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110 éves a szülésznõképzés Szombathelyen
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Szülésznõ Tanszéke és a Magyar Nõorvos
Társaság Dél és Nyugat-dunántúli Szekciója
“110 éves a szülésznõképzés Szombathelyen”
címmel 2007. október 17-én nemzetközi jubileumi tudományos ülést tartott.
2007 októberében Szombathelyen ünnepelték
Dunántúl elsõ szülésznõképzõje alapításának 110
éves évfordulóját. Az évforduló kapcsán a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szülésznõi Tanszéke és a megyei Markusovszky Kórház szervezésében tudományos ülést tartott.
A kongresszuson hazai
és külföldi vendégelõadók részvételével értékelték a szülésznõképzés és szülésznõi
hivatás jelenlegi hazai
és Európai Uniós helyzetét, valamint az
egészségügyi reform
hatásait a szülészeti ellátásra.
A Magyar Nõorvos
Társaság Dél és Nyugat-dunántúli Szekció Kongresszusainak vándorlása elérte Szombathelyet is.
A 2006. év elõkészítõ, majd törvényalkotó tevékenysége új útra terelte az egészségügyet. A Nyugat- és Dél-dunántúli régióban 2007. év õszére
már tapasztalatokkal rendelkeztek a kiemelt ellátásra kijelölt súlyponti kórházak- és a struktúra
átalakítása után fennmaradt kórházak aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátási lehetõségeirõl, eredményeikrõl esetleg kudarcaikról.
A kongresszus célja kettõs volt. Egyrészt bemutassa a szülésznõképzés és tevékenység jelenlegi
európai helyzetét különös tekintettel a bolognai
folyamatok hatásaira az egységes európai felsõoktatási térséghez. Másrészt az egészségügyi reform elsõ lépéseinek gyakorlata alapján szülészeti
ellátás új struktúra kezdeti tapasztalatainak összesítése, megvitatása. A kongresszusra várták a
szülészorvosi - és szülésznõi tapasztalatokat, ered-

ményeket és kudarcokat egyaránt.
A kongresszus bevezetõjeként a volt bábaképezde falán a meghívottak jelenlétében prof. Dr. Illei
György emléktáblát leplezett le. A jelenleg irodaházként mûködõ elegáns épület bejáratánál elhelyezett márványtáblán az alábbiak olvashatók:
Ezt az épületet, a Dunántúl elsõ bábaképezdéjét
(Magyar Királyi Bábaképezde Szombathely) széles társadalmi összefogással Wlassics Gyula Vallás- és Közoktatási Miniszter, Radó Kálmán fõispán és dr. Török Sándor polgármester támogatásával, Herczeg és
Baumgartner tervei alapján Wälder Alajos vállalkozó építette. Az épület
(ahogy a városlakók hívták “a Klinik”) kilencven
évig (1897-1987) szolgálta a bábaképzést, a
szombathelyi és környékbeli nõbetegek szülészeti és nõgyógyászati
ellátását.
a hálás utókor 2007...
A bevezetõ elõadást a
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
dékánja Bódis József egyetemi tanár tartotta “Bolognai folyamat a paramedicinalis felsõoktatásban”
címmel. A viszonylag fiatal, alig 15 éves múlttal rendelkezõ kar bemutatásával, a jelenlegi oktatási
portfóliója ismeretében méltán tekinthetjük a képzõhelyet hazai paramedicinális felsõoktatás zászlóshajójaként.
Csetneki Júlianna a Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekciója Elnöke a Magyarországi szülésznõképzés és tevékenység jelenlegi helyzetérõl adott
értékelést.
Dr Brenda Ashcroft és Sarah Davies (Directorate
of Midwifery. University of Salford Frederick Road
Campus) az angol szülésznõképzés és szülésznõi
tevékenység helyzetérõl gazdagon illusztrál elõadásban számoltak be. Az elõadásból kiderült, hogy az
Egyesült Királyságban szülések kb. 70%-át szülésznõk vezetik. Az angol egészségügyi hatóságok
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felismerték azt, hogy az alacsony kockázatú várandós kórházi szülése vezetésére a szülésznõ a
legmegfelelõbb (Maternity Matters, 2007). Angliában magán szülésznõi tevékenység is létezik, melynek tarifája kb. ? 6000. Az Egyesült Királyságban
az otthonszülési arány csupán 2.41%. Az angol
egészségbiztosító kinyilvánította, 2009-ig minden
biztosított számára garantálja a teljes ellátást és a
születési hely megválasztásának lehetõségét. Bár
a születésszám nõ a szülésznõk száma csökken,
Angliában további 5,000 szülésznõre van szükség.
Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem, Szülészet-nõgyógyászati Klinika vezetõje Szabó Béla
professzor “ A bábaképzés jelenlegi helyzete, az
aktuális problémák Romániában” címmel foglalta
össze az Európai Unió egyik új tagországának szülésznõképzésének helyzetét. Az elõadásból úgy
tûnt, hogy Romániában a többciklusú
paramediciánális képzés még kialakulóban van.
Zoicas Monica (Midwife. Salaj District Hospital
Romania) Zilahi megyei kórházban folyó szülésznõképzésrõl adott tájékoztatást.
Két a Vajdaságban, Zentán praktizáló magyar ajkú
és az egészségügyi szakdolgozókat magyarul is
oktató kolléganõ a szerbiai - az Uniótól eltérõ
struktúrájú - paramedicinális oktatást és a képzettek kompetenciáit mutatták be “A nõgyógyászati
és szülészeti nõvér munkaterületének ismertetése.
A vajdasági középiskolák oktatási és nevelési tervei szerint” címmel. A többciklusú képzésre Szerbiában még csak elõkészületek tapasztalhatók.
Heike Polleit, FH Joanneum, Alkalmazott Egészségtudományok Szak, Graz, szülésznõképzésének
vezetõje referátumának címe: “A szülésznõképzés
új megközelítése a felsõoktatásban” volt. A kolléganõ elõadásában több kérdést is felvetett: Mi a
szülésznõi tevékenység jövõje? A nõk mit várnak
el a szülésznõktõl és ez a választás mennyire adekvát? Milyen képességek, tevékenységek és kompetenciák szükségeltetnek e hivatás gyakorlásához? Mivel kell szembenézni egy osztrák szülésznõnek? Van-e nemzetközi minta, amihez csatlakozni lehet? Milyen nemzetközi etnikai kihívásoknak
kell megfelelni? A gyakorló szülésznõ azt is hangsúlyozta, minden várandóság és szülés “egy potenciális aknamezõ”, ami olyan terület mely orvosi
ellenõrzést, felügyeletet, szabályozást, szükség ese-

tén beavatkozást is igényel. Hangsúlyozta, ha nem
képezik magunkat, nem fejlesztik tudásunkat, nem
gyakorolják hivatásunkat, a szülésnõ csak az orvos segítõje marad. A kompetencia megszerzésének a kutatás és oktatás révén valósulhat meg.
Ehhez a szülésznõképzés a felsõoktatásba kellet
felemelni. Az un “bolognai folyamat” és a nemzetközi gyakorlat kedvezõ jövõképe kikerülhetetlen
A délutáni szekció Prof. Dr. Bódis József PTE OEC
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika vezetõje a

“Szülészeti és nõgyógyászati ellátás struktúra változása 2007. évben Dél-Dunántúlon” címû bevetõ referátummal kezdõdött. Elõadásból megismertük a régió 2006. év szülészeti és nõgyógyászati
eredményeit, de hallottuk a professzor véleményét
az egészségügyi reform hatásairól. Csatlakozó elõadók a régió osztályvezetõ fõorvosai voltak, akik
a helyi változásokról számoltak be.
A délutáni program utolsó elõadója Egyed Jenõ
professzor az országos szakfelügyelet tapasztalatait foglalta össze. Zárásként prof. dr. Szabó István a Szülészeti Szakmai Kollégium elnöke, a grémium állásfoglalását ismertette az egészségügyi reformmal kapcsolatban.
A 120-140 fõ részvételével tartott kongresszust,
az elõadásokat követõ élénk vita és a fehér asztal
melletti jó hangulatú eszmecsere jellemezte.
Dr. Horváth Boldizsár
fõiskolai tanár
tanszékvezetõ
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II. Pécsi Sürgõsségi Napok
Október 26-án és 27-én rendezték meg a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Karának
(PTE ETK) szervezésében immáron második alkalommal a sürgõsségi ellátás elméleti és gyakorlati továbbképzését szolgáló napokat és az I.
Mentõtiszt Hallgatók Találkozóját.
A rendezvénysorozatot prof. dr. Gábriel Róbert
egyetemi tanár, a PTE rektora és prof. dr Bódis
József egyetemi tanár, a Kar dékánja nyitották
meg. Beszédjükben kiemelték a sürgõsségi ellátás, továbbképzés, a szakmai és emberi kapcsolattartás fontosságát az összehangolt eredményes
munka érdekében.
Az elsõ napi elõadásokban a látogatók a tömeges
kárhelyek, katasztrófa-szituációk sajátosságaival
ismerkedtek, majd a délutáni blokkban az egészségügyi szimulációs oktatás új távlatairól kaphattak képet.
Az elsõ napi konferencia elõadássorozata végén,
a résztvevõk egy imitált, természeti katasztrófa
okozta tömeges kárhely mentési és felszámolási
bemutatóját tekinthették meg. A sérültek élethû
kisminkelését a Baleseti-Szimulációs Társaság
tagjai segítették. A megrendezett katasztrófa sérültjeinek megszemélyesítésében, illetve annak felszámolásában aktív részesei voltak az PTE ETK
mentõtiszt hallgatói, valamint a helyi OMSZ, a
Pécsi Tûzoltóság, a Baranya Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság, a Pécsi Rendõrség és Polgári védelem tagjai. A bemutatót a UNIV TV
szakembereinek segítségével kivetítõn is figyelhette a szakmai nézõsereg. A szituációs helyzetekben a pécsi mentõtiszt hallgatók kimagasló szakmai hozzá értését, hivatástudatát láthattuk a kárhely felszámolásban.
Szimulált helyzet: természeti katasztrófa (orkán
erejû vihar) szimulálása

kült közlekedési forgalom közepette az idõjárás
egyre mostohábbra fordult és orkán erejû szél csapott le a városra. A szél károkat okozott több épületben, elsõsorban azok tetõszerkezetét megbontva, kéményeket ledöntve és fákat kicsavarva.
A város egyik forgalmas keresztezõdésében, közlekedési lámpához közeledõ, a piros jelzés miatt
lassító személygépkocsira a hirtelen felélénkülõ szél
rádöntötte az egyik út széli, több mint 6 méter
magas fát, súlyos sérüléseket okozva a gépjármûben és azok utasaiban. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az ily módon hirtelen fékezésre kényszerült személygépkocsiba hátulról egy Barkas típusú gépkocsi is belerohant, és idõközben kiderült, hogy a járdán közlekedõ gyalogosok is megsérültek a fa kidõlése következtében.
Sérülések - személygépkocsi:
Személygépkocsi vezetõje METI (42 éves férfi)
Nyaki gerincsérülés, Mellkasi trauma (jobb oldali
PTX), Malignus ritmuszavarok mellkasi trauma miatt,
detensionálás (TBE-ben) – sinus bradycardia
Személygépkocsi vezetõ melletti ülés (30 éves nõ)
Zavart, tompa hasi trauma, beszorult alsó végtag nyílt
lábszártörés
Hátsó ülés - anyósülés mögött (12 éves gyerek) – nem
volt bekötve
Eszméletlen - felsõ légúti elzáródás – koponyaalapi törés, jobb oldali felkartörés – zúzódás
Hátsó ülés - vezetõ mögött (9 éves gyerek) – bekötve
Üvegszilánkok okozta kisebb vágások, ijedtség, alsó
végtag zúzódás, stabil állapotú
Barkasz vezetõje (34 éves férfi)
Mellkasi trauma (bordatörés és kulcscsonttörés), áll és
fogak sérülése, tiszta tudat, kisebb felkari zúzódások
Barkasz anyósülés (27 éves nõ)
Alkartörés, Kisebb zúzódások, vágott sebek, hisztéria,
tiszta tudat, stabil állapot
Viharban sérült utcán sétáló ember
Út mentén sétáló sérült (24 éves nõ)
Gaspoló légzés, Súlyos koponya és mellkas sérülés,
imminens halott

2007. október végén – egy pénteki délutánon –
egy magyarországi városban a munkaidõ végeztével mindenki igyekezett haza munkahelyérõl,
hogy mielõbb élvezhesse a hétvégi pihenést, vagy A baleset észlelését követõen 16 óra 5 perckor
idõt szentelhessen hétvégi hobbijának. Az felélén- laikus bejelentés érkezett az Országos Mentõszol-

6

2008. 1. szám
gálat helyi mentésirányításához, több súlyos sérültet is jelezve. A laikus bejelentõtõl a szolgálatvezetõ részletes információt a sérültek állapotáról nem
tudott nyerni, csupán annyit, hogy van köztük több
súlyosnak látszó felnõtt és gyermek sérült is.
A bejelentést követõen az OMSZ a baleset tényét
továbbította a helyi Rendõrkapitányság, ügyeletére a közlekedési helyzet rendezése és biztosítása
céljából. A helyszínen valószínûsíthetõen vannak
sérültek, akik beszorultak, ezért a Tûzoltóság ügyeletére is továbbították a segítségkérést. Az OMSZ
szolgálatvezetõje az állomáson tartózkodó rohamkocsit irányítja a helyszínre és megkezdi újabb
mentõegységek helyszínre irányításának szervezését. A szolgálatvezetõ a baleset kiemelt jellegére
való tekintettel riasztja a mentõk kárhely parancsnokát is.
A helyszínre elsõként a rendõrségi járõrkocsival
két rendõr érkezik, akik megkezdik a terület lezárását és áteresztõ pontot állítanak fel a kárhely déli
részén. A területet ettõl kezdve csak a kimentésben résztvevõk közelíthetik meg.
A közlekedésrendészeti járõröket követve az
OMSZ rohamkocsija érkezik ki. Sürgõsségi szakorvos irányításával megkezdik a kárhely elsõdleges biztosítását, nagyságának felmérését és a sérültek számának, valamint súlyosságuknak a megállapítását. (elsõdleges osztályozás).
A bejelentést követõen a ROKO-t nem sokkal
követve a lezárt helyszínre érkezik a tûzoltók 3
szerkocsija (Pécs 1-es gépjármû fecskendõ, mûszaki mentõszer daruval, konténerhordozó mûszaki
mentõcsere felépítmény, mely a Katasztrófavédelem Regionális mûszaki mentõbázisának a tulajdona) valamint az OMSZ kárhely parancsnoki kocsija.
Az OMSZ kárhely parancsnok jelentést kap a
kárhely nagyságáról, a sérültek számáról és hozzávetõleges állapotáról, és átveszi a mentés egészségügyi részének helyszíni irányítását.
Idõközben a helyszínre érkezik a Pécsi vezetõ gépjármûvel a tûzoltásvezetõ, aki egyeztet az OMSZ
kárhely parancsnokával a mûszaki kimentés sorrendjérõl, a sérültek állapotának függvényében.
A Pécs vezetõ gépjármûvel együtt érkezik az
OMSZ esetkocsija (1), aki a kimentést követõen
a kocsi roncsoknál és sebesült gyûjtõhelyre szállí-

tott betegeknél az újraosztályozását és az ellátását
megkezdi. 3 perc elteltével az egészségügyi ellátásba újabb esetkocsi (2), és annak személyzete
kapcsolódik be.
Kimentés sorrendje:
- szgk vezetõ (METI)
- szgk anyós ülés mögött (eszméletlen gyerek)
- szgk vezetõ mögött gyerek
- szgk anyós ülés
- barkasz vezetõ
- barkasz anyósülés
- járókelõ halott

