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A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karának munkatársait és hallgatóit megrendüléssel érte
a hír, hogy Dr. Laky Rezsõ professzor emeritus 2009. július
6-án, életének 67. évében tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Halála következtében karunk nagyra becsült
oktatóját, szakterületének kiváló mûvelõjét, a kar Tanári
Testületének elnökét veszítette el.

Dr. Laky Rezsõ 1942.
szeptember 28-án született
Szombathelyen. Közép-
iskolai tanulmányait köve-
tõen a Pécsi Orvostudományi
Egyetem hallgatója lett, ahol
általános orvosi diplomáját
1966-ban szerezte meg. A
Pécsi Orvostudományi
Egyetem I. számú Sebészeti
Klinikáján  volt elsõ munka-
helye. 1970-ben  sebészet,
majd 1973-ban a trauma-

tológia szakorvosa lett, s a Klinika Traumatológiai
Osztályán dolgozott egyetemi adjunktusként 1987
végéig. A klinikai évek alatt intenzíven bekapcsolódott
az orvostanhallgatók oktatásába és a tudományos
munkába. Tudományos munkásságának területébe
tartoztak ekkor a traumás sérültek ellátásával, gyógyítási
eredményeivel, szövõdményeivel foglalkozó klinikai
tanulmányok, továbbá állatkísérletes farmakokinetikai és
hisztológiai munkák, melyek a humán csontinfekciókat
modellezték.

Az e területeken nyert eredményei alapján készítette
el kandidátusi értekezését „A poszttraumás osteomyelitis
antibiotikus kezelése a csontszöveti antibiotikum
koncetrációk tükrében” címmel és nyerte el az orvos-
tudomány kandidátusa tudományos fokozatot.

1988-ban a Zala Megyei Kórház Traumatológiai
Osztályának osztályvezetõ fõorvosa lett.

Az Egészségügyi Fõiskolai képzés indításakor 1990-ben
a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora kérte fel a
Zalaegerszegen indított Gyógytornász Szak vezetésére
fõiskolai docensként. Ezt a feladatát is nagy lelkesedéssel
látta el. Elévülhetetlen érdemei vannak a Gyógytornász
Szak megszervezésében, a képzés megindításában.
Körültekintõ szakvezetõi munkájának eredményeként a
Zalaegerszegi Képzési Központban rövid idõ alatt meg-
teremtette a korszerû gyógytornász képzés feltételeit,
mely magában foglalta az oktatói kar kialakítását, a
kurrikulum kidolgozását. Az oktatási program

IN MEMORIAM DR. LAKY REZSÕ
professzor emeritus
1942-2009

kialakításában nagy súly helyezett a gyakorlati képzésre,
melyhez elsõsorban az általa vezetett Traumatológiai
Osztály adott a gyakorlati oktatáshoz feltételeket, majd
bevonta a Zala Megyei Kórház többi érintett osztályát is a
munkákba. A Gyógytornász Szak vezetésének
munkálatait 1993-tól fõiskolai tanárként, majd
2002-tõl a Fizioterápiás tanszékvezetõjeként végezte
2007-ig.

Professzor emeritusként értékes oktatói munkájával a
gyógytornászképzést haláláig segítette. Sokrétû
munkájának eredményeként a gyógytornász hallgatók
országosan elismert, magas színvonalú képzésben
részesültek, Tudományos Diákköri Konferenciákon
dicséretes eredményeket értek el, a végzett hallgatókról
a munkáltatók elégedetten nyilatkoztak.

Az oktatás mellett nagy súly helyezett Laky professzor
a szakmai-tudományos munkára, tanszékének oktatói
rendszeresen vettek részt hazai és nemzetközi
rendezvényeken, publikálták eredményeiket, közülük
több oktató a doktori képzésben vesz részt.

Laky professzor oktató-nevelõ munkájának sikeres-
ségét jelentõsen segítette elõ saját gyógyító és tudo-
mányos munkájának eredményei és tapasztalatai. A karon
végzett munkája mellett tovább folytatta tevékenységét
a Zala Megyei Kórházban, számos új gyógyító eljárás
bevezetése fûzõdik a nevéhez. Ezen eljárások a korszerû
traumatológiai ellátás gyakorlatában teret kapnak mind
itthon mind külföldön.

