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Beszámoló a XIII. Kari TDK Konferenciáról
2007. április 27-28.
Zalaegerszeg
Tudomány, munka, tudás, hagyomány izgalom, siker, élmény – ezek a szavak tükrözik leginkább a
XIII. Kari TDK Konferencia lényegét. A Zalaegerszegi Képzési Központ csapata felkészülten, derûsen várta és fogadta a részvevõket. A regisztrációra jelentkezõk arcán mosoly és a várakozás
pozitív feszültsége látszott. Az oktató kollégák is
örömmel köszöntötték egymást, hiszen ez a fórum
a ritka szakmai találkozási lehetõségek „gyöngyszeme”. A zsûri tagjai már a megnyitó elõtt elkezdték felelõsségteljes munkájukat. Valamennyi szekció zsûrijében az adott szakok oktatói, a Tudományos Bizottság, az intézetek, a tanszékek képviselõi mellett egy – egy külsõ szakember és a Hallgatói Önkormányzat képviselõje közremûködött.
A konferencia ünnepélyes hangulatban indult, s ez
meghatározta a két nap atmoszféráját. A megnyitón az Egészségtudományi Kar, a Zala Megyei
Önkormányzat és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetõi, a Kari TDK elnöke,
a házigazda Képzési Központ igazgatónõje üdvözölte a megjelenteket.Valamennyien hangsúlyozták
a tudományos diákköri tevékenység szerepét, jelentõségét közösségi és egyéni szinten egyaránt. A
tudományos kutatás fontosságáról szólva saját diákkori élményeket is felelevenítettek.
A konferencia létszámában kisebb, színvonalát illetõen a korábbiakat felülmúló volt. A 94 fõiskolai
hallgató elõadását élénk érdeklõdés kísérte. A hat
szekcióban sokszínû, érdekfeszítõ prezentációkat
mutattak be. Az elõadások értékelése tartalmi, formai követelmények alapján, az absztraktok minõségét és az elõadó vitakészségét is figyelembe véve
történt. Szakmai szempontból változatos, színes
volt a kutatott témák köre és az alkalmazott módszerek szempontjából egyaránt. A kutatási célt
szolgáló folyamatban az interdiszciplináris megközelítés már természetessé vált. A tudományos mûhelymunka jelei több szakirány esetén a feltételek

kedvezõ változásával szinkronban egyre biztatóbbak. A kutatási hipotézisek igazolására bátran nyúlnak a hallgatók a társadalomtudományi módszerekhez is, erre is sok jó példát láthattunk, hallhattunk.
A komoly tartalmi munkát üdítõen oldották a részvevõk közti baráti, kollegális beszélgetések, az
egymással való ismerkedés. A kikapcsolódás, szórakozás kereteit az esti fogadás mindenki számára
garantálta. A szabadidõs programnak helyet biztosító Gönczi Ferenc Mûvelõdési Központ nagytermében a Zalaegerszegi Képzési Központ hallgatóiból álló „alkalmi” kórus rendkívül szép, tartalmában megragadó dalcsokorral köszöntötte az est
vendégeit. Egy II. évfolyamos gyógytornász hallgató ír tánccal örvendeztette meg a jelenlévõket.
A szemet gyönyörködtetõ, ínycsiklandozó illatokat, ízeket árasztó asztalok, az elegáns estélyik, a
kitûnõ zene igazi felszabadult hangulatot teremtettek. Hallgatók és oktatóik önfeledt együttléte nem
csupán az adott est szép emléke, hanem a további
közös munka értékes erõforrása is. A konferencia
másnapja a hallgatók zömének már a tapasztalatszerzés ideje volt. A konferencia új színfoltja volt
az a nagy érdeklõdést kiváltó fórum, melynek keretében a Kar doktori képzésben résztvevõ oktatói közül öten mutatták be tudományos kutatómunkájuk eddigi eredményeit.
A konferencia ünnepélyes zárásán a zsúfolásig
megtelt teremben hosszan ünnepelték a díjazottakat. Az örömteljes percek egész életre szóló élményt jelenthetnek az érintettek számára. A méltán
dicséretes munka gazdag elismerésben részesült.
Valamennyi hallgató és konzulenseik emléklapot
kaptak. Szekciónként három, az Egészségtudományi Kar által adományozott díj átadására került sor.
A Hallgatói Önkormányzat is szakonként adott át
különdíjakat az arra érdemeseknek. A díjak 30.000
– 20.000 - 10.000 Ft-os anyagi elismeréssel párosultak.
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Örvendetes, hogy szakmai civil szervezetekés Zalaegerszegen mûködõ gazdálkodó szervezetek,
magánszemélyek szponzorként járultak hozzá hasonló mértékû pénz és tárgyjutalommal a kiemelkedõ teljesítmények díjazásához. Összesen 42
oklevél és díj került átadásra.

hallgatót indít el, motivál arra, hogy szakmai pályafutásának természetes velejárója legyen a tudományos kutatómunka. A kötelezõn túli szakmai
közéleti szerepvállalás, a megméretés más formájának kipróbálása a hallgatók szakmai elkötelezettségét tükrözi, a hivatásszemélyiség fejlõdésében is jelentõs állomás.

Dr. Hartmann Géza TDK elnök záró értékelésében elismerõen szólt a konferencia színvonaláról,
az egyre igényesebbé váló témaválasztásról és
módszertani megközelítésrõl, a tudományos kutatáshoz társuló nélkülözhetetlen lelkesedésrõl és
kitartásról, a konzulensek elismerést érdemlõ segítõ támogatásáról. Az egymástól való tanulás lehetõsége teszi különlegesen értékessé ezt a szakmai fórumot hallgatónak és oktatónak egyaránt. A
saját élményû tapasztalatszerzés bizonyára sok

Legyen példájuk vonzó a Kar többi diákja számára! Érdemes többet vállalni a jobbra törekvés
érdekében. Érdemes már most elkezdeni a munkát, melynek eredményeit legközelebb egy év
múlva Kaposváron lesz mód bemutatni.

Borbélyné dr. Török Mária
adjunktus, TDK felelõs

XIII. Kari Tudományos Diákköri Konferencia eredményei
GYÓGYTORNÁSZ SZEKCIÓ
I. Szántó Andrea Beáta (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõk: Tóthné Steinhausz Viktória adjunktus
Domján Péter tanársegéd
Dr. Gombocz Károly szakorvos
II. Gangel Lilla (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ: Járomi Melinda adjunktus
III.Kissné Bán Veronika (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõ: Czömpöl Orsolya tanársegéd
Dr. Gombocz Károly szakorvos
KÜLÖNDÍJAK
MGYT Zala Megyei Szervezete
Csímár Katalin (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõk: Gellén Rita szocioterapeuta
Nagy Ildikó tanársegéd
Szekeres Szabina gyógytornász
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Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásért Közalapítvány
Juhász Ágnes, Török Anita, Horváth Mónika (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Tóthné Steinhausz Viktória adjunktus
Zalaegerszeg Városfejlesztõ Rt.
Bõsz Viktória (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõk:
Koroknai Gabriella tanársegéd
Dr. Bajnok László egyetemi docens
Szakács Gábor fõiskolai hallgató által felajánlott díj
Koós Boglárka (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõk:
Juhász Rita tanársegéd
Hock Márta adjunktus
HÖK KÜLÖNDÍJ
Cseh Annamária (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõk:
Császárné Gombos Gabriella adjunktus
Póka Szilvia gyógytornász
Dr. Lemle Zoltán adjunktus
OKLEVELES VÉDÕNÕ, VÉDÕNÕ ÉS CSECSEMÕ- ÉS KISGYERMEKNEVELÕ, GONDOZÓ SZEKCIÓ
I. Szita Brigitta (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõ:
Harjánné Brantmüller Éva tudományos munkatárs
II. Gáspár Anikó (Szombathelyi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Barna Adrienn tanársegéd
III. Szokolovics Judit (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Angyal Magdolna tanársegéd
KÜLÖNDÍJAK
Magyar Védõnõk Egyesülete és a Magyar Gyermek-Orvosok Társasága
Máté Ibolya végzett védõnõ (Szombathelyi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Takácsné dr. Geiger Ágota fõiskolai tanár
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Rt.
Szili Anikó (Szombathelyi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Horváthné dr. Szõllõsi Ilona fõiskolai docens
HÖK KÜLÖNDÍJ
Tárnok Márta Ágnes (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Szarka Miklós szolgálatvezetõ
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DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÓ ÉS DIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI ANALITIKUS SZEKCIÓ
I. Racskó Csilla (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõ:
Veszprémi Béla egyetemi docens
II. Jauk Anna (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõ:
Dr. Toldy Erzsébet fõiskolai tanár
III. Fenyvesi Józsefné (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõk:
Prof. dr. Bogner Péter egyetemi tanár
Dr. Gergelyné Busa Ildikó pszichológus
KÜLÖNDÍJAK
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság
Jauk Anna (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõ:
Dr. Toldy Erzsébet fõiskolai tanár
Lélek Imre Alapítvány
Izsák Béla (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõ:
Prof. dr. Bogner Péter egyetemi tanár
Diagnosztikai Képalkotó Felsõoktatási Alapítvány
Tokai Richárd (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõ:
Földes Tamás geológus
Diagnosztikai Képalkotó Felsõoktatási Alapítvány
Borbély Ádám (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõk:
Kotek Gyula fizikus
Walter Norbert tanársegéd
Vandulek Csaba radiológus
Diagnoszticum Zrt.
Nagy Abonyi Zoltán (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõk:
Dr. Keller Éva fõorvos
Dr. Kelemen János fõiskolai tanár
Zalaegerszegi Toborzó és Érdekvédelmi Iroda
Doszpoth Judit (Kaposvári Képzési Központ)
Témavezetõk:
Dr. Skrapits Judit fõorvos
Dr. Toldy Erzsébet fõiskolai tanár
HÖK KÜLÖNDÍJ
Kovács Marietta Dóra III. évf. Kaposvári Képzési Központ
Témavezetõk:
Dr. Gömöri Éva egyetemi docens
Dr. Tóth Gábor szakorvos
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DIETETIKUS SZEKCIÓ
I. Szombati Veronika (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Dr. Kerényi Mónika adjunktus
II. Feik Bernadett (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Dr. Kerényi Mónika adjunktus
III. Lugosi Nikolett (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Bonyárné Müller Katalin fõiskolai docens
KÜLÖNDÍJAK
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
Komáromi Alexandra (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Marton Krisztina tanársegéd
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Rt.
Horváth Zsuzsanna (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Gubicskóné Kisbenedek Andrea tanársegéd
HÖK KÜLÖNDÍJ
Szendrei Zsolt (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Varjas Tímea tanársegéd
ÁPOLÓ, SZÜLÉSZNÕ, EGÉSZSÉGTAN TANÁR ÉS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEKCIÓ
I. Varga György (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Oláh András adjunktus
II. Tóth Balász (Szombathelyi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Nagyné Farkas Rita szocialterapeuta
III. Horváth Laura (Szombathelyi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Mészáros Melinda tanársegéd
KÜLÖNDÍJAK
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Rt.
Magassy Réka (Szombathelyi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Dr. Horváth Boldizsár fõiskolai tanár
Atlantis Klub
Györkösné Pirka Ildikó (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Borbélyné dr. Török Mária adjunktus
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Keresztury Dezsõ Könyvesbolt ajándéka
Babai Mezõ Gábor (Szombathelyi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Benkõ Brigitta fõiskolai docens
Pataki Leila és Kovács Árpád végzett gyógytornászok által felajánlott díj
Simon Angéla (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Oláh András adjunktus
HÖK KÜLÖNDÍJ
Simon Angéla (Pécsi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Oláh András adjunktus
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI SZEKCIÓ
I. Molnár Veronika (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Dér Anikó tudományos s. munkatárs
Domján Péter tanársegéd
II. Szabó Éva (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Dr. Halász Gabriella adjunktus, osztályvezetõ
III. Vörös Éva (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõk:
Fekete Sándorné adjunktus
Domján Péter tanársegéd
III. Horváth Adrienn, Horváth Nóra (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõ:
Szûcsné Dóczi Zsuzsanna betegjogi képviselõ
KÜLÖNDÍJAK
Alapítvány a Korszerû Egészségügyi, Szociális és Egészségbiztosítási Szakemberképzésért és Ellátásért
Légrádi Hajnalka, Varga Diána (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõk:
Bujtor Anna adjunktus
Karamánné Pakai Annamária tanársegéd
Fekete Sándorné adjunktus
Alapítvány a Korszerû Egészségügyi, Szociális és Egészségbiztosítási Szakemberképzésért és Ellátásért
Tóth Frida, Kanász Anett (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõk:
Karvalics Melinda tanársegéd
Dr. Halász Gabriella adjunktus, osztályvezetõ
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Rt.
Szakál Ildikó (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõk:
Fekete Sándorné adjunktus
Domján Péter tanársegéd
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HÖK KÜLÖNDÍJ
Farkas Krisztina (Zalaegerszegi Képzési Központ)
Témavezetõk:
Domján Péter tanársegéd
Fekete Sándorné adjunktus
Horváth László osztályvezetõ
Borbélyné dr. Török Mária
adjunktus, TDK felelõs