A beszorult sérülteknek a kiemelését és a sebesült
gyûjtõhelyre történõ szállítását követõen a mûszaki mentõerõk az idõközben a helyszínre érkezõ
közlekedési baleseti helyszínelõknek adják át a
területet, de nem hagyják el a helyszínt.
A helyszínelés alatt és a sebesült gyûjtõhelyen tovább folytatódik a betegek állapotának stabilizálása, illetve megkezdõdik a szállítható állapotban
lévõ sérültek kórházba történõ transzportja.
A tûzoltó szerek elhagyják a helyszínt a felvonulási
sorrendben, majd õket a baleseti helyszínelõk követik. A helyszínen megjelenik az Autóklub autómentõje. A kárhely egészségügyi felszámolása az
utolsó sérült elszállításával 17 óra 30 perckor befejezõdik.
Az elsõ nap záróakkordjaként a Kar nyújtott valamennyiünk számára egy színvonalas, svédasztalos állófogadást. A sokszínû választék mellett lehetõsége nyílt a hallgatóknak, tanároknak, elõadóknak, OMSZ vezetésének a kontaktus teremtésre, tapasztalatok cserélésére, konzultációs beszélgetésekre. A tartalmas és tanulságos nap itt még
nem ért véget, a fogadást követõen a nyíregyházi,
szombathelyi, pécsi hallgatók a Bázis nevû szórakozóhelyre mentek egy kis közös lazításra.
A második nap eseménysorozatát Dr. Gõbl Gábor, az OMSZ Fõigazgató helyettese nyitotta meg
a konferencián. Beszédében hangsúlyozta a kommunikáció, együttmûködés fontosságát a mentõmunkában, tisztképzésben. Ezt négy hallgatói elõadás követte. A négy színvonalas expozét a mentõtiszt hallgatók versenye követte, ahol tíz, háromfõs csapat mérhette össze elméleti és gyakorlati
tudását. Négy PTE-s (három nappali tagozatos és
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egy szombathelyi levelezõs) és hat nappali tagozatos nyíregyházi csapatból állt. A verseny folyamán négy kárhelyen kellett a megadott feladatokat teljesíteniük. Mindegyik szituáció megoldására 6 perc állt rendelkezésre. Az elõször egy 20
kérdésbõl álló tesztet kellett kitölteniük, majd a
második helyen ALS-t kellett végezni a legújabb
protokoll szerint, Göbl fõorvos pontozása alatt.
(ALS: Advanced Life Support, emelt szintû újraélesztés; szerk.) A harmadik kárhelyen egy lépcsõrõl leesett “öregurat” kellett ellátni, aki combnyaktörést szenvedett. A csapda az volt a feladatban, hogy nem volt a vakuummatrachoz leszívó,
és emiatt itt segélykocsit kellett kérni. Végül a negyedikként egy fejsérültet kellett ellátni, akinek
ugyan commotio-ja (agyrázkódás, szerk.) nem
volt, ellenben asthmás volt és fulladt. Valamennyi
résztvevõ sikeresen vette az akadályokat. A végeredmény nagyon szoros lett, az elsõ négy helyezett közt csupán egy-egy pont volt a különbség. A
megméretetés során az elsõ két helyett a Nyíregyházi negyedévesekbõl álló csapat szerezte meg.
A helyezettek ajándékcsomagot kaptak, a gyõztes csapat eredményét ezen felül kupával ismer-

ték el. Természetesen valamennyi részvevõ kapott
oklevelet!
Jövõre a nyertes csapat otthonában, Nyíregyházán rendezik majd meg, a II. Mentõtiszt Hallgatók
Országos Találkozóját. Az eredményhirdetés után
egy közös ebéddel zárult le a rendezvény, amely
hatékonyabbá és elismertebbé, megbecsültebbé
teheti e pályát. Részvevõként és hallgatóként úgy
vélem, hogy valamennyien sokat tanulhattunk a két
napon látott elõadásokból, a bemutatóból, a versenybõl. Fontos még kiemelnem, hogy a konferencián a más képzési központokban tanuló mentõtiszt hallgatók megismerhették egymást, közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki az újabb mentõtiszt
generációnál.
Ezúton szeretném meg köszönni Duschanek Máté
(PTE-Pécs) és Katona Sándor (DE-Nyíregyháza)
mentõtiszt hallgatóknak a cikkem megírásához nyújtott segítségüket!
Hangel Bálint
III. éves mentõtiszt hallgató
Szombathelyi Képzési Központ

Szent Márton napja a Szombathelyi Képzési Központban.
Hagyományteremtõ szándékkal a PTE ETK
Szombathelyi Képzési központjában is több éve
megrendezésre kerül a Szent Márton ünnep. A
fõiskola programja szervesen kapcsolódik a városi rendezvények sorába.
Az ez évi ünnepség „Szent Márton a gyermekek
körében” címet viselte.
Rövid ismertetõ Szent Márton életébõl:
316-ban egy római katona gyermekeként születik Márton a pannóniai Savariában, a mai Szombathelyen. A kor szokása szerint õ is katona lesz,
de amikor látomásában Krisztus meghívja, hittanulónak áll, szerzetes lesz.
Tours városának püspökeként és az elsõ nagy nyugati szerzetes atyaként ismertté lesz a keresztény
világ elõtt. Õ az elsõ nem vértanú szent. A középkorban úgy tartották, hogy Mária után az õ tiszteletére szentelték a legtöbb templomot. Márton személye az egész emberi életet átszövi a jótékonyságtól a hithirdetésig, a betegek gyógyításától a

szerzetességig, a pásztorszámadástól a borkóstolásig. Savariát 455-ben földrengés pusztítja el. A
jelentéktelenné vált település azonban továbbra is
ismert Európa-szerte, mivel Tours híres püspökének szülõhelye. A Sulpicius Severus által írt életrajz
alapján tudjuk, hogy Márton életének mely eseményei köthetõk Savariához. A történeti dokumentumok pedig évszázadról évszázadra megörökítik
kultuszának helyi eseményeit. Szombathely felemelkedése mindig egybeesik a Szent Márton-tisztelet megújulásával és aktualizálásával, amely búvópatakként újra és újra felszínre tör. A városba
minden korban megilletõdve zarándokolnak el tisztelõi, akik örökségét keresik. 397. november 8-án
hunyt el Candes-ban, és állítólag november 11-én
temették el. E napot utóbb Szent Márton ünnepévé nyilvánították.
A jótékony Szent Márton mind a mai napig jelen
van templomok és múzeumok, énekek és legendák százaiban. De patrónusa õ a pásztoroknak és
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az állatoknak, a szüretnek és a borivóknak, mulatozóknak is. Számos emlékmûvet állítottak tiszteletére, helységeket neveztek el róla, és sok gyertyát, mécsest gyújtottak a hozzá fohászkodók.
A szent és a ludak legendája:
Bizonyára már sokan feltették magukban a kérdést: voltaképpen mi köze van Szent Mártonnak a
ludakhoz?
A régi szokás, hogy Márton napján ludat sütnek,
egy legendára vezethetõ vissza, mely szerint Márton nem akart püspök lenni Tours-ban, ezért e rejtõzött egy liba ólban. A ludak hangos gágogása
azonban elárulta jelenlétét, amiért késõbb büntetésül valamennyit levágatta.
Egy másik legenda arról számol be, hogy a ludak,
prédikáció közben zavarták meg a püspököt; a
végkifejlet azonban ugyanaz. Még manapság is
sokféle Mártonnapi finomságot ismerünk és kedvelünk, a libasült mellé gyakran kerül az asztalra a
jótékony szent nevét viselõ cipó, fánk, sõt bor is.
Szent Márton és a koldus
“Történt vala egy téli napon, amikor átlovagolt
Arniens kapuján, hogy találkozott egy koldussal,
aki mezítelen vala, és senkitõl sem kapott alamizsnát. Akkor Martinus megértette, hogy neki kell
segítenie a szerencsétlenen; kivonta kardját, és két
részre vágta köpenyét, egyetlen megmaradt tulajdonát, és az egyik felét a koldusnak adta, a másik
felét pedig megint magára terítette. A rákövetkezõ
éjszakán látta feléje jönni Krisztust, abba a köpenydarabba öltözötten, amelyet õ a koldusnak
adott. És az Úr így szóla a körülötte álló angyaloknak: “Martinus, aki még nincs megkeresztelve,
ruházott fel engemet”
Szent Márton napja valaha az óév utolsó ünnepe
volt. Ekkorra már hordókba került az újbor, bezsákolták a kamrákba a lisztet, a betakarított terményt. Véget értek a mezõgazdasági munkák, elszámoltak uraiknak a jobbágyok, megfogadták az
új pásztorokat. A házasemberek a disznótorokra,
a kisgyermekek pedig a tél örömeire készülõdtek,
mert a népi hagyomány úgy tartja, rendszerint ilyenkor esik le az elsõ hó.
De rómaiaknál e napon Aesculapius ünnepe volt,
amikor libát tálaltak fel az asztalra. Aesculapiust
az orvostudomány, a megújhodó élet isteneként
tisztelték, ezért áldoztak neki az evés-ivás örömeinek adózók. Mindez a hagyomány tovább élt a

Márton-napi lúd fogyasztásának szokásában.
Hagyományteremtõ szándékkal a PTE ETK
Szombathelyi Képzési központjában is több éve
megrendezésre kerül a Szent Márton ünnep. A fõiskola programja szervesen kapcsolódik a városi
rendezvények sorába. Az ez évi ünnepség „Szent
Márton a gyermekek körében” címet viselte.
A csecsemõ és kisgyermeknevelõ-gondozó szakosok a jeles naphoz kapcsolódva munkáikból
kiállítás rendeztek. A hallgatók 25 Márton napi
asztalt terítettek meg, a legendákhoz kapcsolódva
különbözõ feldolgozásban.
A terített asztalokon látható minden egyes darabja
saját készítésû termék volt.. A kiállításon két egyforma asztalt nem láttunk, mindegyik színvonalas,
igényes munka volt.
A hallgatók a saját munkáikat „kiselõadásokat”
rögtönözve mutatták be minden érdeklõ számára.
Nem csak azt mutatták meg, hogy milyen technikával, hogyan készültek el a kiállított darabok, arról is ismeretet kaptunk, miért emeltek ki egy-egy
részt Szent Márton életébõl és miért pont azt a
részt.
A kiállítás résztvevõit egy a Márton életéhez kapcsoló színvonalas elõadást is meghallgathatott,
melyen szép számmal jelentek meg. Az elõadás
címe tükrözi életútjában mindig fellelhetõ segítõ
ember mivoltát, „A segítõ foglalkozás pszichopatológiája”. Az elõadója Dr Bödecs Tamás fõiskolai adjunktus volt, melyrõl elmondhatjuk elvarázsolta a nem csekély létszámú hallgatóságot. Nem csupán elõadásmódja volt magával ragadó, de az elõadásának mondanivalója,mely minden segítõ szakmában dolgozónak egyaránt, legyen az tanár vagy
diák sok új ismeretet tartalmazott.
Elmondhatjuk, hogy egy újabb jól sikerül rendezvénnyel gazdagodtunk, új ismereteket szereztünk
és jól éreztük magunkat. A szervezõk gondoskodtak arról, hogy a látogatóik is ugyanilyen jó érzéssel távozzanak, ne csak szellemi „táplálékot” kapjanak. Nem távozhatott senki üres kézzel és üres
gyomorral, a hagyományokhoz hûen libazsíros kenyérrel vendégelték meg a résztvevõket és távozáskor a hallgatók minden jelenlévõt megajándékoztak egy általuk készített „libával”.
Aki itt volt feltöltõdve, a mindennapok szürke ritmusát megtörve Márton napi fénnyel a lelkében,
jó érzéssel távozott.
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Országos TDK Konferencia
2007.
A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekcióját a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa rendezte 2007. április 3-5 között. Az Egészségtudományi Karok (Egészségügyi Fõiskolák) hallgatói
párhuzamosan két alszekcióban mutathatták be
elõadásaikat. Ezen a konferencián lépett életbe az
a megkötés, hogy az OTDK-n versenyszerûen
csak azok a hallgatók szerepelhetnek, akik a részvételi jog megszerzésekor még nem töltötték be
30. életévüket. TDK szervezetünk az eredeti kiírás szerint 5 hallgatóval vehetett volna részt a
konferencián, a rendezõk azonban - mivel nálunk
van a legtöbb szak - 12 elõadásra adtak lehetõséget (a többi fõiskolai karról csak 4-5 hallgató
tarthatott elõadást). Számunkra örömteli volt ez a
változtatás, azonban az idõ rövidsége és az elõzõekben említett életkori korlátozás miatt csak 7
hallgatót tudtunk indítani (Pécsrõl 3, Zalaegerszegrõl 3 és Szombathelyrõl 1 elõadót). Sajnálatos,
hogy Kaposvárról nem volt résztvevõ. A két szekció elõadásaira 4-én délelõtt került sor. A bíráló
bizottságokban 3 oktatónk vett részt: Hock Márta Pécsrõl, Fekete Sándorné Zalaegerszegrõl és
Németh Gyuláné Szombathelyrõl. A szervezési díj
mellett mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak
jelentõs részvételi díjat kellett fizetni. Köszönettel
tartozunk a PTE ÁOK TDK vezetõinek azért,
hogy pécsi hallgatóinkat befogadták autóbuszukba.
Az elõadások formai színvonala jó volt, bár néhány esetben az elõadók nagyon gyorsan próbáltak beszélni, így az ábráikat is „elkapkodták”.
Meglepõ, hogy a hallgatók alig használnak videót
munkájuk bemutatása során. Az elõadások tartalma esetenként megkérdõjelezhetõ (pl. nagyon
kicsi a vizsgáltak száma) A zsûrik értékelése alapján egy hallgatónk kapott III. helyezést, ketten
pedig különdíjban részesültek. Ez örömteli, de
egyben szomorú is abból a szempontból, hogy az
esetleges pénz-pályázatok elbírálásánál az egyik
fontos szempont az, hogy hány hallgató ért el elsõ
helyezést az OTDK Konferenciákon.

A konferencián karunkról a következõ hallgatók
kaptak díjat, illetve tartottak elõadást:
III. helyezett:
Hüse Brigitta, PTE ETK Pécsi KK, Gyógytornász szak, IV. évf.
Elõadása: Preventív mozgásprogram hatásának
vizsgálata elhízott nõknél a fizikai fittség és az
antropometriai adatok változásának tükrében.
Témavezetõ:
Koroknai Gabriella fõiskolai tanársegéd
Dr. Bajnok László egyetemi docens
A Magyar Nõorvos Társaság különdíja:
Tasi Adrienn, PTE ETK Pécsi KK, Védõnõ szak,
végzett.
Elõadása: A Down-kóros gyermek nevelésének
nehézségei a családban.
Témavezetõ:
Dr. Lénárd Kata egyetemi adjunktus
Holló Rózsa fõiskolai docens
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
különdíja:
Kovács Anikó, PTE ETK Szombathelyi KK, Diplomás ápoló szak, IV. évf. (levelezõ).
Elõadása: Acut myocardialis infarctus miatt
primer coronaria intervención átesett betegek
korai szövõdményeinek vizsgálata.
Témavezetõ: Németh Gyuláné fõiskolai adjunktus
Nem díjazott elõadások:
Faragó Gyöngyvér, PTE ETK Pécsi KK, Diplomás ápoló szak, végzett.
Elõadása:Vese és hasnyálmirigy transplantált
betegek rehabilitációja. „Édes élet”?
Témavezetõ:
Németh Katalin fõiskolai tanársegéd
Dr. Kalmár Nagy Károly klinikai fõorvos
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Vörös Éva, PTE ETK Zalaegerszegi KK, Egészségbiztosítási szak III. évf.
Elõadása: Egészségbiztosítás a gyógyszermarketing csapdájában.
Témavezetõ:
Fekete Sándorné fõiskolai adjunktus
Domján Péter fõiskolai tanársegéd
Reidinger Anita, PTE ETK Zalaegerszegi KK,
Gyógytornász szak III. évf.
Elõadása: A funkció javulásának követése a
kéz szorítóerejének mérésén keresztül típusos
radius törések esetén.
Témavezetõ:
Balogh Edit fõiskolai adjunktus
Dr. Laky Rezsõ fõiskolai tanár
Szántó Andrea Beáta, PTE ETK Zalaegerszegi
KK, Gyógytornász szak II. évf.
Elõadása: Izomerõ egyensúly vizsgálata a törzs
extensorainak és flexorainak vonatkozásában.
Témavezetõ:
Tóthné Steinhausz Viktória fõiskolai adjunktus
Elsõsorban a díjazottaknak, de a résztvevõknek
és felkészítõiknek is szívbõl gratulálunk.
Dr. Hartmann Géza
TDK elnök

Egy résztvevõ beszámolója a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról

Április 3.-án egy buszon zötykölõdve az elõadásom diáinak nyomtatott formáját szorongatom a
kezemben és hozzá a szöveget a fejemben olvasom… így próbálom még nyugalomban összeszedni gondolataimat, mert tudom, hogy amint a busz
célba ér velünk, felgyorsulnak az események…
Budapestre indult az ominózus busz; utasterében
orvosok, orvostanhallgatók, néhány ETK-s (egy
végzett védõnõ: Tasi Adrienn; és egy szintén lediplomázott ápoló: Faragó Gyöngyvér, valamint
jómagam, mint negyedéves gyógytornász); tehát
az orvostudományi szekció különbözõ

alszekcióinak pécsi elõadói. Elsõ utunk egy hotelbe vezetett, ahol közölték, hogy az elkövetkezendõ két éjszakára ez lesz a szállásunk. (Persze ezt
senki sem bánta, hiszen várakozásainkat felülmúlóan meglehetõsen igényes helyre cseppentünk…)
De mint mondtam ilyenkor már felgyorsulnak az
események, úgyhogy gyors kicsomagolást és készülõdést követõen ismét a buszban találtuk magunkat, amely a Semmelweis Egyetemre, egy megnyitóval egybekötött állófogadásra vitt minket. A
házigazdák szívélyesen fogadták az érkezõket. A
megnyitóbeszédeket hangverseny és svédasztalos
állófogadás követte. Utóbbit felhasználtuk némi
ismerkedésre, beszélgetésre, így egy összekovácsoltabb csoport indulhatott el vissza a szállásra.
Megérkezésünk után azonban a szobaajtók gyorsan becsapódtak és mindenhol az elõadások kaptak központi szerepet.
Másnap reggel meglehetõsen feszültté vált a légkör, amit tovább fokozott a közlekedés is, mely
miatt az elsõ elõadók kis híján elkéstek. Az egészségügyi fõiskolai alszekciónak a SOTE Egészségügyi Fõiskolai Kara adott otthont, így a mi utunk
oda vezetett. Az elõkészületek után aztán sor került a megnyitóra és innentõl kezdve már az elõadók kerültek a figyelem középpontjába.
Az I-es szekciót 13 fõ alkotta, én is ebben kaptam helyet, így részletesebben csak errõl tudok
beszámolni:
Elõször a képalkotó diagnosztikába nyerhettünk
betekintést, majd egy szegedi gyógytornász hallgató által új ismereteket szerezhettünk a gerinc
sagittalis görbületeinek eddig hazánkban nem igazán ismert mérési módszerérõl. Ezt követõen David
gép segítségével objektív eredményeket ismertünk
meg a törzsizmok erejérõl, és azok derékfájással
való összefüggéseirõl, majd a típusos radius törés
új, T-lemezes megoldásának gyógytornászi vonatkozásairól, két zalaegerszegi elõadó segítségével.
De napirenden volt még az egyensúlyfejlesztés IIes típusú diabetes mellitusban, épp úgy, mint a
taktilis stimuláció hatása az újszülöttekre. Ezeket
követõen szünet következett. A második résznél
így már ki-ki felszabadultan, más pedig izgalommal teli várakozással ülhetett vissza a helyére. A
szünet után második elõadóként elhízottakra adaptált mozgásprogramunkról tartottam ismertetõt,
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melyet konzulensemmel, Koroknai Gabriellával
közösen dolgoztunk ki - segítségéért ezúton is szeretnék köszönetet mondani, csakúgy, mint orvos
konzulensemnek, dr. Bajnok Lászlónak. (Amikor
visszaültem a helyemre - szokásomhoz híven –
kissé elégedetlen voltam önmagammal, mindenesetre megkönnyebbülten hallgattam az utánam
következõket.). Szó volt ezután a hallásvizsgálat
jelentõségérõl, a nem hallók hátrányos helyzetérõl, melyet az elõadó érzékeltetett is velünk jelbeszéd használatával. Érdekes volt szembesülni azzal is, hogy különbözõ egészségügyi területen dolgozók milyen hatékonysággal tudnának újraéleszteni szükség esetén. De egyedülálló volt a szekcióban az az elõadás is, amely látványos videofelvétellel demonstrálta a depresszió viselkedésre
gyakorolt hatását egereken. Aztán a gyógyszermarketing egyre inkább napirendre kerülõ –és
mindenki által érzékelhetõ- tényezõirõl hallhattunk
elõadást, végül pedig a tüdõtumorok és a TBC
diagnosztikai módszerérõl és jelentõségérõl gyõzõdhettünk meg.
Szekciónk végeztével, visszaérve a SOTE fõépületébe még betekintést nyerhettünk néhány orvostanhallgató elõadásába is; így a gerinc kisízületeinek érzéstelenítésére szolgáló új eljárásával; valamint egy új állatkísérletes mûtéti technikával ismerkedhettünk meg.
Este a nap feszültségét –a rendezõk jóvoltából- a
Lézer Színházban vezethettük le, mely után rögtönzött „házibuli” következett a szálláson.

Másnap mindenki kíváncsian várta, hogy kinek a
személyében találnak gazdára a helyezések és a
különdíjak Azonban ekkor már nyilvánvaló volt,
hogy valójában a teremben mindenki nyert valamit:
új információt; tapasztalatot, irányadást, tanácsokat, melyet késõbb a hivatásában kamatoztathat;
elismerést; s ezek fontosabbak a tényleges helyezéseknél.
Az eredményhirdetés után aztán nagy lett az öröm
a pécsiek körében, hiszen a buszon utazók mintegy fele nem tért haza „üres kézzel”, s akadtak
köztünk igazán kiemelt elõadók is: egy pécsi orvostanhallgató lányé lett például a Basel-i elõadás
lehetõsége is. Én is nagyon örültem a harmadik
helyezésemnek és annak is, hogy védõnõ szobatársam, Tasi Adrienn különdíjat kapott.
Összegzésként elmondhatom, hogy az OTDK-n
való részvétel során sok új, hasznos ismeret birtokába juthattam kiváló elõadók által, mindeközben
pedig én is tapasztalatot szerezhettem az elõadás
terén, hasznos útmutatásokkal, észrevételekkel lettem gazdagabb, amelyeket igyekszem késõbb beépíteni a gyakorlatba, és örülök, hogy lehetõségem
volt ismertetni másokkal mozgásprogramunkat. Sok
sikert kívánok mindenkinek, aki a két év múlva
soron következõ OTDK-n kíván részt venni, melyet ezúttal Pécsett rendeznek majd.
Hüse Brigitta
IV. éves gyógytornász hallgató

Jubiláló védõnõk köszöntése a tanévnyitó ünnepségen
2007. augusztus 31-én az Orvostudományi Kar
aulájában került sor a PTE ETK Pécsi Képzési
Központ ünnepélyes tanévnyitójára, amelynek
részeként az Egészségtudományi Kar immár hagyományosan köszöntötte azokat a nyugdíjas védõnõket, akik a hivatásuk gyakorlására feljogosító oklevelüket 50 éve vehették át.
Bár a védõnõi hivatás az önzetlen segítségnyújtáson alapszik, a közel harminc idén jubiláló védõnõ jólesõ érzéssel fogadta az utánuk következõ
nemzedék háláját. Mindannyijuk számára fontos
volt az elismerõ szó, hiszen ez a szakma nem bõ-

velkedett sohasem a jutalmakban és kitüntetésekben. Nem közömbös az sem, hogyha egy tanévnyitóra összegyûlt több tucat leendõ szakember látja
azt, hogy az egészségügyben dolgozóknak igenis
van becsülete, vagy maga elõtt láthatja azokat, akiknek a példáján lelkesülhet. Egy szakma, egy hivatás a jövõjébe vetett hitéhez az erõt csak a múltjából merítheti.
Természetesen köszönet illeti a Kar vezetõit, akik
a mostani – a „megszokottnál” is szûkösebb költségvetési keretek között biztosították annak a lehetõségét, hogy az „aranydiplomás” védõnõk öt
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évtizedes munkájuk elismeréseként díszoklevelet keresztes Egészségvédelmi Szolgálatot, amely kezés virágot vehessenek át – érezve azt a megbe- detben, 80 évvel ezelõtt alapvetõen a falusi emberek egészségvédelmével foglalkozott, ezen belül
csülést, amely munkájuknak megjár.
kiemelten az anya- és csecsemõvédelemmel, illetA jubiláló védõnõk életútjáról megemlékezve ve – az akkor láthatatlan közellenségként naponta
Angyal Magdolna, a Népegészségtani Rekreá- sarcot szedõ – tbc elleni küzdelemmel. A védõnõi
ciós és Egészségfejlesztési Intézet oktatója az szolgálat feladatköre az évtizedek során folyamatosan bõvült. Napjainkban büszkén valljuk, hogy
alábbi köszöntõ szavakat mondta:
igazi hungarikum, hiszen ilyen komplex családgondozói hálózat, ellátási forma nem létezik máshol a
Tisztelt Megjelentek!
világon. Hasonló, a mi védõnõi szolgálatunk egyes
Kedves Jubiláló Kolleganõk!
Engedjék meg, hogy az ünnepélyes tanévnyitó fé- részfeladatait – szükség szerint – megjelenítõ ellányét tovább növeljem azzal, hogy kiemelt tisztelet- tási forma létezik több országban, de a nálunk
tel és szeretettel köszöntsem a meghívásunknak közismert és elfogadott komplex feladatkört elláeleget tett azon védõnõ kolleganõket, akik 50 vagy tó védõnõk csak hazánkban tevékenykednek. Ez
még több évvel ezelõtt vehették át a védõnõi ké- a feladat létezik, ezt a munkát el kellett eddig is, és
el kell ezután is látni, tehát e szakma és hivatás
pesítésüket igazoló bizonyítványukat.
Sajnos nincsenek sokan, hiszen a védõnõi munka megõrzése vélhetõen közös célunk.
embert próbáló, nehéz feladat, amelyet az 1950- Ma már fõiskolai, sõt egyetemi szintû képzés gones évektõl napjainkig változó feltételek és megbe- doskodik a megfelelõ szakértelemrõl. A képzés
csültség közepette kellett elvégezniük. Gondozó- módja és struktúrája a határokon túlmutatva kémunka, amely valójában és lényegében jóval túllé- pes lehetõvé tenni akár azt is, hogy e hungarikumot
pi a szûken értelmezett „munka” fogalomkörét. megismertessük a világgal, bár feladat továbbra is
Kihívás, szolgálat és hivatás, ahol nem számít a bõséggel akad a határainkon belül is.
munkaidõ, nem számít az évszak, nem számítanak A beteg gyermeket orvoshoz viszik – ez terméa földrajzi távolságok, és nem kérdés az sem, hogy szetes, de mennyire természetes az, hogy egy pia gondozott milyen szociális körülmények között ciny emberkezdemény képessé válik a betegség
él, milyen kisebbséghez tartozik. Gyalog, elkerülésére. Ugyan nincs megfelelõ mérõszám és
lovaskocsin, kerékpáron vagy autóbusszal, nyári használható statisztika, de a szakemberek érzik,
hõségben vagy térdig hóban, tízemeletes panelház- tudják, hogy a megelõzés is tiszteletet parancsoló,
ban vagy eldugott tanyán – csak egy dolog számí- komoly kihívás, amelyre ráadásul minden történelmi
tott: átadni a tudást, a szakmai tapasztalatot, ta- korban egyformán kevés pénz jutott. Biztos vannáccsal szolgálni, megmutatni, figyelmet felhívni és nak a jelenlévõk között olyan kolleganõk, akinek
felkelteni, figyelmeztetni, jelezni és segíteni, segíte- még soha semmilyen formában nem jutott ki a juni, segíteni. Közremûködni abban, hogy a váran- talomból és elismerésbõl. Aki ismeretlenül és arcdós anya, és a gyermek mindig a lehetõ legjobbat talanul „csak” tette mindenkor a dolgát. Kérem,
és a lehetõ legjobbkor kaphassa az ellátásból, a hogy róluk szóljon, róluk is szóljon ez az alkalom,
gondoskodásból. Ahogy a születések száma apad ez az ünnep! Õket köszöntöm kollegális és baráti
napjainkban, egyre inkább érezzük, hogy mekko- szeretettel, hiszen én is kedves emlékeim sorában
ra érték egy újszülött csecsemõ és mekkora szük- õrzöm azt a két évtizedes védõnõi gyakorlatot,
ség van arra és azokra, akik az õ egészséges cse- amelyet az oktatói tevékenységre cseréltem. Tudom, hogy ezt a munkát áldozat, szeretet, jóság és
csemõ- és gyermekkorukat vigyázzák.
A védõnõi szolgálat történetében egyébként is je- önzetlenség nélkül nem lehet jól végezni. Tudom,
les esztendõ ez az idei. Miután a XX század elején hogy azok a kolléganõk, akik itt megjelentek naa belügyminiszter állami feladatnak ismerte el az gyon sok élményrõl, meghitt pillanatról, hálás teegészségvédelmet, illetve az anya- és csecsemõ- kintetrõl és megfontolandó tanulságról tudnának
védelmet, 1927-ben Johan Béla létrehozta a Zöld- számot adni mindnyájunknak, ha az idõ engedné.
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Legyenek ma õk az élõ példák arra az itt lévõ le- csülésünk jeléül pedig ezt a jelképként szolgáló viendõ hallgatók elõtt, hogy hogyan kell egy hivatást rágot, melyeket átnyújtva kívánok és kívánunk
szeretettel és magas fokon mûvelni!
boldog, egészséges, nyugodt sok-sok évet mindnyájuknak, amelyet körülölel a család és áthat a
Kedves Kolleginák!
szeretet!
Kérem fogadják tiszteletünk és az Önök után köAngyal Magdolna
vetkezõ generáció soha nem múló hálája jeléül ezt
tanársegéd
az oklevelet, és köszönetünk, valamint nagyrabePécsi Képzési Központ

A német gyermek- és ifjúságorvostani Társaság új levelezõ
tagjai Japánból és Magyarországról
Korrespondierende Mitgliedschaft für Kinder- und Jugendärzte
aus Japan und Ungarn
Zu korrespondierenden Mitgliedern wurden in
Würdigung ihrer Verdienste um die Kinder- und
Jugendmedizin Prof. Dr. Yuichiro Yamashiro aus
Tokio und Herr Prof. Dr. Endre Sulyok aus Pécs,
Ungarn, ernannt.
Prof. Yamashiro ist Direktor der Kinderklinik der
Yuntendo-Universität in Tokio. Er war über viele
Jahre Präsident der Asian-Pan-Pacific Society for
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and
Nutrition und ist derzeit Präsident der Asian
Society for Pediatric Research. Die Schwerpunkte
seiner wissenschaftlichen Arbeiten liegen im
Bereich der Biochemie der Ernährung, der
Gastroenterologie und der Nephrologie des
Kindesalters.
Prof. Dr. Endre Sulyok ist der langjährige Leiter
der Städtischen Kinderklinik in Pécs, Ungarn, und
hat sich national wie international grosses
Renommee als pädiatrischer Nephrologe
erworben. Im Zentrum seiner wissenschaftlichen
Forschung stehen die Eigenschaften des Wasserund Elektrolythaushaltes im Neugeborenenalter. Er
hat als erster die typischen Störungen im
Salzhaushalt der dystrophen Frühgeborenen
beschrieben und hat massgeblich zum
pathophysiologischen Verständnis dieser
Elektrolystörungen beigetragen. Prof. Sulyok ist
Ehrenmitglied der Schweizer sowie der
Österreichischen Gesellschaft für Kinderheilkunde.

Seit 1996. ist er Vorsitzender der Ungarischen
Sektion für Pädiatrische Nephrologie. Seit Mitte
der 80er Jahre hat er mit Vertretern der deutschen
Pädiatrie zusammengearbeitet und war 1993 als
Stipendiat der Humboldt-Stiftung an den
Universitätskinderkliniken in Freiburg und Giessen
tätig.
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und
Jugendmedizin freut sich über die neuen
korrespondierende Mitglieder und auf den sicher
auch zukünftig regen fachlichen Austausch.

Prof. Dr. Hansjosef Böhles
Präsident
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A nappali PhD-képzés is elindult Karunk
Doktori Iskolájában
A Pécsi Egészségtudományi Kar Doktori Iskolája
2006. februárjában kezdte meg mûködését, az elsõ
meghirdetett PhD programok egyéni felkészülõ és
levelezõ képzésként indultak el. 2007. szeptemberében vált lehetõvé a Karon elõször a nappali
PhD képzés keretében mûködõ ösztöndíjas képzés.
Az állami ösztöndíjra jelentkezõk közül - a megadott keretszámnak megfelelõen - 3 fõ nyert felvételt e képzésben. A felvételi elbeszélgetésre 2007
júniusában került sor. A jelentkezõk körében a felvételi bizottság figyelembe vette a leendõ hallgatók korábbi egyetemi végzettségét, tanulmányi
eredményét, az eddigi tudományos tevékenységét,
nyelvtudását, valamint a szakmai tanulmányutakat
is. A három hallgató az alábbi témákban végzi tudományos munkáját: Környezet és carcinogenezis;
Klinikai laboratórium szerepe a kardiovaszkuláris
betegségek primer és szekunder prevenciójában;
Prevenciós módszerek kardiovaszkuláris betegségekben.
A Doktori Iskola jelenleg regisztrált összhallgatói
létszáma novemberben 72 fõ.