Hazai és külföldi kongresszusok rendszeres résztvevõje
volt, munkásságát, mintegy 70 közlemény és 158 elõadás
anyaga rögzíti.

Közéleti tevékenységének fontos mutatója, hogy
számos hazai és nemzetközi társaság tudhatta tagjának.
Az Egészségtudományi Kar Tanácsának több ciklusban
tagja volt, a kar Tanári Testületének elnöki tisztségét négy
éven keresztül töltötte be.

Dr. Laky Rezsõ professzor emeritust a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudományi Kara saját halottjának
tekintette. Ravatalánál 2009. július 17-én Dr. Kránicz
János egyetemi tanár méltatta életútját.

Emlékét kegyelettel és tisztelettel megõrizzük.
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
dékánja, vezetõi,valamennyi oktatója és hallgatója
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A magyar lakosság
egészségügyi ismeretei
messze elmaradnak az
elvárt szinttõl, ezért az
egészségügyi szereplõk
felelõssége is, hogy vál-
toztassanak ezen. Kívá-
natos lenne, hogy a
közoktatás segítségével
olyan egészségtudatos
magatartást alakítsunk ki a
széles néptömegben,
melynek hatásaként elér-
jük az európai színvonalat az egészségben eltöltött
életévek száma terén is. Mivel nincs közvetlen ráhatásunk
a közoktatás programjára, ezért más utakat választva kell
elérnünk a kívánt célt. Ezzel kapcsolatban készítettem
riportot Dr. Kriszbacher Ildikó, egyetemi docens,
dékánhelyettes asszonnyal.

– Tisztelt Dékánhelyettes Asszony! Kérem, hogy
pár mondatban jellemezze, hogy mi is tulajdon-
képpen az Egészség- Akadémia programsorozat?

– Dékán úr kezdeményezésére a „Mindentudás
Egyeteme” programsorozat sikerén felbuzdulva
fogalmaztunk meg egy koncepciót 2 évvel ezelõtt
„Egészség- Akadémia” címmel. Rendkívül nagy
örömünkre szolgált, hogy komoly érdeklõdést fedeztünk
fel mind a szakmailag érintettek, mind a civil társadalom
körében. A Pécsi Akadémiai Bizottság az Universitas TV
közremûködésével évi 8-10 alkalommal sugároz adást a
lakosság számára, melyben közérthetõen hozzák
nyilvánosságra az új tudományos eredményeket,

Bõvülõ lehetõségek az Egészség-Akadémia
program keretében

diagnosztikai és terápiás lehetõségeket, illetve a
népegészségüggyel kapcsolatos kérdéseket. Az elõadók
az ÁOK és az ETK adott témaköreiben ismert, elismert és
egyben kiváló vezetõ oktatói közül kerülnek ki felkérés
alapján.

– Tervezik, az elhangzott elõadások megje-
lenését, hogy minél szélesebb körben ismertebbé
válhasson?

– Az elõadás sorozat sikeressége miatt a szervezõk úgy
döntöttek, hogy az elhangzott elõadások bázisán, az
egészségtudomány egyéb területeit is bevonva
negyedévenként megjelenõ tudományos lapot indít
Egészség- Akadémia címmel.

– Milyen tartalommal tervezik megjelentetni az
újságot?

– A lapban szeretnénk megjelentetni a programsorozat
elõadásait referátum formájában, díszdoktoraink
összefoglaló tudományos munkáit, Doktori Iskolánk
habilitációs és PhD elõadásainak anyagát, továbbá minden
egészségtudományi témájú kéziratot szívesen látunk.

– Mikorra várható az elsõ kiadvány?
– Az elsõ szám megjelenését 2010. márciusára

tervezzük, karunk fennállásának 20. évfordulójára,
melynek jubileumi ünnepségét 2010. júniusában tartjuk.
Reményeink szerint az Egészség- Akadémia nem csak a
szakemberek, hanem az egészségügyi kérdések iránt
mélyebben érdeklõdõ laikus emberek igényeit is ki tudja
elégíteni.