Európai Uniós Strukturális Alapjaiból támogatott projekt

Wellness Konferencia és Szakkiállítás
Sikerrel zárult a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának szervezésében 2007. április 14-15-én, Pécsett és a Dél-dunántúli régióban egyaránt
elsõ alkalommal
megrendezésre
került wellness
konferencia és
szakkiállítás. A
szervezõk a
rendezvénnyel
olyan fórumot
kívántak teremteni, ahol az
egészség-, a turizmus- és a
sporttudományok területérõl
érkezõ szakemberek, a wellness szolgáltatók, valamint az egészséges életmód iránt érdeklõdõ nagyközönség találkozhat, és kölcsönösen
értesülhet egymás eredményeirõl, igényeirõl és
ajánlatairól.
A konferencia megrendezését az EU ROP 3.3 fel-

hívásban nyertes „Komplex fejlesztési program a
Dél-dunántúli Régióban a wellness szolgáltatások
területén” címû projekt támogatása tette lehetõvé.
A két nap során
a konferencia
eseményei társrendezvényként
párhuzamosan
futottak a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara által
nyolcadik alkalommal megrendezésre került
Hair & Beauty
fesztivállal, valamint a Pécsi Rendezvényszervezõ
Kht. által szervezett Wellness szakkiállítással, melyeknek tágas és
színvonalas helyszínt nyújtott a Pécs Expo Center.
A rendezvény kezdeteként a plenáris ülés keretein
belül Prof. dr. Bódis József PTE ETK dékánjának
köszöntõ szavai hangoztak el, melyek egyben az
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egészségtudomány és a wellness kapcsolatának
fontosságát is taglalták. A rendezvény elnökei Prof.
dr. Lénárd László rektor és Prof. dr. Kovács L.
Gábor PTE OEKK elnök is üdvözölte a résztvevõket és a konferencia hasznosságáról és aktualitásáról fejtették ki gondolataikat. A rendezõ intézet nevében beszédet mondó Prof. dr. Kránicz János és Prof. dr. Figler Mária az Egészségtudományi Karon végzett hallgatók wellness piacon betöltött lehetséges szerepeirõl beszéltek.
A plenáris ülés elõadásait Prof. dr. Bódis József
levezetésével hallgathatták meg a résztvevõk, többek között Martos Éva OÉTI fõigazgatót, aki a
táplálkozás és az egészségtudatos életmód kapcsolatáról beszélt, Dr. Ruszinkó Ádámot aki, az
egészségturizmus magyar gazdaságban betöltött
szerepére és a természeti adottságok ésszerû kiaknázására hívta fel a figyelmet, továbbá Dr. Kéri
Lászlót a PBKIK elnökét aki, a Pécs az Életminõség Pólusa programot ismertette. A szekcióülések elõadásai mindkét napon sok érdeklõdõt vonzottak, amelyek közül a legnagyobb figyelem a
naturmedicina és a táplálkozástudományi szekció
iránt mutatkozott. A hallgatóság sorai között a
wellness szolgáltatók küldöttei a médiumok kép-

viselõi a wellness tanfolyamot végzett hallgatók és
persze a lelkes érdeklõdõk foglaltak helyet. A 14.ei nap záró akkordjaként a Polgár pincészet jóvoltából a szervezõk borkóstolóval kényeztették
vendégeiket. A jelenlévõk a konferencia elõadásai
mellett, ismerkedhettek a közel 40 szolgáltató kiállításával, amelyek a beauty, turisztikai, wellnessfitness felszerelések és egészséges táplálkozás témakörét ölelték fel. Külön teremben kaptak helyet a konferenciához társuló kísérõ programok,
melyeket a gyermek aerobic mellett, többek között az életmód, bõrápolás és kozmetikai tanácsadás fémjelzett.
Összességében mindenki által egyhangúan megfogalmazott dicséretet zsebelhettek be a szervezõk. A konferencián résztvevõ szakemberek észrevételei és visszajelzései alapján megfogalmazódott az évenkénti rendezés iránti igény, mivel ez
remek fórumként szolgálhatna a wellness piac szereplõinek és kutatók-fejlesztõk kapcsolatának erõsítésére.
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Oktatói Erasmus beszámoló
szak gyakorlati, oktató centrumában (Fysteam),
ahol több szinten zajlanak a rehabilitációs és a jó
A PTE Egészségtudományi Karának egyik part- közérzetet biztosító kezelések.
nerintézménye a finnországi Lahti Polytechnic, ahol
a gyógytornászképzés mellett ápoló és szociális
munkás képzés is folyik. A SOCRATES/
ERASMUS 2.2 program keretében kiírt és a
Fizioterápiás Intézet oktatójaként sikeresen elnyert
pályázat és a Kar anyagi támogatásának segítségével volt lehetõségem kolléganõmmel (Gál Nikolettel) látogatást tenni Finnországban.
A pályázat írásakor választásom Lahti városára
esett, ahol 2006. szeptemberében egy csodálatos
hetet tölthettem.
Lahti, Finnország déli részén Helsinkitõl 100 kmre található, tavakkal körülölelt város, mely az év
minden idõszakában számtalan sportolási, szabadidõs és kulturális lehetõséget nyújt az idelátoga- Többféle elõadást, beszámolót, kutatási projektet
volt szerencsém meghallgatni a kinti kollégáinktól.
tóknak.
Számomra az egyik legérdekesebb oktatói beszámolót a neurológiai fizioterápia területén dolgozó
kolléganõ (Pirjo) tartotta, aki Nepálban, igen nagy
nehézségek és küzdelmek árán teremtette meg a
fõiskolai szintû fizioterápia képzést.
A párhuzamosan futó kutatási projektek közül a
kettõ legfontosabbat említeném meg, melyek Lahti
Polytechnic nevéhez fûzõdnek.
Az egyik idõs emberekkel foglalkozó tanulmány,
melyben egyben felmérik a régióban élõ idõsek állapotát, és ennek megfelelõen megoldási stratégiákat dolgoznak ki a témához kapcsolódó szak-, és
határterületek képviselõinek segítségével a fizikai,
szellemi állapot javítására és a jó közérzet kialakíKiutazásomat a kinti kollégákkal történõ kapcso- tására.
latfelvétel és az óráimra angol nyelven történõ lel- A másik Liisa Suhonen project manager által vezekes, ugyanakkor kemény felkészülés elõzte meg. tett téma, a szociális munkások és az egészségügy
A nemzetközi kapcsolatokért felelõs finn kolléga- területén dolgozók hatékonyabb munkáját segítõ
nõ (Johanna Tarvainen) és a fizioterápia oktatá- „welfare - technology”, amely a pácienseik jó közsában tevékenykedõ kolléganõ (Katri érzetének megteremtéséhez nyújt lehetséges megKamarainen) igen sokrétû és tartalmas heti prog- oldásokat, technikákat.
Továbbá Ilkka Haapola számolt be,- idõnként tört
ramot állított össze.
Így az oktatási teendõ mellett megismerkedhet- magyarsággal megszakítva,- angol beszámolóját, tem és tapasztalatokat cseréltem a képzések a Finn-magyar kapcsolat keretében zajló baráti
curriculumával kapcsolatosan, látogatást tettem a összejövetelekrõl, csere utakról.
Látogatóban Lahtiban
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Az igazi kihívást számomra 20 fõ, finn II. éves
gyógytornász hallgatóknak angol nyelven megtartott elõadásom és az azt követõ gyakorlati óráim
jelentették.
A többszöri e-mail váltás alkalmával a fizioterápia
szakon oktató kolléganõ választása a Bobath –
módszer témakörén belül, a stroke betegek korai
rehabilitációjára, különös tekintettel a pozicionálás, hely- és helyzetváltoztatás betanítására esett.
A nyolc tanítási órám keretén belül, az elméleti alapozás után, a gyakorlati órákon, a bemutatást követõen, - 2 csoportra osztva a hallgatóságot, majd
párokban dolgozva gyakoroltunk, amit a hallgatók nagy örömmel és pozitívan értékeltek.
Lazításra is volt lehetõségünk, így a hét utolsó munkanapjának délutánján élvezhettük az igazi finn szauna jótékony hatásait, melyet még az otthonunkat
és az iskolát összekötõ, röpke másfél órás erdei
sétával egészítettünk ki. Legnagyobb sajnálatunkra, Lahti három síugró pályája közül a legmagasabban mûködõ kilátó be volt zárva, de legalább
nézõként részesei lehettünk egy síugróedzésnek,
melyet speciális, elõre belocsolt mûpályán végeztek a fiatalok.