Napjainkban a Doktori Iskolánk már nemcsak az
egészségügyben dolgozók ( egyetemi okleveles
ápolók, védõnõk, gyógytornászok, dietetikusok,
orvosok, biológusok…) körében vált közismertté, de egyéb tudományágak képviselõi (nyelvészek,
jogászok…) is érdeklõdnek, jelentkeznek a képzéseinkre.
Az Egészségtudományi Kar Doktori Iskolája a
megalakulása óta, az eltelt rövid idõ alatt már 6
sikeres PhD fokozatszerzést és 4 Habilitációt eredményként könyvel el.

Reméljük, hogy az elkövetkezõ idõben további
érdeklõdés fogja kísérni a képzésünket és a jövõben is eredményes munka fogja megkoronázni a
fiatal Doktori Iskolánk mûködését.
Prof. dr. Bódis József
dékán
Dr. Kriszbacher Ildikó
Doktori Iskola titkára

Oktatói Erasmus beszámoló
Olvasóink már ismerik a finnországi Lahti
Polytechnik, mint partnerintézmény kondicióit,
ezért beszámolóm a konkrét heti program érdekességeit mutatja be.
Élve a váratlan lehetõséggel szeptember második
hetében a gyógytornász képzés oktatója voltam.
Gyakorlati óráimat ízületi és lágyrészmobilizációból
tartottam, melyet a másodéves hallgatók „mozgásszervi alapismeretek” blokkjába építettek be.
Heti programom kész tervezetét a Helsinkibõl
Lahtiba tartó buszon kézhez kaptam Katri
Kamarainentõl, aki koordinálta napjaim eseményeit.

Elsõ napom a város és sportcentrumainak bemutatásával kezdõdött, így nem csak a szállásom ablakából csodálhattam meg a három hatalmas síugró sáncot, a nemzetközi versenyek szinhelyét, hanem közvetlenül a lábuknál állva képzelhettem el
azt az élményt amit az ugrás kivitelezésénél átélnek a versenyzõk.
Sétánk a Sibelius Hall-ig vezetett, ahol pénteken
részt vettünk a Lahti-i Szinfónikusok koncertjén a
négy karunkról ott tartózkodó hallgatónkkal együtt.
A koncert felejthetetlen élményt jelentett. Az épület építészeti megoldása, a régi gyárépület, s a modern koncert terem ötvözése, a tóra nyíló kilátás,
a belsõépítészeti megoldások tükrözték a finn épí-
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tészet fénnyel teli harmóniáját, természeti tájainak
tükrét.
Másnap kezdtem az oktatást. A gyakorlati órák
felépítése és vezetése nem tér el az itthonitól.
A bevezetõ elméleti részt a manõverek bemutatása és gyakorlása követte. A hallgatók aktivitása
és érdeklõdése figyelemre méltó. Az oktatók és
hallgatók között közvetlen, tiszta, segítõ kommunikáció folyik. Ez az alapja az eredményes munkának.
A bemutatott mobilizációs technikáról finn oktatótársam fényképeket készített, s a modul befejezése után a hallgatók kis csoportokra osztva készítették el a három szegment / vállöv, könyök,
térd / mobilizációjáról szóló segédanyagot. Az
anyag a féléves számonkérés részét fogja képezni, hiszen a betegek kezelésében jól alkalmazható
technikáról van szó.
Egyéb programok:
- Részvétel a hallgatóink gyakorlati beosztásáról
szóló megbeszélésen. Hallgatóink két oktató és
egy finn hallgató állandó segítségére számíthatnak,
akik a szakmai programok koordinálásán kívül a
szabadidõs programok megszervezésében is segítenek.
- Subaqualis torna-geriátriai ambuláns program.
A képzési központ szerves része „Learning Centre Optiimi” ahol a gyógytornász, ápoló, szociális
munkás szak hallgatóinak együttmûködésével ambuláns betegek ellátása, gondozása, tanácsadás
folyik, nem csak a páciens hanem a hozzátartozó
részvételével együtt. Ez a multidiszciplinális munka szervesen illeszkedik az egyes szakok
curriculumába, demonstrációs és klinikai gyakorlatába. Természetes hogy a képzési központ minden gyógytornához szükséges eszközzel, egyéni
kezelõvel, torna teremmel, kondicionáló teremmel,
medencével, relaxaciós szobával rendelkezik. A
subaqualis program során minden beteg mellé egy
segítõ jutott, akik az öltözködésben, a medencébe történõ beteg beemelésben, stb. segítettek.
- Látogatás egy rehabilitációs központban, melyet megelõzött egy villámlátogatás Hollolába, ahol
megnézhettem a 14-15. századból származó,

Finnország második legnagyobb terméskõ templomát. A rehabilitációs központ elnevezés nem a
magyarországi értelmezésnek felel meg, talán itthon mûvelõdési központként determinálnám ezt az
intézményt, hiszen a meghatározóan egészségügyi
szolgáltatásokon kívül / egyéni, csoportos gyógytorna, subaqualis torna, hintaszékben torna /, tánc,
zenebarátok köre, szülinapi parti rendezés, klubfoglalkozások és még számtalan kínálat áll az érdeklõdõk számára elérhetõvé. A gyógytornához
kapcsolódó tevékenységeket a városi önkormányzat vásárolja meg és utalja ki az arra igényt tartók
számára. Hallgatóink a foglalkozások vezetésében
aktívan részt vesznek.
- Hytky project bemutatása, melynek célja az
egészségügyi ellátásban alkalmazott technológia felhasználásának népszerûsétése / egyénre adaptált
segédeszköz, önellátás, háztartási munka elvégzéséhez kapcsolódó eszközök, monitorozó rendszerek, biztonsági berendezések /, eljuttatása a gyártótól a felhasználóig. Az eszközök bemutatása,
használatának betanítása a szociális és egészségügyi szférában dolgozó szakemberek segítségével
történik, továbbképzésüket is a project biztosítja.
- Heti program értékelése a relaxációs szobában.
- Koncert a Sibelius Hollban.
- Egyéni kirándulás Tampereben. Kilátás Finnország legmagasabb kilátójáról az ezer tó világára. A
látvány lenyûgözõ, még esõs, borús idõben is.
- Kerékpárral a szállásomtól a képzési központig,
s vissza / 10 km /. Az idõjárás kedvezõ volt, s a
finnek szokásait követve kerékpárral közlekedtem.
A sûrû, s jó kerékpárutak segítségével rövid idõ
alatt nagy területet tudtam bejárni a város különbözõ részein, s a tó körül.
Összességében elmondhatom hogy tartalamas, élményekben gazdag hetet töltöttem Finnországban
a közvetlen, kedves, nyugodt emberek között.
Oktatóinknak és hallgatóinknak is javaslom a csereprogramban való részvételt.
Balogh Edit
adjunktus
Zalaegerszegi Képzési Központ
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Szakmai kiránduláson a Bethanien
Krankenhaus egészségügyi intézményrendszerében
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karának külföldi kapcsolatai révén 10 napot tölthettünk Frankfurtban tanulmányozva a német
egészségügyi és egészségbiztosítási rendszert. Tanulmányutunkat a Bethanien Krankenhaus egészségügyi intézményében kezdtük, amely Frankfurt
szívétõl pár kilométerre található Bornheim városrészben. A német egészségügyi intézmények magán kezelésben vannak a hazai rendszerrel szemben. A kórházak fejlesztése az üzemeltetõi szektor feladata, amely a fejlett kontrolling rendszer
segítségével nyereség elérésére is képes. A német
egészségbiztosítási rendszer az egész társadalomra
kiterjedõ kockázatközösségi egység, amely a havi
10.000 • jövedelem feletti személyeket engedi ki
a biztosítási kötelezettség körébõl. A finanszírozó
a hazai gyakorlattal ellentétben nem egy centralizált állami szervezetbõl áll, a biztosítási (finanszírozói) oldalt biztosítók százai képviselik a német
szövetségi rendszerben.
A biztosítási jogviszony nyomon követése és az
elszámolás automatizálása érdekében a
Gesundheitskarte intelligens chipkártya rendszert
vezették be a német egészségbiztosításban. A kártyarendszer az azonosítás automatizálásában játszik szerepet. A kötelezõ egészségbiztosítás fizetésen túl, lehetõség nyílik kiegészítõ biztosítások
megkötésére is, amelyet a fejlett bankrendszer és
a piacgazdaság segít. Frankfurt kereskedõváros
révén évszázadokkal ezelõtt már gazdasági státuszából és a bankrendszerébõl élt. Az Európai Központi Banknak és számos vezetõ pénzügyi intézménynek ad otthont a 600.000 fõs város. A precíz német környezetben a több biztosítós modell
megteremtette a versenyt, amely a minõséget hozta
el a biztosítottak számára. A szabályozott versenykörnyezetben a finanszírozó oldal mellett a szolgáltatók is harcolnak a betegek kegyeiért. A minõség itt létkérdés és nem luxus. A szigorú finanszírozási szabályok megkövetelik a szolgáltatói oldaltól (egészségügyi intézményektõl) a magas szintû
szakmai munkát és a költséghatékonyságot. A
kötelezõ alap biztosításon túl kiegészítõ biztosítás

megkötésére is lehetõség van, amely az orvosilag
indokolt költségesebb beavatkozásokat is finanszírozza. Az alapbiztosítás az orvosilag szükséges
és az elérhetõ legolcsóbb egészségügyi beavatkozást támogatja elsõsorban. Ha a biztosított drágább eljárást szeretne, mint a legolcsóbb elérhetõ
gyógyítási mód, akkor kiegészítõ biztosítással kell
rendelkeznie vagy a különbözetet fizetnie kell.
Szembetûnõ különbség volt az itthoni gyakorlattal
szemben a fejlettebb kontrolling rendszer, amely
már a kisebb egészségügyi intézményekben is megtalálható. A kontrolling 15 éve kezdett meghonosodni Németországban az egészségügy területén.
A meredeken emelkedõ gyógyítási kiadásokra és
az idõsödõ társadalom problémájára a német
egészségügyi rendszer kiterjedt kontrolling rendszerrel és fúzióval válaszolt. Az eredmény az áttekinthetõség javulása és a minõségi szint növekedése lett a gyógyításban. Az egészségügyi intézmények prevenciós programokat és kiegészítõ
szolgáltatásokat is nyújtanak. A biztosítópénztárak
kedvezmények biztosításával próbálják ügyfeleiket rávenni a prevencióra, amelyben az állam minimális szerepet vállal a magyarországi helyzethez
képest.
A Kontrolling Osztály, Sebészet, Kardiológia,
Pacemaker Ambulancia, Szülészet és Nõgyógyászat, valamint a Pszichiátria Osztály gyakorlati tevékenységén keresztül szemlélhettük az intézmény
mûködését. Német vendéglátóink megismertettek
minket az egészségügyi intézményük oktatási és
továbbképzõ szervével, amely az ápoló képzéstõl
az egészségügyi menedzsmentig biztosítja a mûködéshez szükséges humán erõforrást. A hasznos
szakmai út felejthetetlen segítséget jelentett számunkra. Szeretnék köszönetet mondani Jürgen
Schäfernek, a Bethanien Krankenhaus igazgatójának, Dr. Betlehem József Általános és Oktatási
Dékánhelyettes Úrnak, Müller Ágnes Külügyi Koordinátor Asszonynak és a PTE ETK Egészségügyi Szervezõ Tanszékének, valamint a Zalaegerszegi Képzési Központnak a támogatásért.

Domján Péter tanársegéd
Karamanné Pakai Annamária tanársegéd
Zalaegerszegi Képzési Központ
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Hallgatói Erasmus beszámoló
Molnár Katalin vagyok, gyógytornász hallgató.
2007. áprilisában 1 hónapos gyakorlaton vettem
vészt Németországban, Frankfurtban.
Harmad éves hallgató voltam, amikor elnyertem
ezt az ösztöndíjat. A frankfurti ösztöndíj megpályázása mellett több okból döntöttem: egyrészt úgy
gondoltam, hogy ezzel a gyakorlattal új ismereteket szerezhetek, másrészt szerettem volna új embereket megismerni, és nem utolsó sorban fejleszteni a nyelvtudásomat.
Abban a félévben hárman utazhattunk ki Frankfurtba. A társaim egy ápolónõ és egy dietetikus
lány volt.
A jelentkezés beadása után kicsit felgyorsultak az
események. Az elbeszélgetést követõen két héttel
már csomagolhattunk is. Szerencsére nekünk nem
volt más teendõnk, csak a tanulmányi ügyek intézése (gondolok itt az egyéni tanrendre, és hogy
minden tanárral meg kellett beszélnünk, hogy mi
egy kicsit késõbb vizsgázunk le). Minden mást
Müller Ágnes külügyi koordinátor intézett el. Akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani segítõkész és gondos munkájáért.
2007. április 15-én vasárnap délelõtt megérkeztünk a frankfurti reptérre, ahol már vártak minket.
A szállásunk Bornheim-be volt, Frankfurt egyik
negyedében. A szállást, úgy mint a repülõ jegyet,
a biztosítást és az ellátást is az alapítvány állta. A
szállásunk a kórháztól 2 háznyira volt, aminek én
személy szerint nagyon örültem, hisz reggelente így
nem kellett korán kelnem. Mindenkinek külön szobája volt, ággyal, asztallal és szekrénnyel. A lakáshoz még tartozott két közös fürdõ és egy konyha, ami elég jól fel volt szerelve. Bár mi ezt nem
használtuk ki, hisz minden nap a kórház étkezdéjében ebédeltünk. Minden nap volt három-négy
fajta étel, amik közül tudtunk választani.
Az alapítvány fizette még a havi bérletet is, így
Frankfurton belül minden közlekedési eszközt tudtunk használni. Az egy hónap alatt sikerült nagyon
jól megismernünk ezt a gyönyörû várost. A hétvégéket pedig utazással töltöttük ki. Érdemes meglátogatni a környezõ kisebb városokat, mint pl.:

Mainz, Wiesbaden, de Heidelberg és Worms sincs
olyan messze.
De persze nem csak városnézésbõl és kirándulásból állt ez az egy hónap. Délelõttönként a kórházban voltunk, ahol négy gyógytornász dolgozott. Az
egy hónap alatt egy német gyógytornász hallgató
lány is ebben a kórházban töltötte a gyakorlatát,
így vele dolgoztam minden nap. Az elsõ héten még
csak figyeltem, hogy hogyan tornásztatnak, de a
második héttõl már én is kaptam betegeket. Minden nap mentünk az intenzív osztályra is és itt is
voltak betegek, akiket én tornásztathattam. Sajnos, amikor kint voltunk a kórházat éppen felújították, így a gyógytornászok nem fogadtak ambuláns betegeket. Az egy hónap alatt viszont volt szerencsém pár mûtéten is részt venni.
Bár az elsõ héten még voltak kisebb nyelvi problémáim, de a kórházban nagyon sok magyar dolgozik és mindegyikük nagyon segítõkész. Ha közülük valaki megtudta, hogy mi is magyarok vagyunk,
már jött is azonnal és kérdezte, hogy minden rendben van-e. De legnagyobb meglepetésünkre a kórházigazgató is tudott egy kicsit magyarul. Õ is nagyon kedves volt és amiben csak tudott segített
nekünk.
Számomra nagyon nagy élmény volt ez az egy hónap. Hisz nemcsak a nyelvtudásomat tudtam fejleszteni, szakmailag is láttam új dolgokat.
Mindenkit biztatnék arra, hogy próbálja meg, adja
be a jelentkezését erre az ösztöndíjra. Hisz mi is
csak jól jártunk vele és szerintem egy ilyen lehetõséget nem szabad elszalasztani, kihagyni az egyetemi éveitekbõl.
Frankfurti ösztöndíj
2007 tavaszán egy hónapos frankfurti ösztöndíjat
nyertünk a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar és a Magyar – Német Együttmûködés az Egészségügyi Iskolai és Felsõoktatásért
Közhasznú Alapítvány szervezésében, a frankfurti
Diakonie-Kliniken Bethanien Kórházában dolgoz-
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tunk. A pályázatot a Kar több szakán is meghirdették: ápoló szak nappali / levelezõ, dietetikus
szak, gyógytornász szak és a mentõtiszti szakon
is. Végül hárman utaztunk egy ápoló, egy gyógytornász és egy dietetikus hallgató.
Leendõ dietetikusként belgyógyászati gasztroenterológiai osztályon dolgoztam, a fekvõbetegeknek kellett segítenem. Emellett a kórház
dietetikusának munkáját is sikerült megfigyelnem,
hogy melyik betegség esetén milyen diétát ajánl,
ez nagyon hasonlított a magyar gyakorlathoz. Fõként a mûtét után hazatérõ betegeknek, valamint a
cukorbetegeknek adtunk fontos tanácsokat. Részt
vehettem különféle vizsgálatokon, sõt még mûtéteket is sikerült megnéznem. A betegek nagyon
megértõk voltak, a kezdeti nyelvi nehézségek ellenére is szívesen fogadták a beszélgetéseket, sõt
érdeklõdtek Magyarország és a magyar kultúra
iránt. Sokan közülük már jártak Magyarországon,
és örömmel mesélték a balatoni vagy a budapesti
emlékeiket. A kórházban dolgozó személyzet is
segítõkész volt, több magyar nõvérrel találkoztunk,
õk kedvesen elkalauzoltak minket a városban.
A szállásunkat és az étkezést a kórház biztosította.
Egy nõvérszállón kaptunk egy-egy tágas egyágyas
szobát, amihez közös zuhanyzó és konyha tartozott. A nõvérszálló a kórháztól gyalogosan 5 percre, a városközponttól pedig csak 15-20 percre
volt.
A bõséges ebéd a kórház éttermében többféle
menübõl és finom saláták választékából állt