– Köszönöm a beszélgetést dékánhelyettes
asszonynak és sok sikert kívánok a hamarosan meg-
jelenõ Egészség-Akadémia újsághoz, illetve az
elõadásokhoz.

                                                                 RAPOSA L. Bence

A Karunk által alapított és szervezett, nagy sikernek
örvendõ Egészség-Akadémia Program idén is folytatódik
a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi
Bizottságának székházában.

Az Egészség-Akadémia Program keretében szer-
vezõdõ elõadások célja olyan tudományosan
megalapozott ismeretek laikusok számára is könnyen
érthetõ formában történõ átadása, melyekkel az
emberek érdeklõdésüknek megfelelõen bõvíthetik
tudásukat az egészséggel kapcsolatos legújabb
természettudományos felfedezésekrõl, a diagnosztikus
és terápiás módszerekrõl, az egészségmegõrzésrõl,

EGÉSZSÉG-AKADÉMIA PROGRAM
egészségfejlesztésrõl, a betegségek megelõzésérõl,
illetve a betegségekkel való együttélés lehetõségeirõl.
Komoly figyelmet szentelünk a modern, korszerû
egészségfejlesztõ- és gyógyító módszerek bemu-
tatásának.

A PTE Egészségtudományi Karának programja immár 2
éves múltra tekint vissza.

2008. évben valósult meg Prof. Dr. Bódis József
dékán úr ötlete, mint a Pécs2010 Európa Kulturális
Fõvárosának 2008. felvezetõ évének programja, a
Pécs2010 EKF „Egészség- és környezetkultúra” prog-
ramcsoport keretében, EKF támogatásból. A program

Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi docens,
tudományos dékánhelyettes
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megvalósításában a PTE Általános Orvostudományi
Kara, a PTE Universitas Televíziója, Magyar Tudományos
Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és az Egészséges
Városért Alapítvány voltak az ETK partnerei.

2008-ban a programban 6 alkalommal szerveztünk
elõadásokat a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi
Területi Bizottságának székházában, melybõl 5
alkalommal a PTE Általános Orvostudományi Kar és
Egészségtudományi Kar neves professzorai voltak az
elõadók, egy alkalommal pedig az Egészséges Városért
Alapítvány szakértõje adott elõ.

2008. évi elõadások:
Prof. Dr. Kovács L. Gábor: A természettudomány csodái

az orvoslásban, avagy: Miért kérnek az orvosok egy ember
élete során átlagosan 2000 laborvizsgálatot.

Girán János: A gyermekkori elhízás társadalmi-
életmódbeli vonatkozásai.

Prof. Dr. Papp Lajos: Szívvel - lélekkel
Prof. Dr. Dóczi Tamás: 21. századi “periszkóp” az agy

mûködésének megismerésére: digitális képi vizsgálatok
Prof. Dr. Kránicz János: Az ortopediai betegségek

megelõzésének és gyógyításának lehetõségei
Prof. Dr. Bódis József: Kulcslyuk sebészet a nõ-

gyógyászatban

A 2009. évi programban ezt az elõadássorozatot
folytattuk, mivel a lakosság érdeklõdése egyre nõtt a
programok iránt - a PTE programtámogatásából
finanszírozva. Az elõadások célja volt továbbra is a
tudományosan megalapozott ismeretek széleskörû
átadása a PTE ETK, az ÁOK és a Semmelweis Egyetem
hazai és nemzetközi tudományos életben ismert és
elismert vezetõ oktatóinak, professzorainak rész-
vételével.

2009. évi elõadások:
Prof. Dr. Kellermayer Miklós: Az igazság az élõ sejtekrõl

és az emberi személyrõl a tudomány és az istenhit
egységében

Prof. Dr. Ozsváth Károly: Testi betegség és/vagy lelki
betegség?

