásairól
Magyarországon és más országokban. Az
elõadások angol és magyar nyelven hangzottak el.
A PTE Vendégoktatói pályázata révén lehetõség
nyílt Jan Sundin svéd történész, demográfus
professzor meghívására, aki a linköpingi egyetem
tanára és a PHOENIX program „Egészség és
népjóléti politikák” téma felelõse 2001 óta. A
professzortól a gazdasági, kulturális faktorok, a
társadalmi tõke mellett, érdekfeszítõ elõadásokat
hallhattunk a XIX. századi Svédországban,
Oroszországban a II. világháború után, továbbá
Dél-Afrikában az apartheid utáni változásokról és
egészségi hatásairól.
A magyarországi egészségi viszonyok társadalmi
meghatározottságáról Füzesi Zsuzsa szociológus
tartott gondolatébresztõ elõadást. A társadalmi
tõke egyik eleme a bizalom kérdése, mellyel
kapcsolatosan egy Pécsen végzett kutatás
eredményeirõl számolt be Füzér Katalin

szociológus. A lakosság egészségének javításában,
megõrzésében és bizonyos betegségek kezelésében
a komplementer medicina alkalmazása már
hazánkban is fontos szerephez jut. Ezzel
kapcsolatosan Buda László mutatta be a hazai
kutatási eredményeket.
Napjainkban a figyelem, és a pozitív törekvések
elõterébe kerültek a veszélyeztetett csoportok,
akiket társadalmi változások még érzékenyebben
érintenek. Forray R. Katalin a Romológiai Tanszék
vezetõje a közép és kelet Európai romák
helyzetérõl, Gruiz Katalin a Down Alapítvány elnöke
pedig a Down-syndromás és más szellemi vagy testi
károsodással élõ fiatalok és szüleik problémáiról,
lehetõségeikrõl és örömeirõl beszélt.
A kurzus, Jan Sundin közremûködésével, a
hallgatók által prezentált kutatási tervek bemutatásával, megbeszélésével és értékelésével
zárult.
Reméljük, hogy a jövõben még lesz lehetõségünk
Jan Sundin professzor meghívására és hasonló
színvonalas elõadássorozaton való részvételre.
Kívés Zsuzsa
tanársegéd
Népegészségtani Tanszék

Siklósi egészségnap
A siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
vezetõségétõl felkérés érkezett Karunkhoz, hogy
rendezzünk az iskola tanulói számára hasonló
Egészségnapot, mint Pécsett már eddig néhány
iskolában olyan sikeresen tettük. Karunk vezetése
támogatta a programban való részvételt és

finanszírozta annak költségeit, miután hallgatóink
szakmai fejlõdése mellett jó lehetõség mutatkozott
a Kar szakjainak népszerûsítésére is, melyet a
Humánpolitikai és Marketing Osztály koordinált.
Számunkra kihívást jelentett a nap megszervezése,
mivel az iskolába közel hatszáz tanuló jár és a hely
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megközelítése is külön szervezést jelentett.
Az elõzetes egyeztetés alapján a Család, mint fõ
témakör került a középpontba.
Az ápoló hallgatók, dr. Váradyné Horváth Ágnes
fõiskolai adjunktus vezetésével a mérhetõ
tényezõket, az életminõséget jelzõ vizsgálatokat
végezték el az önként jelentkezõ fiatalok körében.
Sajnos, vagy szerencsére több kóros elváltozást
is kimutattak a mérések. A hallgatók a fiataloknak
javasolták a szakrendelés felkeresését és a vizsgálat
újbóli megismétlését. Kissé tartottak a hallgatóink,
hogy a diákok nem fognak a fájdalommal járó
vizsgálatokra jelentkezni, de ez nem így történt. A
diákok lelkesek és együttmûködök voltak minden
feladatban.
Osztályok közötti plakátversenyt hirdettünk meg,
melyet egyik állomáson a dietetikusok segítségével
készítettek el. Az osztályok többsége igen ötletesen
és az egészség szinte minden területét magába
foglalóan jelenítette meg gondolatait a vizuális
világban. A nap végén a legkifejezõbbeket
jutalmaztuk.
A dietetikus hallgatókkal a Super Size címû filmbõl
nézhettek meg részleteket, majd ismerkedhettek
az egészséges táplálkozás jellemzõivel, Szabó
Szilvia fõiskolai tanársegéd vezetésével.
A gyógytornász hallgatók, négy különbözõ
feladatcsoportot állítottak össze. A tartásjavító
gyakorlatoktól egészen a játékos, mindennapi
mozgásig ismerkedhettek a középiskolások,
természetesen kipróbálva minden feladatot és
eszközt. A gyógytornász hallgatókat Juhász Rita
fõiskolai tanársegéd fogta össze.
A védõnõket Sztergár Tímea fõiskolai tanársegéd
készítette fel. Õk a fogamzásgátlástól egészen a
szûrõvizsgálatokig és az önvizsgálati módszerek
bemutatásán át a csecsemõ gondozásáig vonták
be a tanulókat a tevékenységekbe.
A párválasztás és ismerkedés kérdéseivel az
Egészségtan tanár hallgatók várták a diákokat,
kissé félve a fogadtatástól, ami azonban igen pozitív
volt, hiszen a gyerekek bátran kapcsolódtak be a
feladatokba. A társas kapcsolatok érzelmi, lelki
oldaláról közelítve jutottak el a tudatos
családtervezésig a diákok, igen jelentõs
érdeklõdést tanúsítva a témák iránt.
A program zárásaként értékeltük a legaktívabb
csoportokat és a legjobb plakátokat, melyet nagy

lelkesedéssel fogadtak mind az iskola tanulói, mind
nevelõi, hiszen õk is izgatottan kísérték végig
osztályuk tanulóinak teljesítményét.
A program végére mindenki kellemesen elfáradt
és sok élménnyel térhetett haza.
Talán az mutatta meg a nap sikerét, hogy a
résztvevõ hallgatók már a következõ hasonló
programunk idejérõl és helyszínérõl érdeklõdtek
a buszban a jólesõ pihenés közben.
Köszönet minden résztvevõnek a lelkiismeretes,
együttmûködõ munkáért,hogy ilyen a sikeres
programot tudtunk létrehozni.
Az iskola vezetésétõl, pedig köszönetet és
elismerést kaptunk a szerintük jól szervezett és a
tanulók visszajelzése alapján kiválónak minõsített
sikeres tevékenységünkért.

Hallgatók névsora:
Egészségtan tanár szakos hallgatók: Kapronczai
Edit, Garamvölgyi Emese, Kiss Kornélia, Puskás
Andrea, Tóth Andrea
Dietetikus hallgatók: Polgár Diána, Rózsás Katalin,
Szunyogh Szilvia
Gyógytornász hallgatók: 7 fõvel jelentek meg.
Ápoló hallgatók: Schwarcz Eszter, Szilasi András,
Kollár Gábor, Hanusza Judit, Temesvári Borbála,
Farkas Szimonetta
Védõnõ hallgatók: Hohmann Judit, Kámán
Mónika, Michelisz Andrea, Szabó Eszter Katalin,
Tordai Noémi, Tóth Krisztina, Vincze Virág
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Szülésre felkészítõ tanfolyam Pécsett a Védõnõ Szakon
Szülésre és az újszülött fogadására felkészítõ
tanfolyamot indítottunk a pécsi védõnõkkel
összefogásban 2005. októberében a PTE EFK
Pécsi Képzési Központjának Berek utcai
épületében. Ezzel három fontos célkitûzést sikerült
egyszerre megvalósítanunk.
Elõször is az oktatási infrastruktúránkból fakadó
elõnyöket kihasználva alkalmas helyszínt és
megfelelõ eszközöket biztosítottunk a várandós
anyák által igényelt programhoz.
Másrészt a közös program segített szorosabbra
fûzni a szakmai kapcsolatot a helyi védõnõkkel és
bemutatni képzésünk egy szegmensét a városban
élõ várandós anyáknak.
Harmadrészt pedig a fõiskola falai között folyó
tanfolyam nagyszerû gyakorlati terepet jelentett, és
jelent a jövõben is több szakmai tantárgy
oktatásában a fõiskolai és egyetemi szintû
képzésben egyaránt.
Maga a tanfolyam nyitott programként városi
szinten került meghirdetésre, mégis elsõsorban a
közelben élõ kertvárosi kismamák vették igénybe