(dietetikusként így nemcsak az ottani betegek, hanem a kórházi dolgozók étkezési szokásait is megfigyelhettem).
A napjaink nagy része úgy telt, hogy reggeltõl kora
délutánig a kórházban voltunk, majd a délutánjainkat, estéinket városnézéssel töltöttük. Frankfurt
igazi nyüzsgõ nagyváros, amelyben a régi történelmi épületek mellett megtalálhatók a mai kor modern toronyházai is. Az emberek kedvesek, segítõkészen útba igazítottak minket, amikor eltévedtünk, a tömegközlekedés fejlett, lehetõvé teszi,
hogy bárhova eljussunk. Frankfurtba rengeteg turista érkezik a világ különbözõ tájairól, nemzetközi társaságok gyûlnek össze délutánonként a kávéházak teraszain. A hétvégéken egész nap szabadon utazgattunk a környékbeli városokba, megnéztük a nevezetességeket, kirándultunk kedvünkre.
Nagyon szép négy hetet töltöttünk Frankfurtban,
beszámolómmal talán sikerült másnak is felkelteni
az érdeklõdését és ösztönözni, hogy kipróbálja
magát és a német nyelvtudását. A kórház igazi európai színvonalú volt, akik a következõ félévben
utaznak ki a már felújított és átépített épületszárnyban dolgozhatnak. Mindenképp megéri megpályázni az ösztöndíjat, mert rengeteg olyan új élményben lehet része a hallgatóknak, amiket csak egy
idegen országban lehet megtapasztalni.

Nemes Judit

VII. SZOKOE konferencia
A PTE ETK Szaknyelvi Tanszékének rendezésében 2007. november 15-17-én került megrendezésre a Szaknyelv Oktatók és Kutatók Országos
Egyesületének (SZOKOE) VII. országos konferenciája. A résztvevõk között találhattuk a magyar
felsõoktatás szinte teljes spektrumának képviselõit, olyan, az egyes szaknyelvek hatékony oktatása mellett elkötelezett oktatókat és nyelvészeket, akik ezt a pályát élethivatásul választották. A
Magyar Tudományos Akadémia pécsi székházá-

ban (PAB) megrendezett konferencia 114 résztvevõje közül 64-en tartottak elõadást három szekcióban. Közülük 17 elõadó rendelkezik PhD fokozattal, a doktori tanulmányokat folytatók száma
pedig 20 fõ. Az elõadások témája felölelte a szakmai nyelvhasználat, a szaknyelvi tanterv- és tananyagfejlesztés, valamint a kultúraközi szaknyelvi
kommunikáció, beleértve a szakfordítás és szaktolmácsolás szinte minden fontos területét. Az elõadások döntõ többsége a tudományosság és hasz-

19

2008. 1. szám
nosság elveit egyidejûleg szem elõtt tartó empiri- máciai nyelvhasználat néhány aspektusa; Tulajdonkus kutatásról szóló beszámoló volt.
nevek referencia-funkciója olasz és spanyol politikai szövegekben; Inferenciák szerepe gyógyszerDr. Bódis József dékán úr gondolatébresztõ meg- ismertetõkben; Interkulturális kompetencia-fejlesznyitó beszédében a szaknyelvi képzés fenntartása tés kétnyelvûek idegen nyelv tanulási kompenzáciés színvonalának további emelése mellett állt ki. ós stratégiái tükrében.
Sikeresek és a konferencia résztvevõi számára Külön említést érdemel a konferencia nemzetközi
rendkívüli módon tanulságosak voltak a plenáris jellege. Patrick Barron professzor a Tokyoi Orelõadások.
vostudományi Egyetem Orvosi Kommunikációs
Központjának igazgatója érdeklõdését különösen
Dr. Kellermayer Miklós professzor úr (PTE ÁOK) nagyra értékelték a résztvevõk. A professzor úr
Fogalmak és elnevezések igazsága az élettudo- számos meglévõ vagy jelenleg éppen kifejlesztés
mányokban címû elõadása egyszerre volt megrá- alatt álló szaknyelvi tananyagra hívta fel figyelmünzó és felrázó. Arra irányította rá a figyelmet, hogy ket, valamint azt is felajánlotta, hogy a 2008-ban
az egyes szakterületeken megjelenõ fogalmak tar- az általa vezetett munkacsoport által elkészített
talom és elméleti háttér nélküli mechanikus átvé- internetes orvosi angol szaknyelvi tananyaghoz intele rendkívül komoly morális károkat okozhat és gyen hozzáférést kaphatnak a magyarországi kolvégsõ soron a humánum eszméjének torzulásá- légák és hallgatók. A szekciókban folyó munka
hoz vezethet. Dr. Muráth Judit professzor asszony során is találkozhattunk külföldrõl érkezett elõadók(PTE KTK) a szaknyelvoktatók felelõsségi körét kal a Cseh Köztársaságból, Erdélybõl és az Egyetárta fel és a tõlük optimális esetben megkívánt sült Államokból. A velük folytatott megbeszélések
mediátor szerephez szükséges kompetenciákat is konkrét együttmûködés lehetõségét vetítik elõvette számba. Dr. Patrick Barron professzor úr re.
(Tokyoi Orvostudományi Egyetem) az angol orvosi szaknyelv oktatásának Japánban végbement A konferencia tudományos munkáját a résztvevõk
fejlõdése során szerzett tapasztalatairól villantott körében rendkívül kedvezõ fogadtatásra találó
fel izgalmas és közvetlenül is felhasználható pilla- kultrális programok egészítették ki, amelyek közül
natképet. Dr. Sturcz Zoltán professzor úr (BME) kiemelést érdemel a Világörökség részét képezõ
a magyarországi közoktatásban dolgozó nem pécsi ókeresztény emlékek vezetett túra keretében
nyelvszakos tanárok nyelvtudására összpontosító történõ megtekintése.
széles spektrumú empirikus kutatás eredményeit
mutatta be.
A konferencia résztvevõitõl kapott visszajelzések
kivétel nélkül pozitívak voltak. Külön köszönetünA PTE Egészségtudományi Kar szaknyelvokta- ket fejezzük ki a dékáni vezetésnek valamint az
tóitól 14, a PTE ETK Doktori Iskolájából pedig ETK Doktori Iskolájának a konferencia, illetve a
10 doktorandusztól hallhattunk elõadást. A színes résztvevõ kollégák pénzügyi és erkölcsi támogatáprogram illusztrálásaként álljon itt néhány elõadás sáért. Ugyancsak köszönet illeti a Szaknyelvi Tancíme: A kétnyelvû lexikográfia interdiszciplináris szék összes munkatársát és név szerint Lõrinc Aniaspektusai a szociális munka szaknyelvének vo- ta tanszéki adminisztrátort, aki a szervezés és lenatkozásában; Specifikus dokumentumok sokré- bonyolítás pézügyi és adminisztratív tennivalóit mindtûsége a rendészetben; Jogi narrativ szövegek idõ- végig magas szinvonalon látta el.
szerkezete;, Problem-oriented conduction of
communication in the field of obstetrics and
gynecology; Konverzációanalízis az egyéni egészDr. Rébék-Nagy Gábor
ségfejlesztésben; Munkahelyi nyelvhasználat - vizsegyetemi docens, tanszékvezetõ,
gafeladatok szükséglet alapú validálása; A diploa SZOKOE elnökségi tagja
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Hallgatói levél egy Karunkon végzett okleveles ápolótól
Dr. Buda József részére
Tisztelt Professzor Úr!
Nemrégiben Londonban jártam a Florance
Nightingale múzeumban és szeretettel gondoltam
vissza egyetemi éveimre. Talán már nem is emlékszik rám, hiszen annyi hallgató fordult meg az elõadásain sok-sok év alatt. Egyetemi okleveles ápolóként végeztem, Pécsett 2004-ben. Mi voltunk
az az évfolyam, akik az ápolástörténeti korokon
végig vonulva meséltünk az általunk irt és megrendezett szindarabban, amit én írtam és rendeztem.
Sokat kellett volna még gyakorolnunk, hogy maga
az elõadás jobban sikerüljön, de így is nagyon sokat tanultunk a próbák alatt.

Úgy emlékeztem, hogy a Tanár Úr épp Florance
Nightingale életérõl készült könyvet írni. Próbáltam az Interneten utána nézni, hátha megtalálom,
vajon befejezte a könyvet, vajon megjelent-e. Nagyon készültem, hogy eljussak a St. Thomas kórházban berendezett kiállításra, mivel elõzõleg olvastam Gilian Gill által írt életrajzi könyvet Floranceról és családjáról A kiállításon megismertem Mary
Seacole történetét is, aki félig jamaikai származású nõvérként, kicsit elfeledve segített Nightingalenak a krimi háborúban. A másik nagyon érdekes
dolog, ami láthattam hallhattam, a St Thomas kórház saját audio és videó gyûjteménye, melyben nõvérek és betegek mesélnek tapasztalataikról a harmincas évektõl egészen napjainkig.
Szerencsés vagyok, hogy eljuthattam ebbe a múzeumba és még inkább szerencsés, hogy Ön megtanított arra, hogy a hivatásunk szeretete nem választható el a szakma múltjának ismerete, tisztelete és szeretete nélkül.

2005 õsze óta Angliában élek és egy égési centrum intenzív osztályán dolgozom, mely Európa legnagyobb égési centrumának számít saját mûtõvel,
6 intenzív ággyal, 10 rehabilitációs ággyal és
járóbeteg gondozással. Szeptemberben fogok elkezdeni egy intenzíves szakosítót az Anglia Ruskin
Egyetemen. Bár jól érzem itt magam és szakmai- Köszönettel kívánok további sok erõt és egészsélag nagyon sokat fejlõdtem, szívem azért hazahúz get munkájához!
és terveim szerint egy-két év múlva haza fogok
Tisztelettel,
menni.
Mádi Viktória

A Kalandváros Magyarország legnagyobb játszótere
A PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Csecsemõ- és Kisgyermeknevelõ-gondozó Szak I.
évfolyamos hallgatói - 2007. októberében - Játékpedagógia tantárgy keretében látogatást tettek
hazánk legnagyobb játszóterén, a KALANDVÁROSBAN. Az ott tapasztaltakat osztják meg a
kedves olvasóval.
Hazánk legnagyobb játszótere Szombathelyen található. Közel 1 ha-os területen 42 játék közül
válogathatnak a gyerekek, ahol a kisebb és nagyobb korosztály is megtalálhatja a kedvére valót.
Az idelátogatók szép, rendezett környezetben ta-

lálhatják magukat. Érkezéskor a vendégek szeretetteljes fogadtatásban részesülnek, amit nevelési
módszerként is emlegetnek: „Köszöntsd a vendégedet és majd Õ is köszön, ha vidáman, megelégedetten távozik.”
A Kalandváros felülnézetben egy sárkány alakot
mutat. A téren csúzdák, mászókák, hinták, drótkötélpálya kipróbálása lehetséges. A tervezõk a
sajátos szükségletû gyermekekre is gondoltak. A
tér közepén, a „sárkány hasában” mesevár-csúzda
van, ami kimeríthetetlen játékra ösztönzi a gyerekeket. A park érdekessége még, hogy felszíne nem
teljesen sík, a kis dombok mozgás-lehetõségeket
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kínálnak. A hatalmas terület rendezett, az elvonulás lehetõségét is kínálja: sátorszerû beállók, padok nyújtanak kényelmet.
A játszópark szezonális jelleggel van nyitva márciustól-októberig.

tömd tele a pocikát.
Szomjadat is olthatod,
ha megnyomod a csapot,
Szürcsölj, homokozz kedvedre,
nevess, vigadj örömödre!
Ha leszáll az éj, vár az ágy,
futás haza – induljál!
Holnap újból nyit a vár,
gyere pajtás várunk rád!

Kalandváros
Kalandváros csuda hely,
ez az, ami mindig kell.
Kicsiknek és nagyoknak,
sok örömet tartogat.
Ha aktív vagy vár a vár,
ha elfáradtál homokozzál.
Hintázhatsz és csúzdázhatsz,
sok mindent kipróbálhatsz.
A Kalandvár egy nagy sárkány,
mely minden nap téged vár.
Gyere gyorsan, gyere hát!
mulassunk egy napon át!
Bokrok között rohangálhatsz
és jó búvóhelyet találhatsz.
A labirintus téged vár,
Csak vigyázz! El ne fáradjál!
Ha magányt akarsz, futás hátra,
az indiános sátrába.
Ott elbújhatsz és pihenhetsz,
s kifele is nézegethetsz.
Ugrálj, ha magasra szállnál,
ha nem, akkor sétafikálj!
Fuss és vegyél cukorkát,