Prof. Dr. Szolcsányi János: Fájdalomcsillapító gyógy-
szerek új fejezetének kibontakozása a hazai kapszaicin-
kutatások alapján

Prof. Dr. Kásler Miklós: A magyar onkológia helye Euró-
pában

Prof. Dr. Kosztolányi György: Genetika, környezet,
gyermekfejlõdés

Prof. Dr. Sulyok Endre: A felnõttkori betegségek
prenatális eredete

A nagy sikerre való tekintettel 2010. évben is
folytatjuk az elõadássorozatot, részben szintén PTE
programtámogatásból, valamint kari forrásból. Ebben az
évben 6 alkalommal szervezünk elõadásokat, és az alábbi
témakörök kerültek a programba: a fájdalom diag-
nosztikai feltárásának jelentõségei, napjaink pandémiái,
a táplálkozás élettani folyamatai, valamint olyan civi-
lizációs betegségek, mint a diabetes, a mentális zavarok,
vagy a mozgásszervi problémák.

A 2010. évre tervezett elõadásokat - a korábbi évekhez
hasonlóan - egyrészt egy interaktív formában zajló
beszélgetés követ a jelenlévõk közremûködésével,
melynek során a hallgatóság választ kaphat a témához
kapcsolódó kérdéseire és ezzel hozzájárulhatunk az

Pillanatkép a hallgatóságról

2008-ban Dékán úr köszönti az
Egészség-Akadémia elõadás hallgatóságát

Pillanatkép a hallgatóságról

2008-ban Dékán úr köszönti az
Egészség-Akadémia elõadás hallgatóságát
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Az Egészségtudományi Kar Sürgõsségi Ellátási Tanszéke
2009. október 9-10-én immár negyedik alkalommal
rendezte meg a Pécsi Sürgõsségi Napokat. 2006-ban a
sürgõsségi képzés, 2007-ben a katasztrófa helyzetek,
2008-ban a különleges szituációk megoldása, ez
alkalommal pedig a sürgõsségi ellátás pszichés aspek-
tusai témakör volt a fókuszban.

A kétnapos rendezvényen 160 fõ vett részt, az
egészségügyi és a nem egészségügyi ellátók valamint
hallgatók közül. A rendezvény elsõ napján 14 elõadás,
illetve eset ismertetése hangzott el felkért elõadóktól.
Néhány téma az elhangzott elõadásokból: lelki egészség
gondozása, lelkileg megerõltetõ helyzetek kezelése a

kimentéssel foglalkozó szakemberek körében; a Krízis
Intervenciós Team (KIT) szerepe, jelentõsége, eddigi
gyakorlati tapasztalatai; stressz helyzetek kezelése.

2006-ban azzal az elképzeléssel rendeztük meg az elsõ
Pécsi Sürgõsségi Napok-at, hogy a szakma jeles
képviselõi, a társszakmák, a tanszék, valamint a hallgatók
között olyan párbeszéd jöjjön létre, ami a sürgõsségi
ellátás aktuális problémáira hívja fel a figyelmet, illetve
teret adjon a témával kapcsolatos legfrissebb hazai és
nemzetközi tudományos eredmények bemutatására. Ezt
a sort jól egészíti ki a sürgõsségi ellátás pszichés aspektusai
témakör is, hiszen valóban valamennyi mentés résztvevõ
személyt megérintenek azok az események, ahol anyagi

elhangzott ismeretek elmélyítéséhez is, másrészt az ott
elhangzott anyagok a Pécsi Tudományegyetem
Universitas Televíziójának segítségével a távol maradó
érdeklõdõkhöz is eljutnak a Nyitott Egyetem mûsor
keretében.

A korábbi elõadások on-line megtekinthetõek az
Universitas Televízió honlapján, illetve az ETK Egészség-
Akadémia honlapján is hamarosan elérhetõek lesznek.

A tavalyi évben elõször volt lehetõsége a Karnak arra,
hogy az elõadás-sorozatból DVD-kiadványok is
készüljenek, illetve, hogy Dékán Úr ünnepélyes keretek
között megköszönje az eddig fellépett elõadók munkáját.

Fontosnak tartjuk, hogy a 2010. évi elõadás-sorozatból
is készüljenek DVD-kiadványok, melyek széles körben
felhasználhatóak lennének különösen az iskolai és
települési (városi és a baranyai kistérségek) egészség-
fejlesztõ programjaiban.