9 fõs nyitó és ugyanilyen számú záró létszámmal.
A tanfolyam és a téma iránti érdeklõdést mutatja,
hogy az érdeklõdõk aránya folyamatosan
emelkedett: a szülés témáját felölelõ elõadáson már
a leendõ apákkal együtt 24-re bõvült a létszám,
majd a szülések arányában csökkent le ismét. A
programot hat héten keresztül, heti 1 alkalommal
– 1,5 óra idõtartamban bonyolítottuk le a
következõ témakörök szerint:

- Anya – magzat kommunikáció.
- A várandósság alatti élettani változások, várható
vizsgálatok és a helyes életmód.
- A szülés megindulásának jelei, folyamata és a
szülési fájdalomcsillapítás lehetõségei.
- A család felkészülése az újszülött fogadására, az
otthon és a babakelengye elõkészítése. Az újszülött
fogása, tartása és emelése.
- A szoptatás.
- A csecsemõ fürdetése és öltöztetése.
A fent ismertetett program a Megyei Kórház
Szülészeti Osztályán, valamint a Szülészeti Klinikán
szervezett szülõszoba látogatással egészült ki.
A tanfolyam elõkészítésében és lebonyolításában
- az „Egészségfejlesztõ védõnõ” tantárgy keretében
- nappali tagozatos okleveles védõnõhallgatók
vettek részt. Irányításommal a következõ
feladatokat kellett megoldaniuk egyéni vagy
csoportmunka keretében:
- A tanfolyamvezetõ védõnõvel együtt elkészítettük
a program curriculumát.
- Egyéni és önálló munka keretében minden hallgató
az általa választott témakörben óravázlatot készített
és megtartotta a foglalkozást, melyen a többi
hallgató hospitált.
- Szintén önálló munka keretében minden hallgató
elkészítette a tanfolyam értékelésének tervét,
melybõl közös munka során készült el a végleges
és alkalmazott variáció.
- Végül, de nem utolsósorban a hallgatóknak
megfigyeléseket kellett végezniük a közösségi
egészségfejlesztéshez kapcsolódóan a
várandóscsoport kialakulásával, mûködésével és
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fejlõdésével kapcsolatban, valamint ismertetni a
program során megjelent egészségfejlesztési
modelleket.
A részt vevõ hallgatók tehát nem csupán új
ismeretekkel gazdagodtak, hanem fejleszthették
kommunikációs, helyzetfelismerõ és
szervezõkészségüket, valamint jártasságot
szerezhettek egy kismama csoport indításában és
vezetésében egyaránt.
A jövõben is megszervezésre kerülõ tanfolyam jó
megfigyelési és gyakorlati lehetõséget kínál a
következõ tantárgyakhoz is: A terhesség
pszichoszomatikája, Szülésre felkészítés, Védõnõi
módszertan, Pedagógia és Védõnõoktatás
gyakorlat.
A programból természetesen nem csupán a
képzésünk profitált. A várandósok elégedettségét
mutatták a feedback pozitív visszajelzései is,
melyekbõl álljon itt néhány rövid idézet:

„Oldódtak a félelmeim a terhességgel és a szüléssel
kapcsolatban. Ha a baba és a magam jelzéseire
jobban figyelek, akkor nem lehet baj.”
„Nagy megerõsítést kaptam önbizalom terén.”
„Minden alkalommal jó hangulatban, pozitív
légkörben teltek az elõadások. Nagyon jól éreztem
magam.”
„Nagyon kedvesek a védõnõk és a védõnõhallgatók, sok hasznos információval láttak el.
Köszönöm a munkásságukat.”
A tanfolyam értékelése során kiderült, hogy a
hallgatóknak és nekünk, szervezõknek is kellemes,
szívmelengetõ érzést jelentett ez a közös és
emberközeli munka, ezért már új lehetõségek
kidolgozásán törjük a fejünket.
Deutsch Krisztina
tanársegéd
Egészségfejlesztési és Családgondozási Intézet

KarikaTÚRA
2005 szeptemberében vetõdött fel az ötlet, hogy
a PTE EFK dolgozói, hallgatói és említettek
barátai, családtagjai és ismerõsei néhanapján
töltsék együtt szabadidejüket egy túra keretében.
A kezdeményezés a „karikatúra” nevet kapta.
Egyrészt mert a
szójáték adja magát,
másrészt mert annyira
érdekes egymást,
kollégákat más
környezetben, más
öltözetben és más
apropóból látni, hogy
akárcsak
egy
karikatúra, ez is tud
vicces és érdekes is
lenni.
Õsz óta már négy
alkalommal jártuk a
Mecseket. Közösen
csodálhattuk meg a Jakabhegy szikláit, a Babásszerköveket és Zsongorkõt, a Keleti-Mecsekben
Réka-völgyet, Kisújbányát és Óbányát, és kétszer

is jártunk a csodálatos Melegmányi völgyben. A
közös túrák remek alkalmat teremtenek arra, hogy
mozogjunk, hogy a megismerjük egymást és
megbeszéljünk minden olyan témát, ami hét közben
nem jön szóba. Vannak olyan résztvevõi a
kirándulásoknak, akik
kizárólag itt találkoznak.
Így van, hogy fel sem tûnik,
hogy kollégák között
vagyunk, fel sem merül,
hogy
alapvetõen
munkatársi jellegû a
kapcsolat a jelenlévõk
között.
Az ismerkedésen kívül
másik ok is volt a
túrasorozat elindítására.
Mégpedig az, hogy
motiváljuk a dolgozókat a
mozgásra, népszerûsítsük
az aktívan töltött szabadidõs tevékenységeket és a
sportolást. Úgy gondolom, hogy egy
egészségtudománnyal foglalkozó oktatási intézmény
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dolgozóinak feladata és kötelessége az effajta
példamutatás, amirõl egyébként sokszor és sokan
beszélnek, de ideje volt tenni is valamit.
Na persze ez nem ennyire komoly. Túráinkon a jó
hangulatot az erdõ levegõjén és a csodálatos
tájakon kívül a viccmesélés, a sáros lejtõkön való
csúszkálás miatti hahotázások és a széles
patakokon való átugrások közbeni sikongatások
alapozzák meg. Mert tudni kell, hogy februárban
„lemászni”, akarom mondani, lecsúszni a
Melegmányi völgybe elsõ hallásra õrültségnek
tûnhet, de aztán igen vicces dolog. Amikor a
húszfõs társaságból tizenkilencen azt lesik, hogy
Nagy Gábor doktor mikor esik el (végre már) a
sáron, és Vági Ági közben hányszor sikít, az
tényleg kihagyhatatlan élmény.
A túraútvonalak kiválasztásában sok szempontot
kell figyelembe venni: Nem mindenki húszéves.
Úgy kell tervezni az útvonalat, hogy akár gyerekek
és idõsebbek is teljesíthessék. Ne legyen túl
hosszú és ne kelljen túl sokat „mászni”. Ezzel
biztosítható, hogy azok is eljönnek, akik csak az
apróságok miatt maradnának otthon, mert érthetõ
okokból nem szeretnék külön tölteni a szombatot.