Az élménydús hetet, Helsinkiben tett tengerparti
túra és városnézés tette még felejthetetlenebbé. Egy
nap leforgása alatt, - igaz kissé erõltetett menetben, de a legfontosabb látnivalókat magunkénak
tudhattuk be. Azt hiszem nálam, az olimpiai stadion kilátójából elém táruló lenyûgözõ látvány tette
fel a koronát a heti eseményekre.
Úgy gondolom említésre méltó, és Finnország lakosságáról ma már általánosan elmondható, hogy
a legfiatalabbtól a legidõsebbekig mindenki tesz
egészségéért, és szabadidejükben rengeteget mozognak az emberek. Az idõsebb korosztály, sokszor még bevásárolni is, - az északi népeknél már
régóta ismert és ûzött - nordic-walking technikával mennek.
Végiggondolva az eseményeket, élményeket, minden kedves oktató kollégát és a kedves hallgatóságot is csak biztatni szeretném a pályázati lehetõségek kihasználására.
Koroknai Gabriella
tanársegéd

„Chipkártya: tíz év mögöttünk – hány év elõttünk?”
Az intelligens kártyák, vagy más néven chipkártyák
egyre szélesedõ alkalmazásaival találkozunk napjainkban. A chip beférkõzött mindennapi életünkbe, bankkártyánkon a mágnescsík mellett egyre
gyakrabban jelenik meg a chip, de jelen van mobiltelefonokban, diákigazolványon, telefonkártyán,
és még számos azonosító eszközön. A Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság Intelligens
Kártyafórúm (NJSZT-IKF) konferenciát és kiállítást szervezett a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjában 2007. március 6-án. Az IKF 10
éve jött létre, célként tûzve ki az intelligens kártyaalkalmazások kutatását. Tagjaik soraiban kutatóintézetek és tanszékek mellett a szakma szereplõi
és képviselõi is megjelennek a nagyobb kártyagyártó cégek személyében. Március 6-i elõadás
ünnep volt, ahol a résztvevõk az IKF 10-ik születésnapját ünnepelték. A Pécsi Tudományegyetem

Egészségtudományi Kar részérõl a rendezvényen
az Egészségügyi Szervezõ Tanszék képviseltette
magát. Az Intelligens Kártyafórum a Magyar Nemzeti Bank támogatásával kiállítást szervezett a
chipkártyák fejlõdésérõl és gazdasági hasznosításáról, amely idõszakos jelleggel megtekinthetõ a
MNB Látógatóközpontjában.
A kártyaalkalmazások elsõdleges területe az azonosítás. Egészségügyi rendszerünkben a finanszírozás és gyógyítás szolgálatában kiemelt szerep
juthat a kártyaalkalmazásoknak. A kiállítás megnyitását Dr. Péceli Gábor az NJSZT elnöke nyitotta meg, átadva a szót Dr. Ágoston Lászlónak
az IKF elnökének, aki az intelligens kártya hazai
fejlõdésérõl és érdemérõl szólt.
A szakmai nap angol nyelvû elõadásokkal folytatódott, amelyek az érintkezõ nélküli rádióhullámokkal kommunikáló kártyák alkalmazását vázolta
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fel a bankkártyák területén. A két legnagyobb
bankártyarendszer részérõl Brian Morris és Mr.
Richard Cullen tartott elõadást (Visa/Mastercard).
Az elõadások keretében kísérleti projekteket ismertettek meg, amelyben kis összegû kifizetéseknél érintkezõmentes kártyát alkalmaztak. A jövõ

a bankkártyafizetési rendszereké, amelyek hosszútávon kiszorítják a kézpénzes fizetést.
A kártyák elõnye a biztonság és könnyed alkalmazhatóság. Az érintkezõ mentes fizetés esetén
elegendõ a kártya meglendítése közvetlenül a leolvasó rádióterminál elõtt. A kártya csupán egy
fizikai megjelenési forma, amely testet ölthet mobiltelefon, karóra, vagy akár nyaklánc vagy kulcstartó formában is, amely rádióhullámokkal kommunikál az olvasó készülékkel. Megjegyezném, a

kártya azonosít és jogosultságot igazol, amely a
gazdasági területen kívül az egészségügyben is
hasznos segítséget jelenthet.
A biztosítottak és a betegek azonosítása létkérdéssé válik az egészségügyi rendszerünkben. A
rádiófrekvencia segítségével kommunikáló beteg-

azonosító karpánt, az életmentõ funkción túl az elszámolás és az orvosi protokolok alapjaivá válhat.
Természetesen minden chip-rendszer alapja az infrastruktúra. Info-kommunikációs infrastruktúra
nélkül pénzkidobássá válhat az azonosító kártyákra költött Forint milliók. Az elõadások kiemelték,
hogy érdemes a már meglévõ kommunikációs csatornákat igénybe venni a fejlesztéseknél. Vilmos
András SEMOPS (Secure Mobile Payment Service) projekt és STOLPAN konzorcíum jelentõségérõl szólt. Az említett két projekt a chipkártyás
fizetés és a mobiltelefonok integrálhatóságát vizsgálja.
A használatban lévõ mobiltelefonok száma hazánkban elérte a 10.000.000 darabot. A telefonkészülék intelligens chipkártya segítségével mûködik. A
rádióhullám és a chip adott, amely kitûnõen fejleszthetõ az egyes azonosítási rendszerekhez és a
gazdasági kihívásokhoz. A mobiltelefonnal történõ
vásárlás és fizetés a közeljövõ gazdasági környezetének alapelemévé válhat, amelyet egyrészt a
célszerûség, másrészt a mobiltelefonok elterjedése
indokol. Kutatások alapján feltételezhetõ, hogy
kártyánk elvesztése átlagosan 24 óra elteltével tudatosodik, mobil készülékünk elvesztését átlagosan 24 perc alatt észrevesszük. A fejlesztés elõnye
a könnyed alkalmazás mellett a biztonság.
A kártyás fizetés mellett szól, hogy a pénz kiiktatásával növekszik a higiénia is, amely különösen fontos az éttermi és az egészségügyi szolgáltatások
esetén. Az alkalmazás fejlesztést az Európai Unió
és tõkeerõs cégek finanszírozzák.
Az elõadások moderátora és konferálója Réz András esztéta volt, aki sajátos stílusában vezette az
elõadások menetét. A szakmai napot „Zsugások –
Technológiabarát vagy felhasználóbarát kártyák
jövõje” címû kerekasztal beszélgetés és vitafórum
zárta. A hasznos szakmai napot egy vita fejezte be,
ahol a meghívottak az intelligens kártya jövõbeni
megjelenési formájáról beszélgettek. A klasszikus
álláspont képviselõi élesen bírálták a kártyától eltérõ megjelenési formákat.
A jövõ a kártyaalkalmazásoké és rádiófrekvenciáé, amely láthatatlanul beférkõzik az életünkbe és
megkönnyíti mindennapjainkat.
Domján Péter
tanársegéd
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Tájékoztató a Kari Tanács ülésérõl
2007. április10.
Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
- Köszöntötte a Kari Tanács ülésen megjelenteket
és kérte a Kari Tanács tagjait, hogy az 1. napirendi pont docensi kinevezéseinek ünnepélyes átadásától tekintsenek el, az egyik érintett kolléga betegsége miatt. Kérte a Tanácstagokat, hogy a napirend kiegészítésével kapcsolatos esetleges javaslataikat tegyék meg.

Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Felkérte dr. Csere Tibor fõiskolai tanár, képzési
igazgatót, hogy terjessze a Kari Tanács elé a beérkezett pályázat kapcsán kialakított bizottsági
véleményt.

Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Javaslatot tett a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira: elnök: dr. Józsa Rita intézetigazgató; tagok: dr.
Laky Rezsõ tanszékvezetõ és Horváth Péter hallgató.

Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Kérte, hogy az ülés résztvevõi tegyék fel esetleges
kérdéseiket, ismertessék észrevételeiket, melyek
hiányában szavazást rendelt el.

Dr. Csere Tibor képzési igazgató:
Elmondta, hogy egy pályázat érkezett be, dr. Betlehem József részérõl és ismertette a bizottság jeA Kari Tanács a napirendet egyhangúlag elfogad- len jegyzõkönyvhöz mellékelt támogató véleményét.
ta.

A Kari Tanács titkos szavazással, 22 igen, 0 nem,
A Kari Tanács a Szavazatszámláló Bizottság össze- 0 tartózkodás, összesen 22 szavazat mellett támotételére vonatkozó elõterjesztést egyhangúlag el- gatta dr. Betlehem József egyetemi docensi pályázatát az Ápolás és Betegellátás Intézet Sürgõsségi
fogadta.
Ellátás Tanszékén.
1. napirendi pont: Személyi ügyek:
- Javaslat Pro Facultate kitüntetés odaítélésérõl. Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Elmondta, hogy a Pro Facultate kitüntetést prof.
dr. Lénárd Lászlónak a júliusi oklevélosztó ünnepProf. dr. Bódis József mb. dékán:
Elmondta, hogy az Egyetemen lezajlott a rektor- ségen szeretnék átadni. Gratulált dr. Betlehem Jóválasztás, melynek eredményeként prof. dr. Gáb- zsef általános és oktatási dékán-helyettesnek az
riel Róbert a Természettudományi Kar dékánja lesz egyetemi docensi pályázatához és kérte, hogy isaz új rektor 2007. júliusától. Prof. dr. Lénárd Lász- mertesse a 2. napirendi pontot.
ló leköszönõ rektor részére Pro Facultate kitünte2. napirendi pont: Tájékoztató az akkreditáció
tés odaítélését javasolta.
folyamatáról
A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 1 nem,
1 tartózkodás, összesen 22 szavazat mellett támo- Dr. Betlehem József általános és oktatási dékángatta prof. dr. Lénárd László rektor úr részére a helyettes:
Tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy az
Pro Facultate kitüntetés odaítélését.
Akkreditációs Látogató Bizottság elnöke dr. Po- A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi gány Magdolna elfogadta a 3 napra megszerveKar Ápolás és Betegellátás Intézet Sürgõsségi El- zett akkreditációs programot. Rövid ismertetés után
látás Tanszék fõállású egyetemi docensi pályáza- megkérte az akkreditációban érintett kollégákat az
ta.
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idõpontok pontos betartására, a maximális és segítõkész részvételre. Elmondta, hogy a Kar vezetõsége rendelkezésére áll minden kollégának, ha
bármilyen kérdés merülne fel az akkreditáció kapcsán. A MAB fõtitkárával, Szántó Tiborral és az
akkreditációs bizottság elnökével dr. Pogány
Magdolnával történt egyeztetés során elmondta,
hogy a Zalaegerszegi Képzési Központba a bizottság a HÖK akkreditációja kapcsán fog ellátogatni.

ETK-Szombathely. Kéri a Kari Tanácsot, hogy
szavazza meg a szak indításának kérelmét.
Dr. Takács Magdolna fõiskolai docens, tanszékvezetõ:
Elmondta, hogy a sok munkának meg lett az eredménye a két Kar által közösen megalapított mesterszak benyújtásával. Kérte a Kari Tanács támogatását a szak indítására vonatkozóan

A Kari Tanács nyílt szavazással, 22 igen, 0 nem, 0
tartózkodás, összesen 22 szavazat mellett támogatta az Egészségügyi szociális munka MA szak
indítását a PTE-en a BTK és az ETK közös szakjaként azzal a kitétellel, hogy a szakindítási keretszámot egy új egyetemi kapacitás akkreditációs
eljárás keretében kell megkérni, nem a jelenlegi
3. napirendi pont: 2006/2007. évi záróvizsga orvos és egészségtudományi létszám kapacitás terhére.
bizottsági elnökök megválasztása
Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Elmondta, hogy meggyõzõdése szerint sikeres lesz
a Kar akkreditációja, de biztos benne, hogy lesznek olyan feladatok, amelyeket a késõbbiek során pótolni kell majd.

Dr. Betlehem József általános és oktatási dékánhelyettes:
Kéri a Kari Tanács tagjait, hogy a Záróvizsga Bizottsági elnökökre tett javaslatot egyetértésük esetén, fogadják el.
A Kari Tanács 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
összesen 22 szavazat mellett egyhangúlag elfogadta
a 2006/2007. tanév záróvizsga bizottsági elnökökre vonatkozó elõterjesztését.
4. napirendi pont: Egészségügyi szociális
munka MA szakindítási kérelem
Dr. Betlehem József általános és oktatási dékánhelyettes:
Elmondta, hogy 2006. november 8-én együttmûködési megállapodást írt alá a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának és a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Karának
dékánja az Egészségügyi Szociális Munka mesterszak indítása tárgyában. A szakindítási kérelmet a Karok közösen terjesztették az Egyetem
Szenátusa elé. A mesterszakot az engedély megszerzése után az Egyetem két karán (BTK, ETK)
egyszerre kívánják indítani 2008. szeptember 1tõl kezdõdõen. A képzés helyszíne: BTK-Pécs,

5. napirendi pont: A Tanulmányi Bizottság állásfoglalása a kedvezményes tanulmányi rendrõl
Dr. Betlehem József általános és oktatási dékánhelyettes:
Elmondta, hogy rendkívül nagy számú kedvezményes tanrend iránti kérelmet terjesztenek elõ a hallgatók. A 2006/2007. tanév II. szemeszterében több
mint 70 kérelmet nyújtottak be, melybõl 50 kérelem nem tartalmaz olyan rendkívüli helyzetet, mely
a kérelem pozitív elbírálását lehetõvé tenné és felvetõdik a tanulmányokkal kapcsolatos hallgatói
kötelezettségek teljesíthetõségének kérdése is.
A Tanulmányi Bizottság létrehozott egy eljárásrendet:
- a gyakorlati képzésekre nem adható felmentés,
- kedvezményes tanulmányi rendben részesülhet a
hallgató rendkívüli helyzet esetén, mely nem lehet
tartós a tanulmányai során,
- külföldi pályázatok elnyerése, a HÖK tevékenység alapja lehet az egyéni tanrend megítélésének,
- a párhuzamos képzésben való részvétel nem hátráltathatja a szakon a hallgató tanulmányi elõmenetelét és az elméleti-gyakorlati képzésen való részvételt, tehát nem elegendõ indok az egyéni tanrend
megítéléséhez,
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- kötelezõ a hallgatók oktatásban való részvétele lár Lajos egyetemi tanár, dékán-helyettes került
a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak sze- megbízásra.
rinti.
Végezetül gratulált Bódis dékán úrnak a Szülészeti Klinika élére történõ kinevezéséhez, valamint
6. napirendi pont: Egyebek
tájékoztattást nyújtott arról, hogy dr. Boncz Imre
a Corvinus Egyetemen címzetes professzor lett.
Prof. dr. Kovács L. Gábor mb. elnök:
Megkezdõdtek az egyetemek közti tárgyalások a
Pólus Pályázattal kapcsolatosan. A miniszter úr és Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékán-helyeta kormánybiztos végigjárta a pólus városokat. Az tes:
érintett pólus városok mindegyike bio tervekkel Tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy sikerült elkéált elõ. A hasonló pályázatok elkerülése végett a szíteni a tudományos adatbázist. Az elkövetkezõ
városoknak tárgyalásokat kell folytatniuk. A há- idõszakban az oktatóknak fel kell tölteniük adatarom vidéki egyetem Debrecen, Szeged és Pécs ikat, majd ezt követõen az esetleges kimutatásokkét tárgyaláson van túl. Olyan innovatív közös stra- hoz, az akkreditációhoz, pályázatokhoz, az oktatégiát próbálnak létrehozni, melynek területe a tók kinevezéséhez, értékeléséhez is le lehet tölteni
farmacológia – és az egészség ipar. Ezt a progra- információkat.
mot a három város polgármestere is támogatja, és
a pályázatot aláírja. A Szeged a Pólus Pályázaton Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
belül kezeli a kórházfejlesztési projektet, míg Pécs Megkyos adatbázis létrehozásánál felhasználták az
ÁOK tapasztalatait, ahol remekül mûködik évek
a pályázaton kívül.
óta a rendszer.
Az Egyetem rektora, a Megyei Közgyûlés elnöke
és Pécs polgármestere a kórházi integrációs tervet Zsigmond Edit képzési igazgató:
lezárta. Nincs információ arról, hogy a fejlesztés- Megköszönte mindazok segítségét, akik részt vethez szükséges forrásokat mikor fogják megnyitni. tek a TDK konferencia elõkészületeiben.
Elmondta, hogy a város kórházainak ágyszámainak kapacitása nagy százalékkal csökkent április Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Tájékoztatta a Kari Tanácsot, hogy a hétvégén
1-tõl.
Ismertette, hogy a kórházreform következtében 11 kerül megrendezésre a Pécs-Baranyai Kereskemilliárd forint az éves elvonás a 4 egyetem vonat- delmi és Iparkamarával közös Wellness konferencia.
kozásában.
Elmondta, hogy a közelmúltban a nyíregyházi
Elmondta, hogy személyi változás történt a Klini- egészségügyi fõiskolán látogatást tett Karunk szûkai Központ vezetésében, Ferenci József gazda- kebb vezetõsége a további jó együttmûködés érsági fõigazgató lemondott, helyette prof. dr. Kol- dekében.