Az elõadásokon rendszeresen 80-100 fõ vesz részt.
prezentációt. Az elõadáson számos kérdésre választ
kaphattunk a fájdalom kutatásának és kezelésének
témakörében. Azt is megtudhattuk, hogy azért jelentõsek
az elhangzott kutatások, mert hozzájárulnak ahhoz, hogy
megértsük, honnan ered a fájdalom, ugyanis, ha a beteget
rosszul kezelik, akkor a fájdalom krónikussá is válhat, ami
ellentétben a védõ-figyelmeztetõ szerepû „hasznos”
fájdalommal, rontja a betegek életminõségét, akadá-
lyozza õket a mindennapi életükben.

A következõ elõadás április 12-én 18 órakor lesz,
elõadó: Prof. Dr. Lénárd László, elõadásának címe:
Testsúlyszabályozás, elhízás és addiktív maga-
tartás.

Minden kedves érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
Az elõadások helyszíne: PAB Székház 7624 Pécs,

Jurisics M. u. 44.
Amennyiben szívesen kapna meghívót az elõadásokra,

az alábbi telefonszámon vagy email címen szíveskedjék
jelezni: 72/535-980 katalin.maria.koczan@etk.pte.hu

Az idei nyitó elõadás március elsején volt hallható,
melyen Prof. Dr. Komoly Sámuel A látható fájdalom; A
funkcionális MRI szerepe a fájdalomkutatásban és
kezelésben címmel tartott rendkívül érdekfeszítõ

Összefoglaló a IV. Pécsi Sürgõsségi
Napokról

DVD ajándékozás elõkészületei

Regisztráció, hallgatók is résztvesznek
a program szervezésében
Regisztráció, hallgatók is résztvesznek
a program szervezésében

DVD ajándékozás elõkészületei
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és környezeti károk mellett emberéletek forognak
kockán. A helyzetek nehézségét még tovább fokozza,
hogy sokszor rövid idõ alatt kell emberi életet meg-
határozó döntéseket meghozni, vállalva annak esetleges
negatív következményeit is.

Az elõadásokból és a hozzászólásokból kiderült, hogy
az ellátók lelki gondozásával szinte valamennyi hivatásos
testület (tûzoltóság, rendõrség, katasztrófavédelem,
honvédelem) foglalkozik, kivéve az egészségügyi
mentõket. Míg az elõbbi szervezeteknél jogszabályok
írnak elõ rendszeres felügyeletet és hoznak létre ennek
megfelelõ testületeket, addig az utóbbi szervezetnél
jogszabályi háttere sincs, és ha öntevékeny módon
nem végzik ezt, akkor szinte szervezett formája sem
található meg.

A katasztrófahelyzetek során sajnos halálesetekkel is
szembe kell nézni az ellátóknak, néha a legborzalmasabb
roncsolódásokkal kell szembesülniük. Ezek a
megerõltetõ helyzetek fõleg hónapokkal, évekkel
késõbb okoznak komoly problémát a szakembereknek,
amit poszttraumás stressz betegségként tudnak esetleg
diagnosztizálni. Az elõadások némelyike erre a
folyamatra hívta fel a figyelmet és utalt a megoldási
lehetõségekre is.

A mentés finanszírozásán túl betekintést kaptak a részt
vevõk a súlyos koponyasérültek hazai ellátásának
fragmentálódására, ami a sérültek túlélését jelentõs
mértékben képes hátráltatni, amiben mielõbbi
szemléletváltás kell.

Hasznosak voltak az esetbemutatások is, hisz pl. a
miskolci panel tûz ellátásával kapcsolatos szakmai

kérdésekbe pillanthattak be a résztvevõk, áttekintést
kaptak a helyszínen lévõ mentõk intézeti telemetriás
konzultációs lehetõségeirõl, és a hõguta elõfordulásáról.