Öröm volt nézni, ahogy Buda Bea csemetéi minden
erõlködés nélkül másznak hegyet, vagy hogy Vági
Ági fia kilométereken át cipel egy rönköt, csak
azért, hogy a következõ patakon könnyebben
keljen át a csapat.
Voltak olyan pillanatok is, amikor megijedtünk.
Goldbach Julcsi anyukáját, Katit alig tudtunk a
jéghideg patak vizébõl kihúzni, mert annyira
csúsztak a kövek. Ezen persze nem nevettünk, de
utólag mindenki kalandnak fogta fel. Egyébként
Kati egy másik túrán el is tévedt, így magáénak
tudhatja a legkalandosabb túrázó címet is.
Az is szempont, hogy legyen valami érdekes
természeti képzõdmény, táj, vagy jelenség a túra
során. No nem arra gondolok, hogy gömbvillámot
szoktunk látni, de a Kisújbányai völgy „Csepegõszikláki”, a Melegmányi völgy vízesései, a
Jakabhegy sziklái, az avar kori földvár
maradványai, vagy az említett falvak kis utcái olyan
élményt nyújtanak, amit kár lenne kihagyni egy
mecseki kirándulásból.
Terveink között szerepel, hogy egy késõ tavaszi,
vagy kora nyári hétvégét eltöltünk egy kulcsosházban. Tábortûz, szalonnasütés, közös fõzés, „ott
alvás”. Az a hétvége valóban az aktív pihenésrõl
fog szólni, aminek természetesen egy túra is a része
lesz.
A következõ túránk 2006. március 25-én lesz, a
Keleti-Mecsekben.
Megnézzük Püspökszentlászlót és felmegyünk a
Zengõre is. Mindenkit szeretettel várunk. Részletes
információ kérhetõ a jozsef.marton@etk.pte.hu
email címen.
Marton József
tanársegéd
Ápolástudományi és Sürgõsségi Ellátási Tanszék

Jégre veled
Február 9-én korcsolyás bulit rendeztek a
Mûjégpályán, ezzel nyújtva kellemes idõtöltést sok
fiatalnak. Többségben EFK-s hallgatók voltak
jelen, de mások is éltek a lehetõséggel. A
mindössze négy órás rendezvény fergeteges
hangulatban telt el. Mindenki nagyon jól érezte
magát. Aki megéhezett vagy megszomjazott a büfé
széles körû kínálatából választhatott.

Páran nem merészkedtek fel a jeges pályára, de
õk is kellemes hangulatban, forralt bor és
melegszendvics mellett töltötték az estét.
A jégen különleges produkciók voltak láthatók. A
vállalkozó szellemûek különbözõ mûkorcsolyás
mozdulatokkal próbálkoztak, kisebb-nagyobb
sikerrel.
Voltak, akik egyedül, akadtak akik kézen fogva
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rótták a köröket, mások pedig hosszú sorokban
vonatoztak.
Mint minden korcsolya pályán, itt is történtek
kisebb-nagyobb balesetek. A jelen lévõ mentõtiszt
hallgatók azonban készségesen álltak a bajba jutók
rendelkezésére.
Sajnos néhány esetben ez nem volt elegendõ, volt
akit agyrázkódás illetve csonttörés gyanújával be
kellett vinni a traumatológiára. Komoly baja
senkinek sem esett.
Akiket nem viseltek meg a történtek és jókedvük
határtalan volt, az est hátralevõ részét bulizással

töltötték a Szent Mór Kollégiumban. A hangulat itt
is óriási volt.
A megjelentek létszámában azonban volt egy kis
különbség. Olyan sokan voltak hogy még a
plafonról is víz folyt. Ez természetesen nem volt
akadálya annak hogy mindenki táncra perdüljön.
Akik ott voltak bizonyíthatják hogy a forró
légkörben zajló buli méltó befejezése volt a kicsit
hûvösebben kezdõdõ estének.
Kiss Szabina
Dietetikus I.

Tallózó
Fõiskolák, egyetemek alapítványi
támogatása:
Az
intézmények
költségvetésének töredékét kitevõ összegek
is segítenek
Népszabadság (64/56. szám) 2006. 03. 07 7. oldal
Ma már szinte az összes vidéki felsõoktatási
intézmény mûködtetését, fejlesztését segítik
alapítványok. A Zalaegerszeg Felsõfokú
Oktatásáért Közalapítvány a Pécsi
tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karát
támogatta.
Még vonzóbb az egyetem
Ny.Sz. Új Dunántúli Napló (17/55.
szám) 2006. 02. 25 - 1.,5. oldal
Az idén háromezerrel többen jelentkeztek a PTE
karaira a tavalyinál.
Magasházból kollégium: egyetlen kis lépés
elõre
Ny.Sz. Új Dunántúli Napló (17/52.
szám) 2006. 02. 22 - 5. oldal
A jelenlegi tervek szerint tiszán felsõoktatási
kollégium jönne létre a Magasházban.
Tudománypolitikai tervek: Kötetlen
beszélgetés
a
tudományos
élet
személyiségeivel
Vas Népe (51/44. szám) 2006. 02. 21 - 3. o.
Kötetlen beszélgetésre hívta Markó Péter, a Vas
megyei közgyûlés elnöke az elmúlt évben