2007. május 14.
Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Köszöntötte a Kari Tanácsülésen megjelenteket,
valamint a Rektori Hivatal képviseletében prof. dr.
Vörös József általános rektor-helyettest, mint Dékánválasztást Elõkészítõ Bizottság elnökét. Felkérte
dr. Betlehem József általános és oktatási dékánhelyettest, hogy vegye át a Kari Tanács elnöki feladatit.

Dr. Betlehem József általános és oktatási dékánhelyettes:
Köszöntötte a megjelenteket. Kérte a Tanácstagokat, hogy a napirend kiegészítésével kapcsolatos esetleges javaslataikat tegyék meg.
A Kari Tanács a napirendet egyhangúlag elfogadta.
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nyének javítására és a hallgatói tudományos aktivitás fejlesztésére is. A színvonal emelésére az oktatók, konzulensek módszertani továbbképzését
tûzte ki célul, melyhez kidolgozott programmal rendelkezik a Kar. Fontos célnak tartja a szakmai mûhelyek kialakításán és fejlesztését is. Mindezen és
a pályázatban megvalósított célok megvalósítását
kari szinten, valamennyi képzési központunk tekintetében kívánja elérni, Mindezek megvalósításához
A Kari Tanács a Szavazatszámláló Bizottság a kérte a Kari Tanács tagjainak és Kar valamennyi
összetételére vonatkozó elõterjesztést egyhangú- dolgozójának, hallgatójának támogatását.
lag elfogadta.
A Rektor úr által felkért Dékánválasztást Elõkészítõ Bizottság állásfoglalásának ismertetése
1. napirendi pont: Személyi ügyek:

Dr. Betlehem József általános és oktatási dékánhelyettes megállapította, hogy az ülésen 21 fõ szavazati jogú tag van jelen, így a Kari Tanács határozatképes. Javaslatot tett a Szavazatszámláló
Bizottság tagjaira: elnök: dr. Takács Magdolna
fõiskolai docens, tanszékvezetõ; tagok: dr. Kelemen János fõiskolai tanár, képzési igazgató és
Varga Norbert HÖK elnök.

a) A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomá- Dr. Betlehem József általános és oktatási dékánhelyettes:
nyi Kar dékánjának megválasztása.
Megköszönte prof. dr. Bódis Józsefnek pályázata
Dr. Betlehem József általános és oktatási dékán- bemutatását. Felkérte prof. dr. Vörös József általános rektor-helyettest, a Dékánválasztást Elõkéhelyettes:
Elmondta, hogy a Rektor Úr által kiírt dékáni pá- szítõ Bizottságának elnökét, hogy ismertesse a bilyázatra egyetlen jelölt, prof. dr. Bódis József egye- zottság véleményét a pályázatról.
temi tanár, mb. dékán, intézetigazgató, az MTA
doktora adta be pályázatát, melyet a Kar honlap- Dr. Vörös József általános rektor-helyettes:
ján és a Dékáni Hivatalban meg lehetett tekinteni. Elmondta, hogy Rektor Úr pályázatot írt ki az
Felkérte prof. dr. Bódis Józsefet, hogy ismertesse Egészségtudományi Kar dékáni feladatainak ellátására, melyre egyetlen pályázat érkezett be, prof.
pályázatát.
dr. Bódis József részérõl. Felolvasta a jelen jegyzõkönyv mellékletét képezõ bizottsági támogató
Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Megköszönte a Kar részérõl az eddigiekben ka- véleményt és indoklását. Kiemelte, hogy a pályápott támogatást. Elmondta, hogy elõdei vezetésé- zat messzemenõen megfelel a kiírási feltételeknek
vel egy nagyon erõs és egyedülálló egészségtudo- és a bizottság egyhangú álláspontja szerint a pályámányi egyetemi kar jött létre. Idõközben a szem- zó messzemenõen alkalmas a Kar fejlõdését bizléletváltozás és a komplexusok levetkõzésének tosító vezetõi munka ellátására, valamint a kitûzött
folyamata is érezhetõvé vált. A Kar már a bolo- célok megvalósításához sok sikert kívánt.
gnai folyamat szerint él és dolgozik, de nagyon sok
teendõ van még a BSc és MSc képzések fejlesz- Dr. Betlehem József általános és oktatási dékántését érintõen, valamint további teendõk vannak a helyettes:
szakirányú szakképzések és az idegen nyelvû kép- Megköszönte prof. dr. Vörös József bizottsági elzések kidolgozása terén is. Tájékoztatta a Tanács nöknek, hogy ismertette a bizottság véleményét,
tagjait arról, hogy a Karon dolgozó kollégák ke- valamint felkérte a Kari Tanács tagjait a titkos szamény munkájának eredményeként szeptembertõl vazásra és a szavazatszámlálás idejére szünetet renegy 30 fõs idegen nyelvû képzés elindítása való- delt el.
színûsíthetõ. Kiemelkedõ eredményként értékelte, hogy az ország egyetlen egészségtudományi A Kari Tanács titkos szavazással, 21 igen, 0 nem,
doktori iskolája Karunkon található, ami lehetõ- 0 tartózkodás, összesen 21 szavazat mellett támoséget teremt az oktatók tudományos teljesítmé- gatta prof. dr. Bódis József dékáni pályázatát.
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Dr. Betlehem József általános és oktatási dékánhelyettes:
Gratulált prof. dr. Bódis Józsefnek dékáni pályázata támogatásához, valamint a Kari Tanács hátralevõ részére átadta az ülés elnöklését.
Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Megköszönte a Kari Tanács támogatását és elmondta, hogy az eredmény többet jelent, mint a
bizalom megnyilvánulását, elvárást is jelent a Tanács tagjai részérõl. Elmondta továbbá, hogy a
program abban az esetben tud teljesülni, ha a Kar
négy képzési központja összefog.

gatta prof. dr. Figler Mária egyetemi tanári pályázatát a Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszéken.
Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Gratulált prof. dr. Figler Máriának az egyetemi tanári pályázatának támogatásához.
2. napirendi pont: Egyebek

Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Megköszönte a Zalaegerszegi Képzési Központ
munkatársainak a TDK konferencia kiváló szerb) A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomá- vezését és gratulált Zsigmond Edit képzési igazganyi Kar Fizioterápiás és Táplálkozástudományi tónak.
Intézet Táplálkozástudományi és Dietetikai TanProf. dr. Bódis József mb. dékán Úr megköszönte
szék fõfoglalkozású egyetemi tanári pályázata.
a részvételt.
Prof. dr. Bódis József mb. dékán:
Prof. dr. Bódis József
Elmondta, hogy a meghirdetett egyetemi tanári
mb. dékán, a Kari Tanács Elnöke
pályázatra egy pályázat érkezett be prof. dr. Figler
Mária részérõl. A pályázat fontosabb pontjainak
Dr. Betlehem József
ismertetése után elmondta, hogy a MAB is támoáltalános és oktatási dékán-helyettes
gatja a pályázatot. Megkérdezte, hogy van-e a
a Kari Tanács Elnöke
pályázattal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás,
majd ezek hiányában szavazást rendelt el.
Oláh András
dékáni hivatalvezetõ
A Kari Tanács titkos szavazással 20 igen, 0 nem,
1 tartózkodás, összesen 21 szavazat mellett támo-

Érdekli-e? – Tudja-e ?
A VI. negyedévi forduló válaszai
1. Gróf Hugonnai Vilma (1847-1922)
Orvosi diplomáját Zürichben vette kézhez.
Hazatérve azonban csak szülésznõként dolgozhatott.
2. Steinberger Sarolta (1875-1966)
Szülész-nõgyógyászként a Tauffer Klinikán kezdte a pályafutását, majd az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) osztályvezetõ fõorvosa lett.
3. Mary Adelaide Nutting (1858-1948)
A kanadai Quibeck-ben született. New York-i
Columbia Egyetemen lévõ Teacker’s Colleg-ban

megszervezte a betegápolás oktatására szolgáló
intézeteket.
1907-ben a betegápolás elsõ professzora lett. Az
elsõ világháború idején õ koordinálta az amerikai
hadsereg betegápolási szolgálatát.
4. Aragon.
5. Brecht.
6. Valamennyinek. Tizenkettõnek orvos volt az
édesapja. Graves-nak orvos volt az anyai nagyapja.
7. Ibsen.
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Érdekli-e? – Tudja-e ?
A 2007. elsõ negyedévi forduló kérdései
1. Úgy látszik, hogy a nyúl nem mindig gyávább
az oroszlánnál. Lázár Ervinnek elsõsorban felnõttekhez szóló mesejátékában legalább is a nyúl kíséri a fogorvostól félõ oroszlánt a dr Zirrzurr fogorvoshoz.
Mi a nagysikerû (a Thalia Stúdióban is bemutatott) mesejáték címe?

ápolónõ szerepel.
Mi az operett címe?
5. Ugyanabban az évben, amikor Moliere megírta
a képzelt beteg c. vígjátékát – felfedezték a vörös
vértesteket.
Melyik században volt az említett esztendõ?