 A második napon került sor egy szimulációs eszköz
és szituációs moderált bemutatóra. A résztvevõknek a
METI Man bevonásával gyakorlási lehetõséget is
biztosítottunk. Ugyanezen a napon került sor a
mentõtiszt hallgatók II. országos elsõsegélynyújtó
versenyére, melyen a DE Egészségügyi Kar, a SE
Egészségtudományi Kar valamint a PTE Egészség-
tudományi Kar III. illetve IV. éves mentõtiszt hallgatói
mérték össze tudásukat. A versenyen 7 csapat ver-
senyzett (4 pécsi csapat, 2 nyíregyházi és 1 szombat-
helyi). Elsõ helyezett egy pécsi csapat lett: Polónyi Csilla,
Falk Dóra és Fritschi András. A második helyezést
szintén pécsi csapat érte el: Pék Emese, Szabó Luca és
Remzsõ Péter. A harmadik helyezett az egyik
nyíregyházi csapat lett, melynek tagjai: Fekete Mónika,
Paksi Krisztina és Ágoston Zoltán.

A visszajelzések alapján a rendezvény érdekességét
többek között az adta, hogy olyan szervezetek
képviseltették magukat, melyek annak ellenére, hogy
közös cél érdekében végeznek valamilyen részfeladatot,
ritkán szerepelnek közös szakmai fórumon.

A rendezvényünk hivatalos továbbképzéseként való
minõsíttetésére pályázatot nyújtottunk be az Egész-

ségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottsághoz egész-
ségügyi továbbképzési pont megszerzésére, melyre 9
pontot kaptunk.

A jövõ évben is tervezzük a hagyomány folytatását és
egy újabb aktuális téma szélesebb feldolgozását.

Pécs, 2010. március 12.

Dr. BETLEHEM József
egyetemi docens, tanszékvezetõ

Versenyben a mentõtiszt hallgatókVersenyben a mentõtiszt hallgatók

Dr. Betlehem József egyetemidocens, tanszékvezetõ
köszönti a résztvevõket
Dr. Betlehem József egyetemi docens, tanszékvezetõ
köszönti a résztvevõket

Összekötõ 1004.pmd 2010.03.30., 23:478



9

2010. április

Gyermeknephrológiai Kongresszus
PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA 2009-ES FELVEZETÕ ÉVÉNEK PROGRAMJA

A Magyar Gyermeknephrológiai Egyesület 2009.
október 9-10-én Pécsett a Hotel Palatinusban tartotta
éves kongresszusát a Pécsi Tudományegyetem Egészség-
tudományi Karának védnöksége mellett.

A Kongresszuson 122 magyar résztvevõ (köztük alap-,
szak- valamint kórházi és klinikai fekvõbeteg ellátásban
dolgozó – gyermekorvos, gyermeknephrológus
kollégák), és 3 külföldi orvosprofesszor voltak jelen.

A külföldi professzorok meghívását a Pécs2010
Menedzsment Központ Kht által biztosított támogatás
tette lehetõvé azáltal, hogy a kongresszus bekerült a
Pécs2010 Európa Kulturális Fõvárosa 2009-es felvezetõ
évének programjába. Mindhárom külföldi vendég a
szakma jeles képviselõje és kiemelten kapcsolódik
Pécshez, ill az EKF-hez: Pierre Cochat a testvérváros Lyon-
i egyetem professzora, az Európai Gyermeknephrológiai
Társaság elnöke, Peter Hoyer az Essen2010 Európa
Kulturális Fõvárosa professzora és Wolfgang Rascher volt
esseni, jelenleg erlangeni egyetemi tanár, a PTE ETK
honoris causa doktora.

A Kongresszus fõvédnöke, Dr. Páva Zsolt Pécs MJ Város
Polgármestere külföldi távolléte miatt levélben
köszöntötte a rendezvény résztvevõit. A konferenciát
Dr. Tulassay Tivadar akadémikus, egyetemi tanár a
Gyermeknephrológiai Egyesület elnöke, a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem rektora nyitotta meg.

A kétnapos rendezvényen öt fõ témakörben összesen
36 elõadás hangzott el. Az alábbi felkért referátumok
külön kiemelést érdemelnek:

1/ Nephrosis szindróma – 2009. (P. Hoyer, Essen)
2/ Gyermekkori magas vérnyomás kezelése (W.Rascher,

Erlangen)
3/ A folyadékháztartás zavarai (Prof. Reusz György Bp.