kiemelkedõ tudományos munkát végzõ
személyeket. A beszélgetésen részt vettek többek
között dr.Veress Márton és dr.Kovács L.Gábor a
PTE Egészségügyi Fõiskolai kar professzorai is.
Még több kínai hallgatót vár a
tudományegyetem
Dunai I. Új Dunántúli Napló (17/50.
szám) 2006. 02. 20 - 2. oldal
Tovább kívánja növelni a külföldi diákok létszámát
a PTE.
Több mint hatezer diák a somogyi
felsõoktatásban
Vas A. Somogyi Hírlap (17/39. szám) 2006.
02. 15 - 3. oldal
A somogyi felsõoktatási hallgatók létszámát a Pécsi
Tudományegyetem kaposvári egészségügyi
fõiskolai kara teszi teljessé: az alma materban 585en küzdenek diplomájukért.
Okos szépségek versenye Pécsett
Új Dunántúli Napló (17/43. szám) 2006. 02.
13 - 9. oldal
Idén elõször rendezik meg a ”PTE Szépe - Az
intelligencia szépsége” szépségversenyt.
“Csodakefir” kapszulában: A betegségek
megelõzésében is jótékony hatásúak a pro- és
prebiotikumok
Kozma Ferenc Új Dunántúli Napló (17/37.
szám) 2006. 02. 07 - 1,2. oldal
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A kefir legfõbb alkotóeleme, a probiotikus az ígéretét és fizetné a szívcentrum hiteleit, akkor
baktérium már kapszulában is kapható. Dr. Figler kicsit könnyebb lenne a helyzet.
Mária, a PTE kutatója állítja, mind a beteg, mind
Egyetemi kar lett a fõiskola
az egészséges embernek ajánlható.
Pécsi Hírek (4/9. szám) 2006. 03. 09 - 1.
Bemutatkozik a PTE Egészségügyi Fõiskolai oldal
Az Egészségügyi Fõiskola március 6-tól a PTE
Kara
Tolnai Népújság (17/21. szám) 2006. 01. 25 - Egészségtudományi Karaként mûködik. Az
Versenyképes hivatások az egészségügyben: avatóünnepséget a Pécsi Nemzeti Színházban
Beszélgetés prof.dr. Kovács L. Gábor tartották.
fõigazgatóval, a Magyar Tudományos Akadémia
levelezõ tagjával. - Tájékoztatás a karról. - Az Egyetemi Kar
Egészségügyi Fõiskolai Karon induló képzések Dunántúli Napló (17/60. szám) 2006. 03. 02 5. oldal
nappali és levelezõ tagozaton.
Pécs Egyetemi karrá vált a PTE eddigi
Egészségügyi Fõiskolai Kara március elsejei
Gazdasági tanácsok a felsõoktatásban
hatállyal. A kari tanácsüléssel egybekötött
Népszava (133/12. szám) 2006. 01. 14 - 4.
A kormány Magyarország legnagyobb oklevélátadó ünnepséget március 6-án, hétfõn
vállalatainak, bankjainak vezetõit, volt délelõtt a Pécsi Nemzeti Színházban tartja a PTE
minisztereket, valamint országos gazdasági Egészségtudományi Kara.
szövetségek elnökeit delegálja a felsõoktatási
intézmények márciusban megalakuló gazdasági Pécsiek a lokátor ellen
tanácsaiba. A Pécsi Tudományegyetemre Új Dunántúli Napló (17/1. szám) 2006. 01.
14 -1. oldal
Draskovics Tibor, volt pénzügyminiszter kerül.
Sajtótájékoztatót tartott a Civilek a Mecsekért
Vizsgaidõszak: Több ezer fõiskolás diák ad Mozgalom. Boros János, a PTE egyetemi tanára
tiltakozást jelentett be a lokátor ellen.
számot tudásáról
Vas Népe (51/6. szám) 2006. 01. 11 - 5. old.
A PTE Egészségügyi Fõiskolai Karán 1065-en Harminc évre magánkézbe adnák a Baranya
adnak számot tudásukról a Szombathelyi Képzési Megyei Kórházat
Máté Balázs - Nyaka Szabolcs Új Dunántúli
Központban.
Napló (16/342. szám) 2005. 12. 15 - 5. oldal
Mai ülésén dönthet a megyei közgyûlés arról, hogy
Mégiscsak kollégium lesz a magasházból ?
Nyaka Szabolcs Új Dunántúli Napló (17/6. megpályáztatja a Baranya megyei Kórház
mûködtetésének jogát harminc évre. A Pécsi
szám) 2006. 01. 07 - 5. oldal
Ferenci József a Pécsi Tudományegyetem Tudományegyetem igen jelentõs tényezõ a
gazdasági fõigazgatója kifejtette, hogy a párhuzamos ellátások megszüntetése
szempontjából is.
Magasházban tisztán kollégium jönne létre.
PTE: honnan a nagy hiány?: Mi a
többmilliárdos hiány oka a pécsi
egyetemen?
Új Dunántúli Napló (16/346. szám) 2005. 12.
19 - 1., 5.. oldal
A Pécsi Tudományegyetem adósságának nagy
része a szívcentrum építése miatt van. Dr. Lénárd
László a PTE rektora szerint ha az állam betartaná

Járulékokon és fûtésszámlán is spóroltak az
egyetemek
Magyar Hírlap (39/13. szám) 2006. 01. 16 8. oldal
A kötelezõ maradványképzés miatt az egyetemek
nem tudták idõben kifizetni a tavalyi számláikat és
az oktatóknak járó többletpénzek egy részét. Ez
történt a Pécsi Tudományegyetemen is.
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Kalendáriumi
melléklet
Január 2.
Ezen a napon halt meg WAGNER János
(1811-1889) belgyógyász, pesti egyetemi
tanár, az Orvosegyesület elnöke, a Balassa
kör tagja.
Január 4.
LIPPAY Gáspár (1809-1895) keszthelyi
születésû szemész és sebész születésnapja.
1839-tõl országos szemész, 1850-tõl a pesti
egyetem tanára.
Január 5.
Joseph F. von MERING (1849-1908) ezen
a napon hunyt el. Német belgyógyász hallei
egyetemi tanár, a cukorbetegség kutatója.
A hasnyálmirigy kiírtásával kutyáknál
cukorbetegséget idézett elõ, s ezzel az
endokrinológiát a klinikai érdeklõdés
elõterébe hozta. 1903-ben E. Fischerrel
leírta a barbiturátok altató hatását.
Január 6.
Ezen a napon halt meg KUN Tamás (18151894) Borsod vármegye fõorvosa.
Január 7.
William STOKES (1804-1878) ír
belgyógyász, dublini egyetemi tanár
halálozási napja. Gravessel együtt az ír
egészségügy reformálója, a Kórtani
Társulat megalapítója, az Angol Orvosi
Társaság és a Királyi Ír Akadémiai elnöke.
Korának egyik legnevezetesebb orvosa.
1825-ben – néhány évvel Laenneck
felfedezése után – bevezette a klinikai
gyakorlatba a stetoskop használatát.
Legfõbb munkaterülete a mellkasi
betegségek fizikális diagnosztikája. Ezzel
megelõzte Skodát és a kontinens többi
belgyógyászát. 1874-ben a lázról
jelentetett meg tananyagot.
Január 8.
Ottó KAHLER (1849-1893) születésnapja.
Prágai
és
bécsi
belgyógyász,
plasmacytoma, illetve a myeloma
multiplex leírója.
Január 9.
Jacques-Louis REVERDIN (1842-1929)
ezen a napon halt meg. Svájci sebész, genfi
egyetemi tanár, a lebenyes bõrplasztika
kidolgozója.
Január 10.
Carl von LINNÉ (1707-1778) svéd orvos
és botanikus halálozási évfordulója. A
növény és állattanban a kettõs nevezéktan,
valamint a „mesterséges rendszer”
bevezetõje. Upsalában az anatómia és az
orvostan
tanára,
de
elõadott
természetrajzot, orvosi etikát és filozófiát
is.
Foglalkozott
gyógyszertannal,
dietetikával és a betegségek osztályozásával
is. Udvari orvos, a svéd Tudományos
Akadémia elsõ Elnöke.
Január 11.
AUJESZKY
Aladár
(1869-1933)
születésnapja.
Mikrobiológus,
a