2. Keresztrejtvényekben olvasható meghatározás: 6. A ma fõként ékszerként hordott borostyánkövet évezredeken át gyógyító erejûnek tartották. Már
„ez a véna nem tartozik orvosra!”
Hippokratesz több betegséget kísérelt meg gyóMit gondol milyen vénáról van szó?
gyítani vele. A gyógyszerek között szerepelt még
3. Bajor Gizi, a nagy magyar színésznõ életét 1951- az 1872-es kiadású német gyógyszerkönyvben is.
ben orvos férje Germán Tibor oltotta ki, attól való Varázserejében még a legjózanabb elmék is hittek
indokolatlannak bizonyult félelmében, hogy fele- sokáig. Így pl. mindig hordott magánál egy borosségét teljes süketség, agydaganat és kínos halál tyánkövet - vesekõ ellen – az a német Ágoston
fenyegeti. Tettének elkövetése után maga is ön- rendi szerzetes is, aki a Wittenberg-i Templom kapujára 1517-ben kiszögezett 95 tételével a reforgyilkos lett.
Soós Imre a súlyosan idegbeteg, kitûnõ fiatal szí- máció megindítója lett.
nész az õt kezelõ ideggyógyász orvosnõt vette fe- Mi a reformátor neve?
leségül, majd 1957-ben öngyilkosok lettek.
A két orvos-mûvész házaspár tragikus sorsa két 7. A Colhicum autumnale, az az õszi kikerics hagymagumója és magvai erõsen mérgezõ alkaloidot
lélekelemzõ regényt ihletet.
tartalmaznak, melybõl réges-régi idõk óta epekõ,
Mi a címûk?
s köszvény elleni gyógyszer készül.
4. A gazdagon termõ kaukázusi hegyekben ját- Mi köze Arany Jánosnak az õszi kikericshez?
szódó Dunajevszkij-operettben egy Olga nevû

Humor
A zsúfolt villamoson egy idõs út ráförmed az elõtte
álló ifjúra:
Egészségfejlesztés gyakorlati órán kérdezi a ta- - Nem szégyelli magát?
nársegéd:
- Volt tanára óráját akarja ellopni?
-Ki tudna mondani egy példát a harmonikus há- - Ne tessék haragudni Tanár Úr, de mikor több év
zaséletre?
távollét után így összehozott minket a véletlen, el-Az én nagyszüleim harmonikus életet élnek: a lenállhatatlan vágy fogott el, hogy egy órát vegyek
nagyapa horkol, a nagyanya pedig süket.
Öntõl.
Amikor összeházasodtunk a kutya állandóan ugatott, a feleségem pedig még a papucsomat is behozta
–És most?
–Most éppen fordítva van.

Fontos kérdés
A szemész átad egy kis üveget a betegnek:
- Ebbõl naponta háromszor cseppentsen a bal szemébe!
- Étkezés elõtt vagy után? – kérdezi a beteg.
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Róma, egy csepp Toscanával
Talán nem tévedés azt állítani, hogy nincs olyan
ember, aki ne szeretné látni Rómát - az örök várost - legalább egyszer életében.
Magam is vágytam erre a pillanatra. A várakozás
és a lázas készülõdés meghozta gyümölcsét. Rómában megszámlálhatatlanul sok látnivaló akad, sõt
a látnivalók dzsungelével szembesül az utazó. Háromezer év alatt óriási mennyiségû kincs, érték gyûlt
össze, amik közül nehéz válogatni. Ebben volt segítségünkre Boda Miklós történész, Itália kutató,
akinek a vezetésével válogathattunk a szebbnélszebb történelmi helyek, értékek, Róma nevezetességei között.Továbbiakban a teljesség igénye
nélkül szeretnék néhány római nevezetességet
megemlíteni, ami mély nyomokat hagyott bennem,
a csoport minden tagjában. Rómához közeledvén
egy kis kitérõt tettünk Monte Oliveto Maggioreba, ahol megnéztük az olivetánus bencések központi apátság épületegyüttesét. Hatalmas, tiszteletet parancsoló építmény. Környezete pedig, különleges tájélménnyel szolgált.
A Colosseum Forum Romanum, amely egykor
Róma isteneinek volt a színhelye, ma Róma város
polgármesterének székháza. A Museo Capitalino
(Kapitóliumi Múzeum) rendkívül gazdag antik
márvány gyûjteménnyel rendelkezik, melyek ámulatba ejtik a látogatókat. A „Haldokló gallus” (Gallo
Morente) bronzszobrot látva, vagy a mellszobrok
között található Homéroszt, a Kapitóliumi Vénuszt
érzékelve szinte megelevenedik a középiskolai tanulmányokból ismert Arkhimédesz, Szókratész filozofikus tanai. Róma szimbóluma a Nõstényfarkas (La Lupa), amelyhez Pollaido toszkáni szobrász hozzátette a két gyermek alakot, Romoluszt
és Rémuszt. A képtárban látható XVI. és XVII.
századból való mestermûvek varázslatos szépségei nyomot hagynak az ember szívében. A S.Maria
in Aracoeli bazilika festõi látvány, évszázados relikviái, sírjai, freskói révén. A római civilizáció egyik
legtöbbet mondó alkotása: a Colosseum. Ez a hatalmas amfiteátrum, melynek maradványai még ma
is lehetõvé teszik, hogy megcsodálhassuk régi fényét. Sétálva a Capitólium terén - amelyet Miche-

langelo tervezett -, vagy megállva Róma legkedveltebb szökõkútja mellett, a Trevi - kútnál csodálatos érzés fogja el az embert. A világ összes
mûkincsének egyharmada Olaszországban található, aminek egy része el van zárva a látogatók elõl,
de megszámlálhatatlan azok száma, amelyek ma
már megújult múzeumi környezetben láthatók. A
Vatikán Város felbecsülhetetlen értékek megtekintését teszi lehetõvé. Ámulattal szemlélhetjük meg,
Szent Péter templomát a: Vatikáni Bazilikát. Itt található Michelangelo 24 évesen alkotott Pietaja,
Bernini Szent Péter Katedrája. A Vatikáni Múzeumok (14) együttese 50. 000 mûtárgyat bemutató,
7 km hosszú komplexum. Csak a megtekintésükhöz több napra lenne szükség. A különbözõ színnel jelölt útvonalak nem csak segítenek az eligazodásban, hanem mindegyike Rafaello stanzáihoz és
a Sixtus - kápolnához vezet el bennünket, látogatókat. Ennek a kápolnának a restaurálása 1980ban kezdõdött, és ma is tart. Képei között döbbenetes látványt nyújt Ádám teremtése, az Utolsó
ítélet. Az utóbbi Dantei: Isteni színjáték c. mûvének összefoglalása. Ragyogó fényében tündököl a
Vatikáni Képtár. Itt látható az olasz reneszánsz festõk remek alkotásai, többek között; Rafaello, Leonardo da Vinci, Tiziano, Caravaggio jelentõs képei. A Pápai Kihallgatási terem üvegablakait Hajnal János festõ alkotása díszíti, ami igen jó érzéssel tölti el az embert, különösen, ha magyar! A Szent
Péter (San Pietro) - székesegyház 2,5 éves munkával 2000-ben lett felújítva. Ez a világ legnagyobb
temploma, 60. 000 ember fér el benne. A 320
meredek lépcsõn felérve a kupolába, szinte érzékelni lehet, hogy „lábunk alatt hever” Róma. Csodálatos látvány! A fárasztó, ugyanakkor élményekkel teli nap után jól esett egy-egy finom cappuccino,
a hûsítõ forrásvíz, vagy egy pohár toscanai vörösbor. Az esti Róma hangulata varázslatos. A sok
fiatal örömteli zsongása, a tereken muzsikáló emberek játékai, a futball-drukkerek ujjongásai stb.,
mind hozzátartoznak a rómaiak színes életéhez.
Nem feledkezhetünk meg a helyiek étkezési szokásaikról sem. Mindenki megtalálja kedvenc éte-
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leit, kezdve a húsféleségektõl a kitûnõ mediterrán
vegetáriánusi ételekig - ráérõsen, családias hangulatban fogyasztva. Szállásadóink ehhez mesterien értettek. Nem lehet szavakban kifejezni azt a
sok élményt, szépséget, különlegességet, amit az
egy hetes tartózkodásom alatt átéltem, de azt elmondhatom, hogy ezzel is több lettem, érzelmileg

gazdagodtam, ismeretekben gyarapodtam. Örülök,
hogy megcsodálhattam Rómát, az Örök Várost,
de szívesen jöttem haza, Pécsre, a Világörökség
Városába.
Sasváriné Bojtor Anna
PTE ETK Pécsi Képzési Központ

Karunk oktatói a Mozgásterápia 2006-os évi számaiban
Megjelent a 2006-os évi Mozgásterápia utolsó
száma, mely számunkra egy ünnepi sorozat vége.
Az elmúlt évben ünnepelte megalakulásának 5.
évfordulóját a PTE ETK Fizioterápiás Intézete,
melynek alkalmából cikksorozat jelent meg a magyar gyógytornászok lapjában. Ennek az ünnepi
sorozatnak a befejezõ 3 cikke a 2006-os évi
Mozgásterápia utolsó számában került megjelenésre.
A teljes sorozat tartalmából:
2006. 1. szám:
1. Prof. dr. Kránicz J.: Bevezetõ

8. Juhász Rita: Ahogy az edzõ látja….
9. Hock Márta: IOPTWH Ljubljanában
10. Molics Bálint: Az Achilles–ín rehabilitációja –
korai mobilizációs program (fordítás)
2006. 3. szám:
1. Hock Márta, Dr. Garai János, Dr. Répásy István, Dr. Világi Szabolcs, Juhász Rita, Dusikné
Szommer ZS. D., Prof. dr. Bódis József: A fizikai
aktivitás compliance-e a menopausa idõszakában
2. Juhász Rita, Hock Márta: Célzott speciális mozgásprogram a menopausa idõszakában