Hogy mi is az a KALANDVÁROS? Sok ember
nem is tudhatja, hogy mit jelent ez a fogalom, fõleg azok nem, akik nem Szombathely környékén
élnek. Számukra a saját élményeinket fogalmazzuk meg, hogy kedvet kapjanak a látogatásra, a
játékok kipróbálására.
Szombathely büszkélkedhet Magyarország legnagyobb játszóparkjával, melyet sárkány formához
hasonlítva terveztek meg. Ez az érdekesség, ugyan
csak madártávlatból látszik, de a park egyes elemei ezt jól sejtetik. Az 1 hektáros terület gyerekzsivajtól hangos. A játékok biztonságosak, szépek, mozgásra, kipróbálásra inspirálnak. A folyamatos karbantartás, az igényes munka miatt rendezett minden. Öröm, hogy erre a látogatók is nagyon vigyáznak.
Mi magunk is szerezhettünk élményeket! A legjobb, hogy JÁTSZOTTUNK, újra gyerekként,
felhõtlenül boldogan. Mintha nem is mi magunk
lettünk volna, teljesen beleéltük magunkat a játékba, gyerekkorunk régi élményeit felelevenítve.
A csúzda elõször félelmetesnek is tûnt, de a játék
heve merésszé tett bennünket, újra és újra boldogan csúszkáltunk. Hogy mekkorákat estünk! De
mint a gyerekeknek: nekünk sem fájt semmi. Az
Anakonda kötélhintára 15-en ültünk fel, szálltunk,
mint a madarak!
Érdekes volt a tájékoztatás is, hiszen a mûszakfelelõs Hölgy, mindent élvezettel, alaposan tudomásunkra hozott – látva a leendõ szakembereket bennünk. A Kalandvárosban összesen 42 játék található, minden korosztályt és szükségletet kielégítve.
A sok élményt leírni tovább felesleges, inkább menjetek és próbáljátok ki a Kalandváros érdekes,
játékos világát! Irány!!!
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Tudományos Konferencia Pekingben
A Pannon Egyetem Ph.D. hallgatójaként negyedik éve veszek részt a Virtuális Környezetek és
Fénytan Laboratórium kutatási programjában.
Ennek a munkának révén volt lehetõségem részt
venni egy Nemzetközi Tudományos Konferencián, amelyet 2007. júliusában rendeztek Pekingben.
A repülõgép Ferihegyrõl indult július 2-án délután.
Július 3-án hajnalban (ottani idõ szerint körülbelül
reggel 6 órakor), 9,5 órás út után érkeztem meg
Pekingbe. Ez a nap elsõsorban pihenéssel, és –
az idõeltolódásból (hat óra) következõen – akklimatizálódással telt, késõ délután azonban már rövid sétát is tettem a Tian’anmen térre. Mivel a szállásom a városközpontban volt, és a szállodától
gyalog mindössze körülbelül 15 percre volt a tér
(és a Tiltott Város), szinte minden este megtettem
ezt az utat, és mondhatom, minden alkalom tartogatott meglepetést, minden alkalommal fedeztem
fel újabb és újabb látnivalókat, miközben megcsodáltam Peking épülõ, szépülõ, modern épületeit, amelyek ízlésesen keverednek a múltat õrzõ
hagyományos építészettel.
Július 4-én, a Konferencia helyszínén – amely
egyébként leendõ olimpiai faluban van –, délelõtt
regisztrácó volt, délután pedig tájékoztatók és plenáris ülések hangoztak el. A következõ napokban, három szekcióban összesen körülbelül 150
elõadás hangzott el, délutánonként pedig poszter
bemutatók színesítették a programot. Az én elõadásomra július 7-én 11 óra 50-kor került sor. Az
elõadásom címe: „Optimizing spectral power
distribution of car headlamp lighting” volt.
Az elõadás után úgy éreztem, hogy sikerült jó benyomást keltenem, több megkeresésem is volt,
köztük olyanoktól is, akik már nevet szereztek a
témában. Egy megtisztelõ felkérésnek is eleget kellett tennem: meghívtak egy másik szekcióba, hogy
soron kívül ott is adjam elõ prezentációmat. A búcsú vacsorán pedig közölték velem, hogy elõadásomat beválogatták a 10 legjobb közé. A Konferencia utolsó három napján Technikai ülések zajlottak, ahol kötetlen beszélgetések keretében cse-

réltünk egymással információkat kutatási témáinkkal kapcsolatban. Közben különbözõ szakmai
programokat is szerveztek számunkra. Ebben többek között az épülõ Olimpiai falu, illetve az épülõ
stadionok megtekintése, éjszakai városnézés, valamint a Nyári Palota meglátogatása szerepelt.
A Konferencia befejeztével 5 nap állt még rendelkezésemre, hogy megtekintsem Peking látnivalóit.
Mielõtt errõl beszámolnék, álljon itt egy-két információ Pekingrõl:

Peking – amelynek latin betûs kínai neve Beijing –
Kína fõvárosa. (Kína ma a legdinamikusabban fejlõdõ ország. Ha így folytatja, a világ legerõsebb
állama lehet.) Jelentése északi fõváros. Körülbelül
isz. 1400 óta fõvárosa Kínának. Korábban Nanjing
(déli fõváros) volt a fõváros. Peking ma 13 millió
lakossal rendelkezik, területe 156 km2, 160 km
átmérõjû. Hat autópályája, öt körgyûrûje, szabályos, mondhatni hálós úthálózata révén a közlekedés és a tájékozódás nem okoz problémát még
olyanoknak sem, akiknek (mint nekem is) a tájékozódás egyáltalán nem tartozik az erõsségei közé.
Idõjárása nyáron 40 fok körüli, télen -10 fok körüli, a hó nem jellemzõ, de azért elõfordul. A június
hónap meglehetõsen esõs.
Szóval, a Tian’anmen tér a világ legnagyobb tere, a
moszkvai Vörös Tér mintájára épült. 500 méter
széles és 800 méter hosszú. A déli részén áll a nagy
kínai kommunista vezér, Mao Ce Tung mauzóleu-
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ma, középtájon egy oszlop, mely a Népi Hõsök
emlékmûve. Közelében van az állami zászló, melyet minden nap reggel felhúznak, este lehúznak.
A zászlónál egész nap díszõrség látható. Eredetileg T alakú volt és a mainál kisebb. 1949-ben bõvítették, 1959-ben a tér két oldalára a Kína Történeti Múzeum, vele szemben a Parlament épült.
Nevének jelentése: Tian = mennyei, magasságos,
An = nyugalom, béke, Men = kapu, azaz:
Tian’anmen tér= Mennyei nyugalom kapuja.
Érdekesnek találtam, hogy a tér tele volt árusokkal, akik – felismerve, hogy európai vagyok – mindenféle „csodálatos” termékekkel igyekeztek ellátni. Volt itt minden: Mao-s integetõ óra, eregetõs sárkány, útikönyvek, képeslapok, olimpiás
pólók stb., de lehetett venni „Rolex” órát, potom
180 jüanért (1 jüan körülbelül 25 Ft), amelyet aztán 30 jüanra is le lehetett alkudni, ha van az embernek ideje, és egyáltalán érdekli az üzlet.
Kínában egyébként hasznos dolog tudni azt az
apró tényt, hogy amit egy kínai kereskedõ elsõre
rávág a portékájára, annak a negyedrészéért is
meg lehet kapni (sõt). És jobb, ha azt is tudjuk,
hogy ha egy kínai kereskedõ szilárdan kijelenti,
hogy márpedig õ ennyiért nem adja el, és elköszön tõlünk, akkor bátran mi is elköszönhetünk
tõle, három lépés után úgy is vissza fog hívni.
Pekingben az egyik legnagyobb és legismertebb
látnivaló a Tiltott Város (amely egyébként a világörökség része, és természetesen én sem hagyhattam ki megtekintését) 24 egymást követõ kínai
császárnak és udvartartásának volt lakhelye. Ez
is nagy területet foglal magába, kelet-nyugati
irányban 720 méter, észak-dél irányban pedig
közel egy kilométer. Számos palota, trónterem van
benne, közöttük különbözõ udvarok találhatók,
melyeken katonák ezrei is felvonulhatta egykor.
Maguk a császárok a terület észak-nyugati részében található kisebb házakban, s a hozzájuk tartozó udvarokban éltek, ahol emberi léptékû épületek vannak. Dolgozószoba, hálószoba látható
bennük, valójában itt élték a hétköznapjaikat a
császárok és az ágyasaik is. A fából készült épületek csodás építmények. A tartóoszlopok, a tetõzet, a faanyag kidolgozása és festése, a sok díszítés leírhatatlan. Az épületeket oroszlánszobrok
õrzik, de láthatók itt a tûzoltás miatt szükséges
aranyozott tartályok és egyebek is, amelybõl min-

den épület elõtt több is áll.
A Tiltott Város-t vizesárok veszi körbe és a négy
sarkán négy díszes torony áll. Közember csak a
császár engedélyével léphetett a területére, innen a
Tiltott Város elnevezés. 999 és fél szoba volt a
palotában és azért csak ennyi, mert 1000 szoba
csak az ég császárának mennyei palotájában lehet.
Minden tetõ sárga színû, mert a sárga a császári
szín. A falak és az oszlopok vörösek, a vörös a
jólét és a boldogság színe. A császári szám a kilences (a legnagyobb egyjegyû szám) ezért a császári
épületeken ez ismétlõdik: kilenc figura ült a tetõéleken, kilencszer kilenc hatalmas „vasszög” van
az ajtókban, kilenc lépcsõfok vezet fel az épületekhez. Az épületek között díszes kínai kapuk vannak, a nevük általában ugyanaz, mint az utánuk
következõ épületé, például az Égi Tisztaság Kapu-

ja után jön az Égi Tisztaság Palotája. A Tiltott város
északi végében egy nagyon szép kert található. Itt
kerti pavilonok, bizarr mészkõsziklák és gondozott növényzet látható.
A fõhivatalnokok is a Tiltott Város-ban laktak, nekik a szélsõ házak jutottak és nem dukált a császári díszítés és a kilenc díszítõelem sem.
A Nyári palota – amelyet a Konferencia szervezésében néztünk meg, és ahová kilenc autóbusszal
érkeztünk meg –, 290 hektáron terül el, ennek jelentõs része egy mesterséges tó. Ezen lehet csónakázni, hajókázni. Sõt, egy márványból kifaragott
hajó is áll a vízben. A ma is látható palota együttest
és parkot 1885-ben alakították ki. A fényûzés és a
pazarlás szimbóluma az épületegyüttes. Három részbõl áll: hivatalos helyiségek, lakórész, szórakozó
hely. Közte a leghosszabb fedett folyosó, a körülbelül 728 m hosszú faragott folyosó, amelyen a kí-
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nai népmese és mitológia történetei elevenednek
meg csodálatos festményekként, és amely a világ
leghosszabb kerti folyosója. Itt található Marco
Polo 17 lyukú hídjának másolata is. A Nyári Palota a császárságot követõen turisztikai látványosság lett.
Pekingtõl távolabb, 60 – 70 kilométerre van a
Nagy Fal és ennek környékén a Ming császári
sírok. Ezeket szervezett túrával néztem meg. Minden szállodában van ugyanis lehetõség különbözõ
turistautak befizetésére. Alig hittem el, de itt is lehetett alkudni az árra. A kisbusz a szállodában vett
fel minket és este hozott vissza ugyanoda. Viszont
tudomásul kellett venni, hogy (az üzleti érdekeknek megfelelõen) a Ming sírokra szûk egy óra jutott, a Nagy Fal-ra körülbelül két és fél (minderrrõl
persze nem tájékoztatják a gyanútlan turistát).
Ugyanakkor bevittek bennünket két helyre is, ahol
árusítanak valamit. Ezek közül az egyik egy „természetgyógyász egyetem” volt, ahol röviden elõadták nekünk az akupunktúra, és egyéb természetgyógyászatok alapjait, majd bevonult egy kínai nõ és egy férfi, akiket õk szakértõnek neveztek. Az arra vállalkozók számára pulzusuk megtapogatása és a kinyújtott nyelvük megnézése után
részletes diagnózist adtak a vese, a máj, a gyomor és az immunrendszer állapotáról. Ezután elõhúztak egy lapot, amelyen gyógyszert rendeltek,
potom minimum 400-700 jüan értékben, amely
persze csak náluk vásárolható, csak náluk kapható, a recept titkos, és persze semmi felvilágosítást nem adtak az összetételrõl.
A kínai Nagy Fal a világ legnagyobb ember alkotta létesítménye, mely olyan méreteket ölt, hogy
egyes ûrbõl készített felvételen is láthatóvá válik.
I. e. 220 körül készült az akkori birodalom határán. A világ legnagyobb temetõjének is nevezhetõ, amely 9000 ember maradványait rejti magában. A falba ugyanis minden embert befalaztak,
aki a munkálatok során életét vesztette. A hatalmas védõfal körülbelül 6700 km hosszú, 5,5 m
széles, magassága a 9 métert is megközelíti.
A nagy fal valójában egyébként soha nem volt
összefüggõ fal, különbözõ erõdítményekbõl állt,
amelyeknek jellege és elhelyezkedése a mindenkori politikai helyzettõl függõen változott. A nagy
fal nagy része hegyvonulatokon húzódik úgy, hogy
a külsõ oldalon meredek sziklák vannak. A falon

nyíllövésnyi távolságra egymástól bástyákat, erõdítményeket és az ellenség esetleges támadásaira
füsttel és tûzjelekkel figyelmeztetõ jelzõtornyokat
építettek. A bástyákban, illetve az erõdítményekben élelmiszert és fegyvereket tároltak. A falon és
közelében csapatok állomásoztak, hogy idõben
jelezzék a külsõ támadásokat és a védelem elsõ
vonalául szolgáljanak.
A falat meg lehetett mászni gyalog, lehetett választani egy dodzsemhez hasonló jármûvet is, amely a
fal bizonyos pontjáig szállított bennünket (mi ezt
tettük), de drótkötélpálya is visz fel majdnem a tetejére. A lépcsõk nagyon változó magasságúak 550 cm magasak.

Õszintén szólva engem kissé zavart az a tömeg,
amely a Nagy Fal ezen részén (Badalin) található.
Volt olyan, hogy percekig lépni sem lehetett, akkora volt a tömeg. Persze ez érthetõ, ha tudjuk,
hogy a kínaiaknak is kedvenc kirándulóhelye, na
meg a legtöbb ember a világon is azt vallja, hogy
ezt legalább egyszer egy életben látni kell. Vannak
a Nagy Fal-nak persze olyan részei is, amelyek
sokkal ritkábban látogatottak. Ide is szerveznek
utakat, aki tervezi, hogy befizet egy kínai turistaútra, jó szívvel ajánlom, hogy fontolja meg ezek valamelyikének tervbevételét is.
Pekingben járva nem szabad kihagyni az állatkert,
ahol a pandaház és a delfinárum a nagy szenzáció,
de találkozhatunk itt olyan különleges állatokkal
is, mint például a mandzsúriai tigris és a tibeti jak.
Egy egész délutánt és estét áldoztunk a Botanikus
kert és az Alvó Buddha templom megtekintésére.
A botanikus kertet 1950-ben alakították ki, a temp-

25

2008. 1. szám
lomot – amely Peking egyik legrégibb temploma
– még a Tang-korban, a VII. század elején alapították. Benne található bronzból a világ második
legnagyobb Buddha-szobra. (1966-1976-ig tiltott

volt a vallás, lerombolták a templomokat, ez is
csak világhírének köszönheti, hogy megúszta.)
Egy kellemes és érdekes sétát feltétlenül kell tenni
Peking számtalan gyönyörû parkjainak egyikében,
mint amilyen például a Beihai park, amely valószínûleg a Tiltott Város-nál is korábban épült. Megkapó pavilonok, építészetileg is különleges sétautak várják itt a látogatót. Ez Kína egyik legrégebbi császári parkja. A tizedik században épült
létesítmény északkeletre található a Palotamúzeumtól. Látványosságai a Fehér Pagoda (tibeti stílusú templom) a Jáde Szigeten, és a Kerek Város. Qinghuangdao – a középsõ sziget abból a
földbõl épült, amit a mesterséges tó létrehozásakor kézzel ástak ki. A keleti és nyugati parton gyönyörû kertek és templomok találhatók, míg az
északin pavilonokat láthatunk a sziklás ösvényeken. Itt található az öt méter magas Kilenc Sárkány Fal, az egy fehér jáde darabból faragott Jáde
Buddha, Kublai kán boros kupája és egy csodálatos XIII. századi jáde urna.
A Wang Fu Jing utca Peking Váci utcája, boltokkal, irodaházakkal, vendéglõkkel. Az ízek utcája
(ebben az utcában volt a szálloda, ahol megszálltam) és az éjszakai piac is itt található a környéken, mind kettõ bódésor, ahol a fõleg fapálcikára
felszúrt, a vendég elõtt roston sütött húsok és egyebek kaphatók. A szokványos (marha, sertés, csirke, polip) rablóhúson kívül kapható itt néhány különlegesség is. A skorpiók igazán frissnek voltak
mondhatóak, még mozogtak a nyárson. Lehetett
még süttetni kígyóhúst, madárembriót, selyemher-