Bakteriológiai
Intézet
igazgatója.
Bevezette a kutyák kötelezõ veszettség
elleni védõoltását.
Január 12.
Ludvig TRAUBE (1818-1876) német
belgyógyász, berlini egyetemi tanár
születésnapja. Az állatkísérletes orvosi
kutatómunka
gyakorlatának
meghonosítója.
Számos
jelentõs
megállapítás fûzõdik a nevéhez: az aorta
elégtelenség esetén hallható kettõs hang
az erek felett, a bolygóideg szerepének
tisztázása a gége mûködésében, a digitalis
hatásmechanizmusának tisztázása, a
vesebajok tüneteinek elemzése.
Január 13.
Oscar MINKOWSKI (1858-1931) litván
származású endokrinológus, boroszlói
belgyógyász egyetemi tanár születésnapja.
A veleszületett sárgaság leírója.
Robert ADAMS (1791-1875) ír orvos,
dublini sebész és belgyógyász egyetemi
tanár halálozási évfordulója. A „Dublini
iskola” kiemelkedõ képviselõje. Nevét a
hirtelen szívmegállás tünetegyüttesének
leírása tette emlékezetessé (Adams-Stokes
szindróma).
Január 14.
ENTZ Béla (1877-1959) kolozsvári
születésû kórboncnok, pécsi egyetemi
tanár halálozási évfordulója. A TBC,
syphilis és leukémia kórtanának kutatója,
kiváló egyetemi oktató és szervezõ.
RAYGER Károly (1641-1707) pozsonyi
városi orvos halálának évfordulója. Német
egyetemeken tanult, számos értekezése
jelent meg külföldi lapokban. Fûvészkertet
létesített Pozsonyban. Gyógynövényeket
ismertetett. A himlõvel foglalkozva
javaslatot tett a megelõzõ oltásra. Mint
törvényszéki orvos bevezette a tüdõ
uszópróbáját az élve születettség
kimutatására.
Albert SCHWEITZER (1875-1965)
elszászi teológus, zenetudós, orvos, Nobelbékedíjas humanista születésnapja.
Strassburgban végezte tanulmányait,
ugyanott adott orgonahangversenyeket.
Híres Bach interpretátor. 1905-ben
monográfiát jelentett meg Bachról. A
teológia magántanáraként iratkozott be az
orvosegyetemre azzal a céllal, hogy az
afrikai benszülöttek között orvosmisszionáriusi tevékenységet végezzen.
1912-ben
Lambarénében
kórházat
alapított, ahol kisebb megszakításokkal
élete végéig gyógyította a benszülötteket,
akik nagy fehér varázslónak hívták. Orvosi
tevékenységével és filozofikus mûveivel a
humanizmus jelképe lett.
Január 15.
Francois Gigot de la PEYRONIE (16681747)
születésnapja.
Sebész
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Montpelierben, majd Párizsban az
anatómia tanára. Udvari sebész, a Francia
Sebész Akadémia megalapításával az addig
alacsony
rendûnek
tekintett
sebészmesterséget sikerült tekintélyhez
juttatnia. Nagy vagyonát a diákok
segélyezésére hagyta.
ALEXANDER
Béla
(1857-1916)
röntgenológus. Hazánkban a radiológia
megalapítójának halálozási évfordulója.
Késmárkon született, itt is kezdte meg a
magángyakorlatát.
1882-ben
a
röntgensugarak felfedezése után ez kötötte
le érdeklõdését. 1909-tõl a radiológia
magántanára a budapesti egyetemen. 1914tõl rendkívüli tanár. A röngtendiagnosztikai
korai szakában alapvetõ megfigyeléseivel
nemzetközi
tekintélyt
vívott
ki.
Iskolájából kerültek ki hazánk elsõ
röntgenesei. Halálát sugárártalom okozta.
Január 16.
LUMNITZER Sándor (1896-1958)
budapesti sebész születésnapja. Az
agyaggalamb
lövészet
többszörös
világbajnoka.
Január 17.
KOPITS Jenõ (1896-1946) kaposvári
születésû ortopéd, a hazai ortopédia
kiemelkedõ egyéniségének halálozási
évfordulója. Mûködését Dollinger mellett
kezdte, majd magánintézetet létesített.
1908-tól az ortopédia magántanára, a
Stefánia Gyermekkórház fõorvosa.
Január 18.
Hermann SELLEN (1834-1908) holland
szemész, utrechti egyetemi tanár halálozási
évfordulója. Nevéhez fûzõdik számos
szemészeti vizsgálóeszköz elkészítése. A
látásélesség mérésére szolgáló táblái
nemzetközi szabvány besorolásban
részsültek.
Január 19.
Bruno BLOCH (1878-1933) svájci
bõrgyógyász, zürichi egyetemi tanár
születésének évfordulója. A kísérleti
dermatológia kezdeményezõje. A kátrány
okozta carcinoma ismertetõje.
Január 21.
Camillo GOLGI (1843-1926) olasz
neurohisztológus halálozási évfordulója. A
modern idegszövettanai technika egyik
kidolgozója. Ezüstnitrát festéssel láthatóvá
tette az idegelemeket, leírta a
tengelyfonalak hálózatát, elkülönítette a
szürke és fehéragy állomány gliasejtjeit. A
kisagy szöveti szerkezetében kimutatta a
róla elnevezett sejteket. 1906-ben orvosi
Nobel-díjban részesült.
Január 22.
Ifjabb IMRE József (1884-1945) halálozási
évfordulója. Szemész, a pozsonyi, pécsi,
majd budapesti egyetem tanára, az Állami
Szemkórház
igazgatója.
Korának
kiemelkedõ szemésze volt. Különösen
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kiemelkedik a mûtéttani munkássága.
Albert NEISSER (1855-1916) német
bõrgyógyász, bakteriológus, vennerológus,
boroszlói egyetemi tanár születési
évfordulója. 1879-ben felfedezte a
gonococcust. Bevezette a protargol
kezelést. Kimutatta a lupus vulgaris
tuberkolotikus eredetét. Tisztázta számos
bõrbetegség kórtanát. 1902-ben a nemi
betegségek leküzdésére társulatot alapított.
Január 23.
Caesar BOECK (1845-1917) norvég
bõrgyógyász halálozási évfordulója. Oslói
egyetemi
tanár,
a
jóindulatú
lymphogranulomatozis (Boeck-sarcoid)
leírója.
Január 25.
Samuel T. von SOEMMERING (17551830) német anatómus születésnapja.
Kasseli és mainzi egyetemi tanár, az
idegrendszer és az érzékszervek kutatója.
Antropológus, sokoldalú természetbúvár.
Tisztázta az agyidegek eredetét, nevét
viseli a substantia nigra. Tõle származik a
hasnyálmirigy elnevezés, valamint az
európaiak és a fekete afrikaiak
összehasonlító vizsgálata.
Kiyoshi SHIGA (1870-1957) japán
bakteriológus halálozási évfordulója. Koreai
egyetemi tanár, majd tokiói intézetvezetõ.
Kruseval együtt 1898-ben felfedezte a
vérhas egyik fajtájának kórokozóját, majd
dísenteria szérumot állítottak elõ. A vérhas
bakteriumai róla kapták a shigella nevet.
Január 26.
CSIKY
József
(1881-1929)
marosvásárhelyi születésû belgyógyász
halálozási évfordulója. Debreceni egyetemi
tanár, a Debreceni Orvos Egyesület elnöke,
az Ápoló és Védõnõképzõ Intézet alapító
igazgatója.
LENHOSSEK Mihály (1863-1937)
anatómus, halálozási évfordulója. Több
német intézetben mûködött. Idegrendszeri
kutatásaival szerzett nemzetközi hírnevet.
Antropológiai munkássága is jelentõs.
1899-tõl egy emberöltõn át oktatott a
budapesti egyetemen intézetét nemzetközi
szintre emelve.
Január 27.
PÁNDY Kálmán (1868-1945) elmeorvos,
halálozási
évfordulója.
Egyetemi
magántanár, a gyulai majd a lipótmezei
elmegyógyintézet fõorvosa, a nagyszebeni
intézet
igazgatója,
majd
magán
elmegyógyintézet vezetõje. 1905-bne
beszámolót
írt
az
európai
elmegyógyintézetekrõl. Laboratóriumi
reakciót dolgozott ki a liquor fehérje
tartalmának vizsgálatára.
Január 28.
VEREBÉLY Tibor (1875-1941) sebész,
budapesti egyetemi tanár születési
évfordulója. Sokoldalú sebészi gyakorlatát
kórtani megalapozással kapcsolta egybe.
Az 1930-as években hazánk vezetõ
sebészének
számított.
Nagyhatású
egyetemi elõadó volt.
CHÁZÁR