2. Beke Aliz, Leidecker Eleonóra, Prof. dr. Kránicz
3. Balogh Edit: A terhesség alatti élettani változáJános: A dongaláb fizioterápiája
sok követése megfelelõ mozgásprogrammal
3. Tari Júlia, Tomanek Nóra, Péterné Heizer Csilla:
A musculus iliopsoas szerepe a csípõizületi totál 2006. 4. szám
1. Nagy Ildikó: A PHS…. és ami mögötte van
endoprotézis beültetése utáni rehabilitációban
4. Dancsné Balogh Kornélia, Dancs Jenõ: Gyógy- 2. Járomi Melinda, Palkó Arnold: A helyes testtartornász és ápoló együttmûködésének lehetõségei tás és gerinchasználat educatiojának vizsgálata a
Zebris Win Spine rendszerrel
a klinikai gyakorlat során
5. Varga Terézia, Nagy Ildikó, Babics Tamásné:
A tartós számítógép – használat okozta mozgásszervi elváltozások – vizsgálati eredmények és
ergonómiai tanácsok a megelõzés érdekében

3. Leidecker Eleonóra, Puskás Nóra, Beke Aliz,
Prof. dr. Kránicz János: Járnitanulás, járnitanítási
szokások és statikai lábelváltozások vizsgálata óvodás korban

6. Portré – Út az ismeretlenbe (Beszélgetés Hock
Valamint nagy örömünkre még ez évben megjelent
Márta gyógytornásszal)
cikkünk a Magyar Nõorvosok Lapjában is:
7. Czömpöl Orsolya, Császárné Gombos Gabri- Hock M., Dr. Kránicz J., Dr. Bódis J.: A gátizomella: Foglalkoztató terapeuták nemzetközi képzé- erõ változásáról
se
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A Képzési Központok Diáknapjainak beszámolói
Diáknap Szombathelyen
Bár április 18-án Magyarország ( a horvátokkal
együtt ) nem kapta meg a futball EB rendezésének
jogát, a PTE Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjába járók mégsem keseregtek, hisz e napon tartották az évente esedékes
diáknapjukat.
Még a délelõtt szemerkélõ esõ, s a délutánra megmaradt szeles-borús idõ sem szegte kedvét a hallgatóknak. A programok 10 órakor kezdõdtek a
Jókai úti kollégium udvarán. A foci és a kosárlabda szerelmesei mérhették össze erejüket évfolyamonként. A versenybe még a tanárok is beszálltak. Ezzel párhuzamosan a gasztronómia mesterei
bográcsos ebédet készítettek a jelelnlévõknek –
természetesen a zsûri figyelõ szemei, ízlelõbimbói
mellett. Az igazi pezsgés azonban délután indult meg.
Egy órától szintén az udvaron „Egészségügyi
D.J. Mix” szórakoztatta a diáknapozókat. Fél kettõtõl az alagsori klub is benépesült, a délelõtti sportolás levezetéseként itt már az agysejteket kellett
megmozgatni, hiszen elindult a Mûveltségi vetélkedõ. Ugyanitt lehetett megtekinteni azt az egész
napos kiállítást, mely hazánk nemzeti parkjait mutatta be, a csodálatos prezentáció mellett kontrasztként a félévente sorra kerülõ szemétszedési akciók során a hallgatók által gyûjtött relikviákkal.
Persze a tetõtéri klub sem maradt kihasználatlanul, a sportimádók tovább hódolhattak szenvedélyüknek, s csatlakoztak hozzájuk a szerencsejátékok szerelmesei is: ping-pong, csocsó, darts és
Diáknap Zalaegerszegen
2007. április 16-án megkezdõdtek a már hagyományszerûen megrendezésre kerülõ Fõiskolás napok. Idén márciusban megalakult a Zalaegerszegi
Fõiskolások Egyesülete, melyet a városunkban
lévõ három felsõoktatási intézmény – BME, BGF,

póker várta a vállalkozó kedvûeket. Az alagsori
klubban a Mûveltségi vetélkedõt követõen az Afrikáért Alapítvány mutatkozott be. „Segíteni kiváltság” – az alapítvány mottója volt az elõadás címe,
melynek során sok érdekes információt tudhattunk
meg az afrikai kontinensrõl, azon belül is Kongóról. Az elõadás hallgatói egy PR filmet is megtekinthettek, mely az alapítvány kongói tevékenységét mutatja be. A programok sokszínûségét jelzi,
hogy mindezzel párhuzamosan, déltõl beindult az
udvaron a „rodeo bika”, aki ügyességét szerette
volna kipróbálni a „fenevadon, egészen este nyolc
óráig megtehette. Akadt is bõven próbálkozó, s
az elkerülhetetlen eséseket a nézõsereg tapssal jutalmazta. Az elsõsorban fiúknak kedvezõ rodeó
mellett a gyengébb nem képviselõi sem maradtak
program nélkül, a hölgyek Pongrácz Nóri segítségével extrém hajvágáson eshettek át, aki pedig a
bensejében lakozó kincsekre volt kíváncsi,
Szegediné Panni grafológusnál keresett kikapcsolódást. Visszatérve az alagsori klubhelységbe ízelítõt kaphattunk Ázsia kultúrájából. Elõbb ugyanis
önvédelmi gyorstalpalóval próbálkozhattak a jelenlevõk, majd dr. Kiss Tamás tanár úr segítségével a hinduizmus rejtelmeiben mélyedhettek el.
Kis késéssel aztán beindult a koncertsorozat is az
udvaron. Elõbb a Guitar Puncs, majd az FM zer0
zenekar lépett fel, végül õket követte a Mátrix
együttes. Akik pedig az egész napos rendezvény
során még mindig nem fáradtak el, az események
helyszínéhez közel lévõ Papaya Dance Clubban
tombolhatták ki magukat, egy hajnalig tartó buliban.
PTE – hallgatói hoztak létre, így együttes erõvel
állhattunk neki a szervezésnek.
16-án alternatív esttel kezdõdött a rendezvénysorozat, melynek a Grabowsky biztosított helyszínt.
Az itt fellépõ három zenekar: Shabby Blues Band,
NAND és Poisoned Rats mindegyike valmilyen
módon kötõdik iskolánkhoz. A hivatalos megnyi-
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tóra másnap, a BGF nagyelõadójában került sor,
ahol dr. Tóth József – a BGF intézetigazgatója –
fesztiválnyitó beszéde után dr. Gyimesi Endre polgármester mondott köszöntõt. Ezután vették kezdetét a szakmai elõadások, melyek már két helyszínen folytak. A BGF-en egy „Közgazdász délután” keretében meghallgatthatták az érdeklõdõk
dr. Kálmán Tamás, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitás és kockázatelemzés szakterületének
igazgatója és Csajbók Attila, a Magyar Nemzeti
Bank vezetõ közgazdasági szakértõje elõadásait.
Ez idõ alatt az Egészségtudományi Karon dr.
Földyné Angyalossy Zsuzsanna a látássérülésrõl,
dr. Trincz Andrea pedig a mûhibaperekrõl tartott
elõadást. Ezek után „lazításként” Bödöcs Tibor

humorista mûsorát tekinthették meg a hallgatók. A
napot egy fergeteges buli zárta, aholis a Jah’s
Warriors, a Delta, valamint a Marót Viki és a Nova
Kultúr zenekar gondoskodott a jó hangulatról.
18-án a Tõzsdecápák és a Dolgozó nõ címû filmek vetítésével kezdõdött a nap, majd délután a
BGF udvarán megkezdõdtek a szabadtéri
progaramok, amikor is hallagtók és oktatók egyaránt megmérhették tudásukat futballban, fõzésben,
vagy csocsóban. A versenyszellemet még a rossz
idõ sem tudta elûzni, így egy hangulatos délutánnal
lehettek gazdagabbak a jelenlévõk. A rendezvénysorozatot Dj Tommyboy zárta az Atlantis Clubban.
Tóth Alida Zsófia

Diáknap a Kaposvári Képzési Központban, míg a másikon a tollaslabda verseny, mind ekközben
2007-ben
az aulában a ping-pong verseny, valamint a tornacsarnokban a kosárlabda meccs is. Majd este az
Kaposváron 2007. április 24-én sikerült megtar- aulában egy komoly póker parti indult a mesterek
tani kisebb bonyodalmak árán a 2007-es diákna- és tanítványaik között! Az este folyamán a kapospot, mely késõ délután vette kezdetét. Az elõké- vári Roxínház zenés bemutatójával és régi védõnõ
születek már pár héttel elõbb elkezdõdtek, mely- hallgatók hastáncos produkciójukkal szórakoztatben a csapat szellemnek nagy szerepe volt, hiszen ták a jelenlévõket. Az egész mulattság a tornacsarközös munkával jobban és hatékonyabban lehet nokban végzõdött egy éjszakába nyúló záró „buli”val. A résztvevõk a mûsorról megosztottan nyilategy-egy rendezvény megszervezni!
A megnyitó délután fél négykor kezdõdött a tor- koztak, mely véleményeket hosszú lenne írásba
nacsarnokban és ezzel kezdetét vette a több hely- foglalni! A támogatóinknak köszönjük, hogy hozszínes diáknap. Az épülethez tartozó belsõ udva- zájárultak a rendezvényhez.
Pány-Bocsánczi Kinga
rokon megkezdõdött, az egyiken a fõzõverseny,