nyó bábot, szöcskét, valami más rovart, békát,
teknõsbéka-embriót, tengeri csillagot.
Pekingben egyébként az emberek kedvesek, barátságosak, igyekeznek megérteni és segíteni. Tény
azonban, hogy az utca embere nem beszél angolul. Ettõl eltekintve mindig lehetett találni olyanokat, akik jól beszéltek angolul, így az esetleges
kérdéseinket mindig volt kinek feltenni, és õk mindig készségesen válaszoltak. Többször elõfordult
az is, hogy angolul tanuló egyetemi hallgatók szólítottak meg az utcán, nyilván európai kinézetem
miatt. Ilyenkor akár fél órákat is elbeszélgettünk,
amely nyelvgyakorlásnak is jó volt mindkettõnk
számára. Nem lepõdtem meg túlságosan, hogy
többségüknek fogalma sem volt arról, hogy hol
található Magyarország, sõt, a környezõ országok
közül sem ismertek egyet sem. A többség szeme
csak akkor csillogott fel, amikor Franciaországot
említettem. Így most páran valószínûleg abban a
hiszemben vannak, hogy Magyarország valahol
Franciaország közelében található.
Az öt nap hamar elröppent, és én már készülõdhettem a hosszú visszaútra. A repülõút most is körülbelül 9,5 órát tartott, amely azonban igen gyorsan eltelt. Mivel éjszaka indultunk vissza, az út több
mint felét átaludtam, és amikor felébredtem, már
csak 2,5 óra volt hátra.
Ragyogó napsütésben érkeztünk meg Ferihegyre,
dél körül pedig már Zalaegerszegen voltunk. Az
átállás az itteni idõszámításra lényegesen tovább
tartott, mint kint. Még egy hét múlva is szinte kibírhatatlan fáradtság jött rám délután öt óra körül
(Pekingben már éjjel 11 óra lett volna).
Azonban ma már ez is a múlt, azóta a nyár is elszállt, lassan a szeptembernek is vége. Mindez
azonban nem változtat azon, hogy egy feledhetetlen élménnyel lette gazdagabb ezen a nyáron, és
akkor még nem beszéltem arról, hogy a Konferencia kutatómunkámat, szakmai fejlõdésemet is
elõnyösen szolgálta.
Ezúton is szeretné megköszönni a Zalaegerszegi
Képzési Központnak, a Tudományos Bizottságnak és a Karnak, hogy támogatásukkal meg tudtam valósítani ezt a nagyszerû szakmai és turisztikai programot.
Fekete Sándorné
adjunktus
Zalaegerszegi Képzési Központ
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Egészségügyi Szakdolgozók XXXVIII. Országos
Kongresszusa - Debrecen
Az Egészségügyi Szakdolgozók XXXVIII. Országos Kongresszusa 2007. augusztus 24-25 között Korb Flóris által tervezett neobarokk stíluselemekkel gazdag ötszintes eklektikus Debreceni
Egyetem Fõépületében került megrendezésre.
A szakmai találkozó mintegy 300 résztvevõjét a
plenáris ülés keretén belül Dr. Zékányné Rimár
Ilona a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Kenézy Gyula Kórház Ápolási igazgatója és Kósa
Lajos Debrecen Város polgármestere köszöntötte. A szakmai programban 74 elõadás hangzott el
. A témák sokrétûek voltak: egészségügyi reform,
ágyszám csökkentés hatásának vizsgálata, szakdolgozók helyzete, betegjogok kérdésköre, minõségbiztosítás, továbbképzés, szûrések, mellett
a kórházi gyakorlat kérdéskörei szerepeltek a referátumokban. A konferencia elsõ napján kollegáimmal együtt 6 elõadással képviseltük a Pécsi
Tudomány Egyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központját.
ZSIGMOND EDIT Képzési Központ Igazgatónõje elõadásában a wellness fogalomkörét mutatta be, útmutatást adva milyen definiciók, koncepciók rejlenek a szó mögött, amely különbözõ
összefüggésekben használatosak, s amely különbözõ reakciókat és értékelést váltott ki a köztudatban. A wellness szó használata szövegkörnyezetrõl szövegkörnyezetre változik, ennek az oka,
hogy egy összetett kialakulási folyamat terméke,
ami egyben meg is nehezíti a szó egyszerû definícióját. A wellness divatban van. A wellness társadalmi, egészségügyi és gazdasági jelenség, amivel
már közgazdászok, egészségkutatók, jövõkutatók foglalkoznak, akik jelentõs szerepet tulajdonítanak neki a modern világgazdasági és társadalmi fejlõdése szempontjából.
Zalaegerszegi Képzési Központ munkacsapata
(Egészségbiztosítási és Egészségpolitikai Tanszék
és Ápolástani Tanszéki Csoport) 2006-ban kapcsolódott Zalaegerszeg város Szociális és Egészségügyi Bizottsága által 2001-ben tárgyalt és jóváhagyólag támogatott „Szociális térkép” kutatásának folytatásához Prof. Dr. Mészáros Lajos

emeritus fõiskolai tanár vezetésével. A vizsgálat
célja Zalaegerszeg idõskorú lakosságának egészségügyi szükségleteinek, illetve fogyasztási szokásainak feltárása, külön hangsúlyt fektetve az étkezés, ruházkodás, gyógyszerek, tisztálkodási szerek, egészségügyi intézmény által nyújtott szolgáltatások, mûvelõdés, szórakozás igényeire. A felmérés a város Nyugdíjas Házában élõ, illetve Klubjában járó idõs lakosság körében került sor ,melynek eredményeirõl BUJTOR ANNA adjunktus
számolt be.
DÉR ANIKÓ tudományos segédmunkatárs az Intervenciós kardiológiai beavatkozások hatáselemzése Zala megyében címû elõadásában statisztikai
módszerekkel is alátámasztva szemléltette a kapcsolatot a megyei demográfiai mutatók változása,
illetve a cardiovascularis morbiditási, mortalitási
mutatók változása között továbbá bizonyította az
összefüggést a cardiovascularis mortalitási mutatók, a mortalitási okok struktúrája, és a
fekvõbetegellátás kínálta invazív beavatkozások
számbeli változása között valamint elemezte a
cardiovascularis halálozást csökkentõ invazív beavatkozások finanszírozási vonzatát társadalmi
összhaszon számításokkal kiegészítve.
DOMJÁN PÉTER tanársegéd kutatásában a gazdasági elemzési technikákkal élve az egészségügyi
kommunikációs rendszerek gazdasági hatékonyságát vizsgálta. Az egészségügyben fontos az adatok megbízhatósága, gyors visszakereshetõsége,
valamint az egyes szereplõk közötti kommunikáció. Az informatika térhódításával az adminisztráción túl számos egészségügy informatikai alkalmazás jelent meg napjainkig. Az egészségügyi személyzet és a beteg közötti párbeszédet az informatikai alkalmazások megkönnyíthetik. Az infokommunikációs lehetõségek a magas befektetési
költség mellett kontrolt és költséghatékonyságot
biztosítanak hosszú távon. A pénz idõértékének és
a környezeti tényezõk figyelembevételével próbált
egységes modellt alkotni. Vizsgálata során kérdõíves módszert is igénybe vett, ezáltal az ápolók informatikai kapcsolatrendszerét is prezentálva.
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nélkül otthon monitorozó készülék kifejlesztésére
vállalkozott, amely a jelenleg alkalmazott mûszereknél pontosabb adatokat szolgáltat és több élettani paramétert mér. Felkari mandzsettát használva
vérnyomást, Einthoven I –szükség esetén –
Einthoven II-es elvezetésben EKG-t, felkari artériák rugalmasságát és a vér oxigén telítettségét méri.
Az adatok flash memória kártyán tárolhatók és
szükség esetén az orvosok rendelkezésére bocsáthatók. PTE ETK ZKK munkacsapata a készülék
fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatást és az igényfelmérést vállalta magára. A mintát a megye különbözõ egészségügyi intézetben dolgozó ápolók, szociális gondozók valamint idõs, beteg, szív-érrendszeri betegségben szenvedõk közül véletlenszerû
mintavételi technikával kiválasztott 192 fõ képezte, melynek eredményeirõl jómagam (Karamánné
Pakai Annamária ) számoltam be.
Végezetül büszkén szeretném megosztani a kedves olvasókkal is, hogy 2 kollegám Dér Anikó és
Domján Péter a Szakmai Bizottság által különdíjazásban is részesült, melyhez ezúton is sok szeretettel gratulálunk!

FEKETE JUDIT adjunktus elõadásában a
telemedicina szerepét térképezte fel, annak összes
elõnyével, hátrányával, lehetõségeivel együtt. Alkalmazásának elsõsorban négy területére koncentrált: nemzetközileg elismert szakemberek (például radiológusok) szerepére, az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) alkalmazására, a házi monitorozó rendszerekre valamint az oktatás (orvostanhallgatók, szakemberek) területére. Igyekezett
feltárni a hazánkban jelenleg futó ilyen irányú projekteket, azt, hogy jelenleg hol és milyen mértékben nyert teret a telemedicina alkalmazása. Prezentációjának a célja volt az is, hogy képet kapjanak a résztvevõk arról, vajon az egészségügyi
dolgozók – jelen esetben a Zala Megyei Kórház
ápolói –, valamint a Pécsi Tudományegyetem
Eészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési
Központjának hallgatói miként vélekednek a
telemedicina hasznosságáról, szükségességérõl,
valamint arról a lehetõségrõl, hogy Magyarországon kiépülhet-e egy olyan digitális egészségügyi
rendszer, amely lehetõvé teszi a telemedicina térhódítását.
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem 3 tanszéke GVOP konzorciumi pályázat
keretében egy egészségi állapotot szakképzettség

Karamánné Pakai Annamária
tanársegéd

Zalaegerszegi oktatók részvétele a Terrier nemzetközi
instruktorok éves találkozóján
2007.szeptember 21-23. között részt vettünk az
I.A.F.M./ Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Manipulativmassage / éves találkozóján, amely a
Terrier technikát oktató instruktorok találkozója.
A magyar instruktorok 2001-tõl tagjai az I.A.F.M.
– nek.
A péntek délutáni és szombat délelõtti workshop
a manõverek gyakorlati ismétlésével, korrigálásával, a szegmentek kezelését tartalmazó „rövid
programok” bemutatásával telt el.
A szombat délutáni társasági program egy gyalogtúra volt AUERBERG-re.A csodálatos idõ, a
hihtetlen kilátás az Alpok vonulataira, kirándulók
hadát vonzotta a környékre.
A vasárnap délelõtti közgyûlésen minden instruktor beszámolt éves munkájáról. A fõ kérdés: hol,
milyen résztvevõi létszámmal tartott tanfolyamot.

Ezt követte az új oktatási segédanyagok bemutatása, a tanfolyam tematikájának egyeztetése, elfogadása.
A program része az éves pénzügyi beszámoló és
annak elfogadása, amelyet német precizséggel visznek végig.
Záró momentumként javaslatot tesz a fõtitkár a
következõ évi találkozó helyszínére.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a jövõ évi
helyszín ZALAEGERSZEG.
Így tíz éves munkánk elismeréseként felkészülhetünk instruktor társaink fogadására és vendéglátására.
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Érdekli-e? - Tudja-e?
A 2007. elsõ negyedévi forduló kérdéseire
válaszok
1. „A hétfejû tündér”
2. Az írói vénáról
3. Hollós Korvin Lajos: „Komédiások”, Müller
Péter: „Részeg józanok”
4. „Aranyvölgy”
5. A XVII. Században. A pontos évszám: 1673.
6. Luther Márton
7. A Margitszigeten is dúsan termõ õszi kikerics
népi neve õszike. Ez adta az ötletet a Margitszigeten sokat tartózkodó Arany Jánosnak a híressé vált
„Õszikék” címhez.

Érdekli-e? Tudja-e?
2008. januári kérdés
A férfit Flemingnek hívták, szegény skót farmer
volt. Egy napon miközben valami megélhetést próbált szerezni a családjának, segélykiáltást hallott
egy közeli mocsárból. Eldobta a szerszámait és
odaszaladt a laphoz. Egy rémült fiút talált ott, aki
már derékig elmerült az iszapban. A farmer megmentette a fiút a hosszú, borzalmas haláltól.

belõle és a megmentett fiú apjaként mutatkozott
be. - Szeretném megfizetni neked - mondta, - hogy
megmentetted a fiam életét. - Nem fogadhatok el
fizetséget azért, amit tettem - válaszolt a skót farmer és egy kézlegyintéssel elutasította az ajánlatot. Ekkor a farmer fia jelent meg a családi viskó
ajtajában. - Ez a te fiad? - kérdezte a nemesember. - Igen - válaszolta büszkén a farmer. - Akkor
egyezziink meg. Hadd biztosítsam neki azt az oktatást, amit az én fiam fog kapni. Ha a gyermek
olyan, mint az apja, akkor biztosan olyan ember
lesz belõle, akire mind a ketten büszkék leszünk.
IGY IS LETT! Fleming fia a legjobb iskolába járt,
és amikor eljött az ideje orvosi diplomát kapott
Londonban. Nemsokára az egész világ megismerte
a nevet: õ volt a kiváló Sir Alexander Fleming, a
penicillin feltalálója. Évekkel késõbb, ugyanannak
a nemesembernek a fia, - aki megmenekült a mocsárból -, tüdõgyulladást kapott. Most a penicillin
mentette meg az életét.
Kérdés: Hogy hívták a nemesembert? És a fiát?
Humor

Két angol a WC-ben.
Az egyik pipára gyújt. A másik kezet mos és megjegyzi: - Mi Cambridge-ben a WC után kezet
mosunk. - Well /mondja a másik/, mi Oxfordban
Másnap egy díszes hintó gördült be a skót szegé- nem vizeljük le a kezünket.
Dr. Buda József
nyes portájára. Egy elegáns nemesember szállt ki
fõiskolai tanár

Bemutatjuk az Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és
Egészségügyi Menedzsment Tanszék újonnan kinevezett
vezetõjét
2007. július 1-i hatállyal dr. Boncz Imre a Diagnosztikai és Menedzsment Intézet Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszékén egyetemi docensi kinevezést
és tanszékvezetõi megbízást kapott. A kinevezés
kapcsán a Bíráló Bizottság rövidített véleményének ismertetésével mutatjuk be dr. Boncz Imre
szakmai pályafutását.
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Bizottsági vélemény
Dr. Boncz Imre egyetemi docensi pályázatáról
Dr. Boncz Imre 1993-ban végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi szakán.
Egyetemi évei alatt tudományos diákköri munkát
a Biokémiai Intézetben végzett. A POTE Hallgatói Önkormányzatának elnökeként aktív közéleti
tevékenységet folytatott. A diploma megszerzését
követõen a POTE Egészségügyi Fõiskolán kezdett el dolgozni. Szakmai érdeklõdése az akkoriban hazánkban kevésbé mûvelt, az egészségügy
és gazdaságtan határterületeivel foglalkozó témák
felé fordult (egészségügyi menedzsment, egészséggazdaságtan, egészségügyi technológia elemzés, finanszírozás, egészségbiztosítás). Szakmai ismereteit a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (1994-1996, közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser),
majd egy Világbanki ösztöndíj révén Hollandiában, a Rotterdami Erasmus Egyetemen (19961997, Master of Science in Health Services
Research, M.Sc.) szerzett posztgraduális végzettségekkel alapozta meg.
1995-1999. között a POTE EFK Tanulmányi
Osztályát vezette. Dr. Buda József fõigazgató úr
mellett jelentõs szerepet vállalt a Kar 1996. évi
akkreditációjában. 1993-1999. között fõállású
oktatóként vett részt a kar oktatási tevékenységében. 1999-2006. között pedig óraadó oktatóként folytatta oktatási tevékenységét a Pécsi, Zalaegerszegi és Szombathelyi Tagozatokon illetve
Képzési Központokban. Emellett alkalomszerûen oktat a PTE ÁOK és KTK képzéseiben, a
Budapesti Corvinus Egyetemen, a Debreceni
Egyetemen, a Semmelweis Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen. Irányítása alatt 22 szakdolgozat készült.
Kutatási tevékenysége az egészségügyi ellátás gazdasági-finanszírozási összefüggéseinek vizsgálatára
fókuszál, Ph.D. értekezését a népegészségügyi
programok egészség-gazdaságtani elemzésébõl
védte meg. Tudományos tevékenységét 21 idegen nyelvû és 85 magyar nyelvû dolgozat jellemzi.
Konferencia prezentációi közül absztraktként magyar nyelven 25 db, angol nyelven 85 db jelent
meg folyóiratban. Hazai konferencián 141, míg

nemzetközi konferencián 135 alkalommal szerepelt.
Publikációinak impact factora 105, míg idézhetõ
konferencia absztraktjainak impact factora 170.
Közleményeire érkezett független hivatkozások
száma 100 felett van. Szakterületén számos alkalommal vett részt rangos konferenciák szervezésében, melyek között hazai kredit-pontos és nemzetközi rendezvények egyaránt találhatók. Tudományos tevékenységének jelentõs részét az OEP
munkatársaként végezte, szoros kutatási együttmûködést kialakítva – karunkon kívül – a PTE ÁOK
Népegészségtani Intézetével, a Budapesti Corvinus
Egyetem Közszolgálati Tanszékével és a SOTE
Egészségügyi Menedzserképzõ Központjával.
Dr. Boncz Imre 1999-2006. között köztisztviselõként dolgozott az államigazgatásban. Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) munkatársaként
megyei igazgatói (Vas Megye), regionális vezetõi
(Nyugat-Dunántúli Régió) és OEP fõosztályvezetõi (Budapest) feladatokat látott el. Eközben széles körû vezetõi és közigazgatási tapasztalatokra
tett szert.
Szakmai, tudományos és oktató munkájának elismeréseként számos hazai és külföldi tudományos
társaság tagja. Egyebek mellett említést érdemel,
hogy beválasztották az International Health
Economics Association (IHEA) Tudományos Állandó Bizottságába (Standing Scientific Committee).
Több külföldi egyetemmel alakított ki tudományos
együttmûködést (Erasmus Universiteit Rotterdam,
Universiteit van Amsterdam, University of York,
University of Sheffield, Wirtschaftsuniversität Wien).
Angol és német nyelvbõl középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezik.
Tevékenységének elismeréseként a POTE-n illetve a Pécsi Tudományegyetemen Rektori Dicséret
(1993), Fõigazgatói Dicséret (1999) és Excellence
Publikációs Díj (2007), míg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál „Szent Kristóf“ Érem a
társadalombiztosításért (2000), Fõigazgatói Dicséret (2001) és „Szent Kristóf“ Plakett a társadalombiztosításért (2004) elismerésekben részesült.
Oktatási-kutatási-tudományos munkásságát a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai
Kara korábban (2000) már tiszteletbeli docensi titulussal ismerte el.
Gratulálunk a kinevezéshez !