András

(1745-1816)

a

gyógypedagógia magyar ûttõrõjének
halálozási évfordulója. Rozsnyúi ügyvéd,
gömör megye fõjegyzõje, a sajtószabadság
és a magyar nyelvhasználat szorgalmazója.
1802-ben Vácott intézetet alapított a
süket-némák számára. Eredménytelenül
szorgalmazta, hogy hazánkban tudós
társaság alapuljon.
Január 29.
NÉKÁM Lajos (1868-1957) bõrgyógyász,
budapesti egyetemi tanár halálozási
évfordulója. Sokoldalú dermatológiai
kutató és tanító munkája mellett fontos
szerepet vállalt a vérbaj elleni társadalmi
küzdelemben. A nemibeteg gondozás és
szûrés kezdeményezõje. Feldolgozta a
bõrgyógyászattal kapcsolatos magyar népi
gyógymódokat és hiedelmeket, valamint
a szifilisz történetét. Elkészítette a
bõrbetegségek atlaszát.
KABAY János (1896-1936) gyógyszerész
doktor, az Alkaloida Vegyészeti Gyár
(Tiszavasvári) alapítójának halálozási
évfordulója. Kabay dolgozta ki a
máknövénybõl
történõ
morphin
elõállítást, s ezzel kiküszöbölte a költséges
opium gyûjtést.
Január 30.
Max THEILER (1899-) dél-afrikai
bakteriológus születésnapja. A Rockefeller
Alapítvány laboratóriumának igazgatója.
1951-ben Nobel-díjat kapott a sárgaláz
kutatásáért.
Február 2.
Antonio VALSALVA (1666-1723) olasz
anatómus és fiziológus, bolognai egyetemi
tanár halálozási évfordulója. A fül
anatómiájának kutatója volt. Tõle
származik a külsõ közép és belsõ fül
elosztás, valamint a róla elnevezett légzési
kísérlet.
Február 4.
Gottfried Reinhold TREVIRANUS (17661837) német orvos és természettudós
születésének évfordulója. 1802-ben
megjelentett természetfilozófiai mûvében
elsõként használta a „biológia” kifejezést.
Február 5.
Max BÜRGER (1885-1966) német
belgyógyász, lipcsei egyetemi tanár
halálozási évfordulója. Az essentialis
hyperlipaemia és az elzáró érgyulladás
leírója (Bürger-kór).
Jules Emile PEAN (1830-1898) francia
sebész halálozási évfordulója. A XIX. század
60-as éveiben felvetetette az akkor még
igen veszélyesnek számító petefészek
eltávolítást. A vérzés csillapítására vezette
be az érfogó használatát, amely ma is a
nevét viseli.
Február 6.
REJTÕ Sándor (1881-1945) fülész,
budapesti címzetes rendkívüli egyetemi
tanár, az új Szent János Kórház
fõorvosának halálozási évfordulója.
Február 8.
Guillaume DUPUYTREN (1777-1835)
párizsi sebész halálozási évfordulója. A
Hotel Dieu kórházban a modern klinikai
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szemlélet bevezetõje, számos mûtéttani
újítás alkalmazója. A tenyér ismeretlen
eredetû zsugorodása az õ nevét viseli.
(Dupuytren-contractura).
Agostino BASSI (1771-1856) olasz gazdász
halálozási évfordulója. A selyemhernyó
moscardino
nevû
betegségérõl
megállapította, hogy gomba okozza
(1835), s ezzel indult meg a kórokozó
mikrobák kutatása.
Február 10.
Conrad W RÖNTGEN (1845-1923) német
fizikus halálozási évfordulója. Strassburg,
Giessen Wülsburg, München egyetemein
egyetemi tanár. Az általa X sugaraknak
nevezett „Röntgen-sugár” felfedezéséért
1901-ben Nobel-díjat kapott.
Claude BERNARD (1813-1878) francia
fiziológus halálozási évfordulója. A
Sorbonne, majd a Collége de France tanára.
Korának
egyik
legtermékenyebb
kísérletezõje és tudósa. A spekuláció helyett
a kísérleti élettani szemlélet bevezetõje az
orvosi gondolkodásban. Számos felfedezése
közül kiemelkedik a máj cukorfelépítõ
képességének leírása, a glykogen
felfedezése, a IV. agykamrába szúrással
elõidézett cukorvizelés, az erek idegeinek
leírása, a vegetatív idegrendszer
mûködésének vizsgálata stb.
Február 11.
Axel MUNTHE (1857-1949) svéd orvosíró halálozási évfordulója. Hazáján kívül
Párizsban és Rómában folytatott orvosi
agygyakorlatot, majd Anacapriban
telepedett le, ahol San Michele c. regénye
világsikert aratott, jövedelmébõl gazdag
gyûjteményt rendezett be. Villája ma is
turisztikai látványosság.
Február 13.
HERZOG Ferenc (1879-1952) belgyógyász
budapesti egyetemi tanár születési
évfordulója. Fontos szerepe volt az EKG
hazai bevezetésében. Jendrassik Ernõvel
közösen megírták a Belorovstan
tankönyvét (1929).
DALNOKI Viktor (1868-1955) fogorvos,
operaénekes és rendezõ halálának
évfordulója. Mint kitûnõ barritonista a
budapesti Operaház Wagner szerepeiben
aratott sikereket. Orvosi mûködését mint
neves operaénekes is folytatta.
Ottó H. F. OBERMAIER (1843-1873)
német epidemiológus. Kolerajárvány
kutatása során fertõzõdött meg, fiatalon
meghalt.
John HUNTER (1728-1793) angol
anatómus,
fiziológus,
sebész,
természettudós születési évfordulója. A
londoni Szent György Kórház sebésze, a
Királyi Tudományos Társaság tagja. A
korábban kevésre becsült sebészetet az
orvoslással azonos rangra emelte.
Bátyjával William Hunterrel orvosi
magániskolát alapított. Tizennégyezer
kórbonctani készítményt hagyott a
Sebészek Kollégiumára, megalapítva a világ
leggazdagabb összehasonlító Korbonctani
Múzeumát.
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Február 14.
Karl Erick COBRENS (1864-1933) német
növénygenetikus halálozási évfordulója.
Berlini egyetemi tanárként a mendeli
öröklési törvények újra felfedezõje.
Francois MALGAIGNE (1806-1865)
francia sebész, anatómus, párizsi egyetemi
tanár születési évfordulója. Orvostörténész,
sebészeti iskolát szervezett, az orvosi etika
fejlesztõje, sokat tett a kórházi ellátás
színvonalának az emeléséért.
Gabriel ANDRAL (1707-1876) francia
belgyógyász, pathológus párizsi egyetemi
tanár halálozási évfordulója. A klinikum
mai fogalmának meghonosítója.
Február 15.
Jean Nicolas CORVISART (1755-1821)
francia belgyógyász, az 1794-ben létesített
párizsi klinika elsõ professzora. Napóleon
orvosa. Bevezette az Auenbrugger által
korábban felfedezett, de kellõen nem
méltányolt kopogtatási módszert az orvosi
gyakorlatba (1808).

szerkesztõje. Bakteriológiai állomást
szervezetett, településegészségüggyel,
fertõtlenítéssel foglalkozott. Szorgalmazta
az egészségtan középiskolai tanítását.
Február 27.
Vlagyimir Petrovics FILATO (1875-1956)
orosz-szovjet szemész, odessai egyetemi
tanár születési évfordulója. Szaruhártya
átültetési és bõrátültetési módszereket
dolgozott ki.
ORLAY János (1770-1829) magyar
származású szentpétervári orvos, a cár
udvari sebésze halálozási évfordulója.
Jelentõs szerepe volt az orosz
orvosképzésben is.
Ivan Petrovics PAVLOV (1849-1936)
orosz fiziológus halálozási évfordulója.
Szentpétervári (leningrádi) akadémia
tanára, kutatóintézet vezetõje. Nobel-díjas.
Nevéhez fûzõdik a feltételes reflex tana,
amellyel új utat nyitott az élettani
kutatásokban.

iskola megalapítója. Bécsben tanult,
külföldi
tanulmányútjain
szerzett
tapasztalatok alapján tervezett intézet
megvalósítását
az
1848/49-es
szabadságharc hátráltatta, csak 1850-ben
kapott engedélyt Vácott magánintézet
felállítására, melyet két év múlva Budára
helyezett át. 1858-ban elmekórtani
szakkönyvet írt. Tudományos oktató és
szervezõ munkásságáért bárói rangot
kapott.
Március 5.
MARGÓ Tivadar (1816-1896) biológus,
anatómus születési évfordulója. Bölcsészés orvosdoktori oklevelet szerzett. Elõbb
a Bécsiköz Kórházban, majd a pesti
egyetem anatómiai intézetében dolgozott.
A szabadságharcban honvédorvos volt.
Rövid kolozsvári tartózkodás után 1862tõl a pesti egyetem az állattan és bonctan
tanára.