EFEN Pécs
Mint minden évben idén is megrendezésre került
az EFEN- Egészségügyi Felsõoktatási Napok. A
rendezvénysorozat keretén belül a hallgatók szellemileg és testileg is kikapcsolódhattak. A programok palettája elég sokszínû volt- gondolok itt:Paintball, Bortúra, Fõzõverseny, Elõadások, Bemutatók.
A bortúra nagyon jól sikerült.
Villánykövesd gyönyörû hely, és nem csak azért,
mert a borkedvelõk elfogultak. A falu kedves, rendezett, a sok pincészet különleges hangulatot köl-

csönöz neki. Ezt tetézik a festõi szépségû, környékbeli szõlõk, földek. A falu sajátosan összetett módon egyszerre gazdag, fejlett, és régi, egyszerû.
Remek idõnk volt, elõször felsétáltunk a pincészetig majd fotóztunk, kóstolgattunk. A borok nagyon
finomak, ízletesek voltak. A szomjoltók mellé zsíros kenyérrel is kedveskedtek nekünk a házigazdák. Az este fénypontja a pince látogatás volt, itt
láthattuk , hogy hol készítik és tárolják a nemes
nedût, továbbá megkóstolhattuk a Blum-pincészet
kiváló , díjnyertes borait . Ezután mindenki új élményekkel gazdagodva tért haza.
A másik remekbeszabott rendezvény a fõzõ ver-
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seny volt.
Szerdai napon került megrendezésre az EFEN
Fõzõverseny, a Berek utcai épületünk udvarán,
reggel 10 órai kezdettel. A versenyt nagy készülõdés elõzte meg, minden csapat saját recepttel, elkészítési móddal, fûszerezéssel készült a megmérettetésre. A Hallgatói Önkormányzat is kitett magáért, kiváló alapanyagokkal, üdítõvel és jó hangulattal várták a versenyen induló hallgatókat. Szerencsére az idõjárás is kegyes volt hozzánk. Hosszú
órák leforgása alatt elkészültek az ínycsiklandozó

falatok is. A zsûrit Varga Norbert, (HÖK elnök)
Csókás Norbert (HÖK általános alelnök) és Farsang Beáta (programszervezõ referens) alkották.
Díjak kiosztása után a csapatok még maradtak egy
kis ideig, mindenki jóllakottan, és jó kedvvel, kedves emlékekkel ment haza.
Mindent összevetve az EFEN rendezvény sorozat
hasonlóan az elõzõ évekhez, idén is nagy sikert
aratott.
Raposa László Bence

Karunk rövid hírei:
PhD védés
Dr. Boncz Imre, tudományos munkatárs, tiszteletbeli docens 2007. január 19-én sikeresen, 100 %os eredménnyel megvédte „Népegészségügyi
programok egészség-gazdaságtani elemzése” c.
PhD értekezését. A PTE Doktori és Habilitációs
Tanácsa a PhD fokozatot summa cum laude eredménnyel odaítélte.
Új dékán a Karon
A PTE ETK 2007. május 14-i Kari Tanács ülésén a Tanács tagjai egyhangúlag választották meg
Karunk dékánjának prof. dr. Bódis József intézetigazgató egyetemi tanárt, az MTA doktorát. A
Kari Tanács döntése alapján az Egyetem rektora
2007. június 1-i hatállyal nevezte ki a Kar új
dékénját.
Nyílt Nap a PTE ETK-n
A Humánpolitikai és Marketing Osztály szervezésében megújult formában és nagy érdeklõdés mellett 2007. január 9-én került megrendezésre a Pécsi Képzési Központ nyílt napja. A dékáni köszöntõt és a felvételi eljárás bemutatását követõen egyszerre 7 helyszínen mutatkoztak be a képzési központ szakjai az érdeklõdõknek. Az érdeklõdõk a
szóbeli tájékoztatás mellett kipróbálhatták az egyes
hivatások jellemzõ demonstrációs eszközeit, valamint feltehették kérdéseiket. A szülõket mindeközben kávé és pogácsa várta a szülõmegõrzõben,
ahol a Tanulmányi Osztály és a Hallgatói Önkormányzat képviselõi válaszoltak a felmerülõ kérdé-

sekre, többek közt a FER-rel, a kollégiummal, az
ösztöndíjakkal és a felvételi eljárással kapcsolatban.
Akkreditációs vizsgálat Karunkon
Karunkon 2007 április 10-13. között akkreditációs
vizsgálatra került sor. A folyamatot kari szinten prof.
dr. Bódis József dékán irányításával dr. Betlehem
József általános és oktatási dékánhelyettes, dr.
Nagy Júlia minõségügyi vezetõ, dr. Kriszbacher
Ildikó tudományos dékánhelyettes, Oláh András
dékáni hivatalvezetõ, Ágoston István tanulmányi
osztályvezetõ, Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ
koordinálta, valamint a képzési igazgatók, intézeti- tanszéki- tanszéki csoport vezetõk, az oktatók
és az oktatást segítõ szervezeti egységek is részt
vettek a munkálatokban. A látogató bizottság tagjai voltak: dr. Pogány Magdolna (Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar dékánja, fõiskolai tanár), Bársonyné
Kiss Klára (Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar ált.
dékánhelyettese, fõiskolai adjunktus), prof. dr.
Módis László (Debreceni Egyetem Orvos és
Egészségtudományi Centrum Orális Anatómia Tanszék vezetõje, EFK Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszak szakfelelõse, egyetemi tanár), prof. dr. Gardó Sándor (Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi
és Szociális Intézet, egyetemi tanár, MTA doktora), Ruff Éva (MAB fõtitkár helyettese).
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Tallózó
Világszínvonalú szûrõközpont : Az ország legmodernebb CT-je mûködik a centrumban Szûrõkamion jár az elmaradott vidékekre Keringéstõl az emlõbetegségeken át a mozgásszervi gondokig terjed a központ munkája
Nyaka Szabolcs: Új Dunántúli Napló (18/155.
szám) 2007. 06. 09 - 3. oldal

körében gyakoribbak a tanulási zavarok
Kozma Ferenc Új Dunántúli Napló (18/123.
szám) 2007. 05. 07 - 3. oldal
A PTE ÁOK Gyermekklinikája több, a gyermekkori kövérséget, okait, következményeit vizsgáló
uniós programban vesz részt

Veszteséget termelõ nagybetegek
Kun J. Viktória Népszabadság (65/100.
Sok hallgató jönne a pécsi egyetem számos szám) 2007. 04. 30 - 4. oldal
A kórházak teljesítménykorlátozásáról és más haképzésére
Új Dunántúli Napló (18/155. szám) 2007. 06. sonló témákból készült elemzés a Pécsi Tudományegyetemen. Az anyag készítõje: Dr. Boncz Imre.
09 - 11. oldal
A felsõoktatásba jelentkezõk körében az ELTE
Sokba kerül a \”magasház\”: A világ legmaután a PTE a legkeresettebb egyetem
gasabb üres épülete a Guiness-rekordok könyEgyetemi felvételi: több lány, mint fiú: Kon- vébe is bekerült
góból is jelentkeztek a magyar felsõoktatás- Metro 2007. 04. 26 - melléklet 3. oldal
ba, egyre több a kínai és vietnami jelentkezõ Újra az önkormányzat tulajdonába kerül a
Nyaka Szabolcs Új Dunántúli Napló (18/128. \”magasház\”, miután a korábbi vevõ, a Pécsi Tudományegyetem, a közelmúltban lemondott vásárlói
szám) 2007. 05. 12 - 5. oldal
A felvételi jelentkezési statisztikában a PTE meg- szándékáról.
tartotta a második helyét
Wellnessz és szépségipar a központban
Mélyponton van a megye gyógyítása: A pé- Metro 2007. 04. 12 - melléklet 3. oldal
csi klinikákon a krónikus betegek elõtt be- Forgalmas hétvége elé néz a Pécsi Expo Center. A
létesítmény teljes kihasználtsággal mûködik szomzáródtak az ajtók a pénztelenség miatt
Kozma Ferenc Új Dunántúli Napló (18/127. baton és vasárnap is. Többek között ekkor zajlik
a PTE Egészségtudományi Kar által szervezett
szám) 2007. 05. 11 - 3. oldal
Az OEP csökkentette a klinikák finanszírozását, wellnessz-konferencia is.
ezért a PTE Klinikáin szinte kizárólag csak sürÚj rektort választottak a pécsi egyetemen
gõsségi ellátás folyhat
Metro 2007. 03. 29 - melléklet 3. oldal
Megújul a pécsi Boszorkány: A diákszálló fel- A PTE új rektora Dr.Gábriel Róbert, a TTK jelenújításáért a beruházónak ágyanként havi 40 legi dékánja, a Kísérletes Állatani és Neurobiológiai
Tanszék egyetemi tanára lett.
ezer forintot fizetnek
Bóka Máté Ciprián Magyar Nemzet (70/125.
Jövõre fizetni kell az állami diplomáért: Drászám) 2007. 05. 09 - 4. oldal
Szeptemberben elkezdõdhet a nyolcszáz férõhe- ga egyetemistának lenni, bár nem Pécs a
lyes Boszorkány utcai kollégiumnak a felújítása. csúcs
Nyaka Szabolcs Új Dunántúli Napló (18/56.
Minden ötödik tinédzser kövér: A gyermek- szám) 2007. 02. 26 - 11. oldal
kori életmód is oka lehet a felnöttkori magas Az Edupress oktatási hírügynökség a közelmúltvérnyomás, a szív- és érrendszeri betegsé- ban készített összehasonlító elemzést a különbözõ
gek kialakulásának - A túlsúlyos gyermekek egyetemi városokban az egy havi költségekrõl.
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