30

2008. 1. szám
Karunk rövid hírei:
hallgatói a program aktív résztvevõi voltak. A programon résztvevõ hallgatók betekintést kaptak a
késõbbi munkájuk egyik fontos elemét jelentõ felA Savaria moziban indult útjára szombaton a 12. világosító programok szervezésébe, lebonyolítáegészséghét „Tiszta szívvel Szombathely egészsé- sába. Hasznos tapasztalatokat szereztek és jól
géért” címmel Az érdeklõdõk egész héten több mint érezték magukat.
száz program közül válogathatnak.
A szombati nap a „Gyerünk a moziba be” elneveEgészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai
zést kapta A belvárosi filmszínházban lehetõség
és Egészségügyi Menedzsment Tanszék
volt számtalan ingyenes szûrõvizsgálatra. A résztvevõk információkat kaphattak a korszerû fogam- Dr. Boncz Imre 2007. május 19-23. között részt
zásgátlás eszközeirõl, megtanulhatták az emlõ ön- vett az ISPOR (International Society for
vizsgálatát és sok az egészséges életmóddal kap- Pharmacoeconomics and Outcomes Research) 12.
csolatos hasznos tanáccsal gazdagodhattak.
Nemzetközi Kongresszusán Arlingtonban és 5
A PTE ETK Szombathelyi Képzési központ Cse- darab elsõszerzõs prezentációt mutatott be.
csemõ-és kisgyermeknevelõ gondozó és Védõnõ
Az Egészség hete Szombathelyen
2007. október 13-18

Karunk oktatóinak elõadásai, publikációi:
Táplálkozástudományi és Dietetikai Tanszék
Szabó Szilvia egész éves egészségnevelõ program
sorozaton vett részt az Illyés Gyula Általános Iskolában, a Jókai Mór Általános Iskolában és a Pázmány Péter Általános Iskola és Óvodában dietetikus
hallgatók bevonásával.
Prof. Dr. Figler Máriának 2007 májusában a
Zeitschrift für Gastroenterologie-ban absztraktja
jelent meg „Figler, M.; Talián, C. G.; Bene, J.;
Cseh, J.; Battyány, I.; Fejõs, S. D.; Müller, K. B.;
Melegh, B.: Carnitine profile in pancreatic enzyme
supplemented patients with chronic pancreatitis”
címmel.
Szabó Szilvia 2007. május 6.-11. között szakmai látogatást tett az ankarai Hacettepe Egyetemen a
Dietetikusok az Oktatási és Szakmai Gyakorlati
Standardok Fejlesztéséért európai program keretében.
2007. május 17-én Bonyárné Müller Katalin „B.
Müller K.: Májbetegségek dietoterápiája” címmel

elõadást tartott Pécsett A hepatitisek ápolásszakmai vonatkozásai címû szakmai napon.
2007. május 19-én a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete a Bajor Vöröskereszttel
közösen harmadik alkalommal rendezte meg a Vöröskereszt Világnapja alkalmából az „Emberiség
határok nélkül” címû egész napos nemzetközi rendezvénysorozatot, melyen Szabó Szilvia szakunk
hallgatóival közösen az egészségvédelem érdekében számos színes programmal jeleskedett.
Prof. Dr. Figler Mária és Bonyárné Müller Katalin
üléselnökök voltak a 2007. május 25-26-án a budapesti Olasz Kulturális Intézetben megrendezett A
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Jubileumi Konferenciáján.
2007. május 25-26-án Szabó Szilvia Budapesten, a
„Mondd meg, hány éves vagy, megmondom, mit
egyél! MDOSZ 15 éves Jubileumi Ünnepség és
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Konferencián” elõadást tartott a hallgatók bevonásával „Színház az egész világ”: Táplálkozási és ünnepi szokások, jellegzetességek tájegységenként
címmel.
Bonyárné Müller Katalin 2007. május 25-én elõadást tartott Budapesten az Olasz Kulturális Intézetben A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Jubileumi Konferenciáján „B. Müller K.,
Mátyás K., Figler M: A vegetarianizmus és elõfordulási gyakorisága középiskolások körében” címmel (ISBN 978-963-06-2197-7 abstr. 15-16. o.).
Armbruszt Simon 2007. május 26-án elõadást tartott Budapesten az Olasz Kulturális Intézetben A
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Jubileumi Konferenciáján „Armbruszt Simon, Virág
Viktória, Prof. Dr. Figler Mária, Dr. Sándor János:
Folsav ellátottság mérése terhesség alatt” címmel
(ISBN 978-963-06-2197-7, Abstract, 13.p.).
Lelovics Zsuzsa prezentálásában 2007. május 26án Budapesten az Olasz Kulturális Intézetben A
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Jubileumi Konferenciáján elõadás hangzott el
„Lelovics Zs. B. Müller K., Figler M.: Fogyatékosság, táplálkozás, egyenlõség” címmel (ISBN 978963-06-2197-7 abstr. 28. o.).
Prof. Dr. Figler Mária és Bonyárné Müller Katalin
üléselnökök voltak a 2007. június 1-6-án Tihanyban
a Magyar Gasztroenterológiai Társaság 49. Nagygyûlésén.
Prof. Dr. Figler Mária posztgraduális képzést tartott „A probiotikumok, prebiotikumok és
szinbiotikumok” címmel 2007. június 2-án Tihanyban a Magyar Gasztroenterológiai Társaság 49.
Nagygyûlésén.
Bonyárné Müller Katalin 2007. június 2-án elõadást
tartott Tihanyban a Magyar Gasztroenterológiai
Társaság 49. Nagygyûlésén „B. Müller K., Tóth
J., Figler M.: Syncumar kezelés és táplálkozás” címmel (Abstract Book 4. sz. abstr. 85..o.).
Prof. Dr. Figler Mária 2007. június 2-án elõadást

tartott Tihanyban a Magyar Gasztroenterológiai Társaság 49. Nagygyûlésén „Carnitine Profile in
pacreatic enzyme supplemented patients with chronic
pancreatitis” címmel, melynek absztraktja a kongresszusi kiadványban is megjelent.
Aradvári-Szabolcs Mariann, Marton Krisztina és
Szabó Szilvia 2007 július 9-13 között a PTE ETK
ROP. Pályázat keretében Wellness-tanfolyamon oktattak.
Aradvári-Szabolcs Mariann 2007. június 12, 13, 14én a pécsi Leõwey Klára Gimnáziumban rendezett
Egészségnapokon elõadásokat tartott a III. évfolyamos osztályoknak az egészséges táplálkozás fontosságáról és megvalósításának lehetõségeirõl.
Polyák Évának az Új Diéta 2007/2-es számában jelent meg cikke a „Polyák Éva: Fûszernövények házi
tartósítása” címmel.
Prof. Dr. Figler Mária poszterrel vett részt a New
Castle-ben megrendezett 39th Meeting of the
European Pancreatic Club Kongresszuson július 4.7. között „Figler M., Talián C.G., Bene J., Cseh J.,
Battyány I., D.Fejõs Sz., B.Müller K., Melegh B.:
Carnitine profile in pancreatic enzyme supplemented
patients with chronic pancreatitis” címmel (Pathology
2007. 7. 269.).
2007 augusztusában jelent meg a „Judit Bene, Katalin Komlósi, Lili Magyari, Gábor Talián, Krisztina
Horváth, Beáta Gasztonyi, Pál Miheller, Mária Figler,
Gyula Mózsik, Zsolt Tulassay and Béla Melegh:
Plasma carnitine ester profiles in Crohn’s disease
patients characterized for SLC22A4 C1672T and
SLC22A5 G-207C genotypes” címû cikk a British
Journal of Nutrition-ban (British Journal of Nutrition,
Volume 98, Issue 02, Aug 2007, pp 345-350).

Könyvfejezetet írt Prof. Dr. Figler Mária „Figler M.,
Rodler I.: Táplálkozásegészségtan és élelmiszerbiztonság” címmel Ember István Népegészségügyi
Orvostan címû könyvébe, mely 2007 augusztusában
jelent meg (Ember I.(eds) Népegészségügyi Orvostan, (2006) Dialóg Campus Kiadó Budapest. pp 662744.).
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Könyvfejezetet írt Prof. Dr. Figler Mária „Figler M.:
A változókorúak táplálkozása”, és „Figler M.: Receptek a változókorra és azután” címmel a Túl az
ötvenen címû könyvbe, mely 2007 júliusában jelent
meg (Túl az ötvenen, (2007.) Anonymus Kiadó, Biofil
Könyvek, pp. 85-109, 110- 186).
Polyák Éva elõadást tartott „Polyák Éva: A táplálkozás preventív szerepe a daganatok kialakulásában” címmel az Aktualitások a tumor-prevencióban
és tumor diagnosztikában, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésén, Budapesten a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Karán 2007.
szeptember 8-án.
Gubicskóné Kisbenedek Andrea elõadást tartott „G.
Kisbenedek Andrea, Dr. Figler Mária: Probiotikumok
az egészség szolgálatában” címmel az Aktualitások

a tumor-prevencióban és tumor diagnosztikában,
egészségügyi szakdolgozói továbbképzésén egészségügyi szakdolgozók továbbképzésén Budapesten
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 2007. szeptember 8-án.
Prof. Dr. Figler Mária részt vett a Prágában megrendezett 29th ESPEN Congress-en 2007 szeptember 8.-11. között, ahol Lelovics Zsuzsa poszter prezentációt tartott „Z. Lelovics, I. Henter, M. Figler:
Result of nutritional state screening in long-term
residential social institutions” címmel.
Lelovics Zsuzsa 2007. szeptember 14-én Gyõrött
az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 26. Vándorgyûlésén elõadást
tartott „Lelovics Zsuzsanna – Bonyárné Müller Katalin – Figler Mária: A fogyatékosok szociális otthonaiban élõk táplálása és élelmezése” címmel (Rehabilitáció, 2007, 17(S1): S21–S22.).

Ápolástudományi Tanszék - Szombathely
Döbrönte Z.: Endoszkópos vizsgálatok gyógyszeres
elõkészítése.
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 49. Nagygyûlése. Learning Center Tihany, 2007. június 1-6.
Döbrönte Z.: Kontaminált vékonybél szindróma.
Magyar Gasztroenteroógiai társaság 49. Nagygyûlése Tihany, 2007. június 1-6.
Lakner L., Dömötör A., Tóth C., Meczker Á., Hajós R., Kereskai L., Szekeres G., Döbrönte Z.,
Mózsik Gy.: Capsaicin-sensitive afferentation in
Helicobacter pylori positive gastritis before and after
eradication.
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 49. Nagygyûlése
Tihany, 2007. június 1-6.
Denkler G., Kneffel P-. Tóth Cs., Márkus B., Lakner
L., Döbrönte Z.: Hepatic ectopic pregnancy (case
report)
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 49. Nagygyûlése
Tihany, 2007. június 1-6.

Döbrönte Z.: A nem varix eredetû gasztroduodenális
vérzések korszerû kezelése.
A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának 54. Vándorgyûlése Balatonalmádi, 2007.
június 14-16.
Denkler G., Kneffel P., Tóth Cs., Márkus B., Lakner
L., Döbrönte Z.: Hepatikus hasûri terhesség – Esetismertetés.
A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának 54. Vándorgyûlése Balatonalmádi, 207. június 14-16.
Döbrönte Z.: „In situ és a korai carcinoma” – endoszkópos lehetõségek, gondozás.
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciójának Vándorgyûlése Gyula, 2007. szeptember 7-8.
Lakner L., Tóth Cs., Döbrönte Z.: Vékonybél
metastasist okozó uterus sarcoma.
A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciójának Vándorgyûlése Gyula, 2007. szeptember 7-8.
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Tallózó
Pécsi Egytemi Klub: nyitás 2010-ben?
Babos Attila: Új Dunántúli Napló (18/348.
szám) 2007. 12. 22 - 3. oldal
A leendõ Zsolnay Kulturális Negyedben ígértek
helyet a PTE hallgatóinak is - Az EHÖK attól tart,
hogy az Ifjúsági Ház és az egyetemi klub \”kioltja\” egymást, s így veszteséges lesz mindkettõ
Babos Attila

A PTE is csatlakozott ahhoz a nemzetközi mozgalomhoz, amely a gyermekkori elhízásokat kutatja

Tegnap tizenkettedszer ünnepelték meg a
megye napját: Méltóságteljes rendezvényen
adták át a megyei közgyûlés díjait, kitüntetéseit, elismeréseit
Máté Balázs Új Dunántúli Napló (18/278.
szám) 2007. 10. 11 - 4. oldal
A Megye Napja alkalmából kitüntetésben részeDr. Rumi Györgyre emlékezünk
Somogyi Hírlap (18/284. szám) 2007. 12. 06 sült dr. Radnai Béla és dr.Lénárd László is
- 5. oldal
Elhunyt dr. Rumi György, a Kaposi Mór Oktató Nem kell tandíj!
Kórház belgyógyászatának osztályvezetõ fõorvo- Pécsi Hét (17/38. szám) 2007. 10. 05 - 2. oldal
sa, a PTE címzetes egyetemi docense, a PTE ETK Tandíjellenes tüntetést tartottak a 48-as téren a PTE
hallgatói. Felszólalt többek között Szabó Gábor,
fõiskolai docense.
a PTE HÖK elnöke.
PTE: ismét Felvételizõk Napja
Pécsi Hírek (5/47. szám) 2007. 11. 29 - 1. Összevonják a könyvtárakat: Tudásközpont.
Már 2008-tól a közös beszerzések lennének
oldal
A Pécsi Tudományegyetem dec. 1-én rendezi meg ésszerûek
hagyományos összegyetemi nyílt napját, a Felvé- Cseri László: Új Dunántúli Napló (18/320.
telizõk Napját. Helyszín a Romhányi György-aula szám) 2007. 11. 24 - 2. oldal
Tervek szerint a majdani Tudásközpontba vonnák
lesz.
össze a megyei, a városi és az egytemi könyvtárat
Ide jelentkezzek?: Nyílt napon ismerkedtek
Javulhat a kórházi koszt: Választható menü,
a diákok a felsõoktatással
Sinkovics Eta: Zalai Hírlap (63/272. szám) naponta gyümölcs és zöldség
Kozma Ferenc: Új Dunántúli Napló (18/309.
2007. 11. 22 - 3. oldal
Tegnap nyílt napot tartottak a Pécsi Tudomány- szám) 2007. 11. 13 - 2. oldal
egyetem Egészségtudományi Kar zalaegerszegi Dr. Kovács L. Gábor, a PTE rektorhelyettese is
hozzászól a kórházi étkeztetés javításának témáKépzési Központban.
jához
Pécs az életminõség pólusa: Küszöbön áll a
város, a megye és az egyetem integrációja Rangsorolt slágerszakok : A foglalkoztatók
Népszava (245. szám) 2007. 10. 19 - 11. jó véleménnyel vannak a PTE-rõl
Új Dunántúli Napló (18/292. szám) 2007. 10.
oldal
26 - 1. oldal
Harc a gyermekkövérség ellen: Apróságok Egy országos felmérés szerint elõkelõ helyet foglal
el a PTE az ország felsõoktatási intézményei köezreit figyelik meg éveken át
W.A. Új Dunántúli Napló (18/280. szám) 2007. zött.
10. 13 - 9. oldal
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