PETRIK Ottó (1852-1913) kórboncnok
budapesti egyetemi tanár halálozási
évfordulója. A fõvárosi Bakteriológiai
Intézet megalapítója.

John CONOLLY (1794-1866) angol
elmeorvos, aki a londoni University
College-ban bevzeette az elmebajnok
klinikai oktatását. Nevéhez fûzõdik a
kényszermentes (no restraint) elmeápolás
propagálása.

Február 17.
PURJESZ
Zsigmond
(1845-1896)
belgyógyász, orvostörténész halálozási
évfordulója. Az egyetemi Ebers-papirusz
kutatója.

Február 28.
Charles NICOLLE (1866-1936) francia
bakteriológus, a College de France
tanárának halálozási évfordulója. Sok
egyéb közt, 1903-ban felfedezte, hogy a
kiütéses tifuszt a ruhatetû terjeszti. 1928ban Nobel-díjat kapott.

Március 7.
Julius Wagner von JAUREGG (1857-1940)
osztrák idegorvos születési évfordulója.
Bécsi egyetemi tanár, a paralizis malária
kezelésének bevezetõje 1917-ben. 1927ben Nobel-díjat kapott. Törvényszéki
elmeorvosként is ismertté vált.

Február 18.
Francesco REDI (1626-1697) olasz orvos
és természetbúvár pisai egyetemi tanár
születési évfordulója. A viperaméreg és a
májmétely kutatója. Elsõként cáfolta az
„õsnemzést” vagyis azt, hogy az apró
állatkák „maguktól” keletkeznek a húsban
és a szemétben, amit még Arisztoteles
tanított.

Philip Showalter HENCH (1896-1965)
amerikai
patológus,
reumatológus
rockesteri (Mineshota) egyetemi tanár
születési évfordulója. A mellékvesekéreg
hatását kutatta, a kortizon terápiával
kedvezõ eredményt ért el. 1950-ben Nobeldíjat kapott.

Március 8.
MÜLLER
Kálmán
(1849-1926)
belgyógyász budapesti rendkívüli egyetemi
tanár születési évfordulója. Az egészségtan
elõadója a bölcsészkaron, valamint a
mûegyetemen. A Rókus Kórház, majd
valamennyi pesti kórház igazgatója, az
Országos Közegészségügyi Tanács elnöke,
a tbc elleni küzdelem kormánybiztosa.
Tudományos szervezõ munkásságáét bárói
címet kapott.

Antonio VALSALVA (1666-1723) olasz
orvos és fiziológus születési évfordulója
(lásd még február 2!)

Február 19.
PETE Zsigmond (1825-1883) hajóorvos
és balneológus születési évfordulója. Bejárta
a nyugat-indiai szigetvilágot és a Földközitenger környékét. Tábori fõorvosként is
mûködött Oroszországban, majd a Festetics
grófi uradalom orvosa lett. 1866-ban a
balneológia magántanára a pesti
egyetemen és a császár-fürdõ igazgatója.
Február 20.
MORELLI Gusztáv (1879-1960) születési
évfordulója. Fogorvos, szájsebész, budapesti
címzetes rendkívüli egyetemi tanár. A
Fogorvosi Szemle fõszerkesztõje, a
fogászat sokoldalú szaktekintélye:
Bevezette a caries-index fogalmát,
rágásnyomásmérõt
szerkesztett.
Orvostörténelemmel is foglalkozott.
Február 21.
August WASSERMANN (1866-1925)
német bakteriológus, berlini egyetemi tanár
születési évfordulója. 1906-ban kidolgozta
a vérbaj kimutatására szolgáló vizsgáló
módszert.
Február 24.
FRANK Ödön (1859-1941) higienikus
budapesti egyetemi magántanár születési
évfordulója. Az Egészség c. folyóirat

J.F. von MERING (1849-1908) német
belgyógyász születési évfordulója. (lásd még
január 5.)
KATAI Gábor (1831-1878) orvos és
gyógyszerész halálozási évfordulója.
Megyei fõorvos a Jász-Nagykun-Szolnok
Vármegyében. Az 1873-as kolerajárvány
idején
kormánybiztos.
A
Természettodományi Társulat titkára volt.
ELISCHER
Gyula
(1875-1929)
röntegnológus, debreceni egyetemi tanár
születési évfordulója. Kidolgozta a
kontrasztos gyomor-relief módszerét.
Röntgenártalom áldozata lett.
Március 1.
Friedrick KRAUS (1858-1936) német
belgyógyász, berlini egyetemi tanár
halálozási évfrodulója. A vegetatív
idegrendszer szerepét hangsúlyozta.
Márcus 2.
Gösta FORSSELL (1876-1950) svéd
röntgenológus, stockholmi egyetemi tanár
születésének évfordulója. A méhrák
sugárterápiájának úttörõje volt.
SCHWARTZER Ferenc (1818-1889)
elmeorvos halálozási évfordulója. Az elsõ
magyar emlegyógyintézet és elmeorvosi
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Edward C. KENDALL (1888-1972)
amerikai
mikrobiológus
születési
évfordulója. A rochesteri Mayo-klinika
kutatója, a minnesotai, majd a princetoni
egyetem tanára, endokrinológus. A
pajzsmirigybõl izolálta a tiroxint a
mellékvesekéregbõl számos steroidot,
közülük a kortizont. 1950-ben Nobel-díjat
kapott.
Március 9.
Johannus
MANARDUS
(Giovanni
Monordi) (1462-1536) itáliai orvos,
természetfilozófus, ferrarai egyetemi tanár
halálozási évfordulója. Viszonylag rövid
ideig II. Ulászló udvari orvosa Budán. A
vérbajok rendszerezésével is foglalkozott.
Georgius WIRTH (1470-1524) bolognai
végzettségû orvos halálozási évfordulója.
Ausztriai valamint horvátországi orvos, II.
Lajos magyar király orvosa Budán.
Március 10.
PATAKI Dániel (1804-1871) kolozsvári
orvos születési évfordulója. Az 1831-es
erdélyi kolerajárvány leküzdésében
kiemelkedõ szerep volt. 1861-tõl országos
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fõorvos.
Loon Jean Babtiste CRUVEILHIER (17911874) francia kórboncnak halálozási
évfordulója. Párizsi egyetemi tanár,
nagyjelentõségû kórbonctani atlasz
készítõje.
PUDER Sándor (1899-1955) belgyógyász,
tüdõszakorvos születési évfordulója. A
Korányi Tüdõszanatórium igazgató
fõorvosa, a Pneumonologia Danubiana
alapító szerkesztõje. 1930-ben kiadott
„Állapota kielégítõ” címû könyvével,
amelyben mint paciens írta le saját
vakbélmûtétjének keserves élményét, az
orvosok, valamint a laikusok között
egyaránt vagy sikert aratott.
ENTZ Béla (1877-1959) kórboncnak,
pécsi egyetemi tanár születési évfordulója
(lásd még január 14.).
SARBÓ Artur (1867-1943) ideggyógyász
budapesti rendkívüli egyetemi tanár
születési évfordulója. A Szent István Kórház
fõorvosaként a központi idegrendszer
szifilitikus elváltozásainak nemzetközi
tekintélyû kutatója.
Március 12.
BELÁK Sándor (1886-1947) patológus,
balneológus és farmakológus halálozási
évfordulója. A kórtan tanára a debreceni,
majd a budapesti egyetemen.
SADLER József (1791-1849) halálozási
évfordulója.
Gyógyszerész
orvos,
botanikus. Számos növényt jelöltek meg a
nevével. A Magyar Természettudományi
Társulat egyik alapító tagja.
Március 13.
WESZPRÉMI István (1723-1799) orvos,
polihisztor orvostörténész, Debrecen
városi orvosának halálozási évfordulója.
Tanulmányait Debrecenben, Zürichben,
Londonban és Utrechtben végezte. Már
Jenner elõtt foglalkozott a himlõ elleni
védõoltással. Védõoltást javasolt a pestis
ellen is, mint szülészmester kézikönyvet
írt a bábák számára. Munkássága külföldön
is ismert, még Morgagni is idézi. Mária
Terézia aranyéremmel tüntette ki. Fõ
mûve
a
négykötetes
Succinta,
Magyarország és Erdáély adddig élt
orvosainak életrajz-gyûjteménye.
Március 14.
Paul EHRLICH (1854-1915) német
patológus születési évfordulója. A majnafrankfurti Kísérleti Terápiás Intézet
igazgatójaként kidolgozta a vérbaj és
számos más betegség kemoterápiáját.
Immunológiai kutatásaiért 1908-ban
Nobel-díjat kapott.
Március 15.
Emil von BEHRING (1854-1917) német
immunológus születési évfordulója. Berlini,
majd marburgi egyetemi tanár, az elsõ
Nobel-díjas orvos (1901). Felfedezte az
antitoxin képzõdést, bevezette az aktív
immunizálást. A difteria szeroterápiáját, a
tetanusz szeroprafilaxisát.

MOSONYI Sándor (1889-1976) születési
évfordulója. Gyógyszerész, orvos egyetemi
tanár, a Budapesti Egyetemi Gyógyszertár
igazgatója, a gyógyszerész-továbbképzés
egyik
bevezetõje.
Az
Országos
Közegészségügyi Tanács tagja.
Március 16.
SEBESTENY
Gyula
(1887-1954)
tüdõsebész születési évfordulója, hazánkban
a tüdõsebészet kifejlesztõje, egyetemi
tanár.
Március 18.
KATONA
Zsigmond
(1828-1902)
halálozási évfordulója. Kecskeméti
gyógyszerész, az Országos Gyógyszerész
Egyesület alelnöke, aki önkéntesként
küzdötte
végig
az
1848/49-es
szabadságharcot.
A
magyar
gyógynövénytermesztés egyik úttörõje. Az
alföldi gyümölcs és homoki szõlõtermelés
gyakorlati megvalósítója. Kecskemét egyik
határterületét
„Katona-telep”-nek
nevezték el.
SCHRAUD Ferenc (1761-1806) születési
évfordulója. Törvényszéki orvos, a pesti
egyetemen az elméleti orvostan és az
államorvostan tanára. 1802-tõl országos
fõorvos
(protomedicus).
Jelentõs
epidemiológiai munkásságot fejlesztett ki,
fontos közegészségügyi rendszabályokat
vezetett be. A himlõoltás elterjesztését
szorgalmazta. A kuruzslás és a
fürdõmesterek gyógyító tevékenységét
korlátozta. Tifuszjárvány leküzdésének
esett áldozatul.
Március 19.
LÕTE József (1856-1938) születési
évfordulója. Patológus kolozsvári egyetemi
tanár, a szegedi egyetem egyik szervezõje.
1920-tól a kórtan egyetemi tanára. A
lépfene és veszettség elleni oltásokkal
kapcsolatos
kutatásai
emlékezetre
méltóak.
Elias LÖNNROT (1802-1884) finn orvos
halálozási évfordulója. Finn orvos és sebész,
aki a Kalevala gyûjtésével vált világhírûvé.
Hazájában az ismeretterjesztõ orvosi
könyvei is népszerûek voltak.
Március 21.
UDRÁNSZKY László (1862-1914)
fiziológus, biokémikus budapesti egyetemi
tanár halálozási évfordulója. Az erjedési
folyamatok kutatója volt.
Márcus 22.
Hermann SIMON (1867-1947) német
elmeorvos születési évfordulója. A
güterslahi munkaterápiai elmegyógyintézet
vezetõje.
Az
elmebetegek
munkaterápiájának propagálója.
Cesar ROUX (1857-1934) svájci sebész
születési évfordulója. Lausannei egyetemi
tanár, a torokplasztika bevezteõje, az
appendicitis elnevezõje és korai operálója.
Március 24.
Karl Friedrich WENCKEBACH (18641940) bécsi belgyógyász és fiziológus
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születési évfordulója. A szív élettanának és
kórtanának különösen a vezetési
zavarainak kutatója.
Március 25.
Enrnst von BERGMANN (1836-1907)
német sebész, berlini egyetemi tanár
halálozási évfordulója. A steril mûtéti
körülmények kidolgozója, az agysebészet
fejlesztõje, kora nevezetes tanára.
Március 26.
DAVIDA Jenõ (1884-1929) anatómus
halálozási évfordulója. Kolozsvári, majd
szegedi egyetemi tanár a sebészeti
tájanatómia kimunkálása, valamint a
csonttani kutatások fûzõdnek a nevéhez.
Joseph Ignaz GUILLOTIN (1738-1814)
párizsi orvos halálozási évfordulója. A
francia akadémia egyik alapítója. Róla
nevezték el a guillatint kivégzõ eszközt.
Conrad GESNER (1516-1565) svájci
orvos,
természetbúvár
születési
évfordulója. Városi fõorvos Zürichben. A
filozófia tanára, epidemiológus. Az egyik
legkorábbi természettudományi bibliográfia
elkészítõje. Sokoldalú munkásságából
kiemelkedik a gyógynövények, mérgezõ
növények, gyógyfürdõk és mérgeskígyók
leírása.
Március 28.
RAKONITZ Jenõ (1899-1963) születési
évfordulója. Ideggyógyász egyetemi
magántanár, majd tanszékvezetõ. A
vegetatív idegrendszer betegségeivel,
valamint
a
heredodegeneratív
betegségekkel foglalkozott.
Március 29.
HOLZWARTH Jenõ (1847-1922) sebész,
röntgenológus budapesti rendkívüli
egyetemi tanár születési évfordulója. A hazai
radiológia egyik megalapozója és áldozata.
Március 30.
WENT István (1899-1963) születési
évfordulója. Párizsi, amerikai, angol és
skandináv kutató munkásság után a
debreceni egyetemen az élettan és kórtan
tanára.
Kossuth-díjas
orvos.
Az
immunanyagok, a fehérjék és a
neurohumorális kapcsolatok vizsgálata
mellett megírta az általános kórtan és az
élettan kézikönyvet.
Március 31.
VERESS Elemér (1876-1959) orvos
halálozási évfordulója. Az élettan egyetemi
tanára Kolozsvárott, majd Szegeden.
Sokoldalú tudományos munkássága mellett
megírta az élettan tankönyvét.
Emil A. von BEHRING (1854-1917) német
immunológus halálozási évfordulója. Az
antitoxin képzés felfedezõje, a difteria és
tetanusz serum-kezelésének kimunkálója,
az aktív immunizálás bevezetõje (lásd még
március 15.).
Összeállította:
Dr. BUDA József
emeritus fõiskolai tanár
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