I. Gyermekklinika)
4/ Haemolyticus uraemiás szindróma (Prof Túri Sándor,

Szeged Gyermekklinika)
5/ Húgyuti ferõzések (P.Cochat, Lyon)
6/ Gyermekkori krónikus veseelégtelenség (Prof. Szabó

András Bp II. Gyermekklinika)

A referátumok mellett az egyes munkacsoportok
beszámoltak saját tudományos eredményeikrõl és klinikai
megfigyeléseikrõl és diagnosztikus, vagy terápiás
problémát okozó eseteket mutattak be. Az elõadások
élénk érdeklõdést váltottak ki és azokat hasznos
eszmecserék követték.

A résztvevõk általános véleménye szerint a rendezvény
mind szervezettségét, mind szakmai színvonalát tekintve
kimagaslott az eddigi kongresszusok sorából.

A kulturális és szociális program fõ célja volt a
résztvevõk érdeklõdésének felkeltése Pécs, mint a
leendõ kulturális fõváros értékei és a 2010-es programok
iránt. Dr. Páva Zsolt üdvözlõ levelében is felhívta a
figyelmet a város törekvéseire.  A résztvevõk a szakmai
program után a Cella Septichorában megtekinthették a
világörökség részét képezõ római sírkamrákat, ahol rövid
tájékoztatást hallgathattak meg. A gálavacsora a Palatinus
Hotel tetõteraszán kezdõdött, ahol a jelenlévõk gyö-
nyörködhettek a város panorámájában. Az építkezések
ugyan kicsit megnehezítették a közlekedést, de a
vendégek tanúi lehettek a nagyméretû fejlesztések-
nek. Méltán remélhetjük, hogy a résztvevõk a Pécs
2010 EKF program hírvivõi és követei lesznek határon
belül és kívül.

A Gyermeknephrológiai Egyesület vezetõsége és
tagsága , valamint a helyi szervezõk köszönetüket fejezik
ki az  Pécs2010 Menedzsment Központ Kht-nek a
kongresszus anyagi támogatásáért és a szervezésben
nyújtott segítségéért.

Pécs, 2009.10.21.
Dr. SULYOK Endre

egyetemi tanár

A Kar megjelenése a középfokú oktatási intézmé-
nyekben:

A korábbi évekhez hasonlóan a Humánpolitikai és Mar-
keting Osztály által felkészített hallgatók számos közép-
fokú oktatási intézményt látogattak meg és tartottak fo-

Tájékoztató a 2010/2011-es tanév felvételi
eljárás marketing tevékenységérõl

tókkal gazdagon illusztrált, PowerPoint prezentációval
egybekötött tájékoztató elõadásokat, melyben a kar
szakjait, a közösségi élet színtereit, a kollégiumi férõ-
helyek információit, valamint az ösztöndíjakra és egyéb
juttatásokra vonatkozó lehetõségeket mutatták be.
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2010. január 13-án 10 órakor került megrendezésre
Pécsett a Nyílt Nap a kar Vörösmarty utcai épületében.

A megnyitóra az I. emeleti folyósón került sor, ahol
beszédet mondott Prof. dr. Bódis József egyetemi tanár,
az MTA doktora karunk dékánja. Dékán úr a
megnyitójában köszöntötte az érdeklõdõ diákokat és
szüleiket és örömét fejezte ki, hogy az egészségügy
nehéz helyzete ellenére sokan érdeklõdnek a kar szakjai
iránt. Elmondta, hogy az egészségügyi szakmák
életreszóló hivatások, illetve hogy ugyanolyan karrier
lehetõséget hordoznak, mint a jogi, vagy akár az orvosi
képzések, hiszen lehetõség van egyre több szakon a
mester-, illetve  a doktori fokozat megszerzésére is.
Sajnálatát fejezte ki, amiért nem egy „csillogó aulában”
fogadhatja a vendégeket, és elmondta, hogy az EKF
program keretében megvalósuló beruházások lehetõvé

Nyílt nap Pécsett

A legtöbb hazai középiskolába, valamint a határon
túli magyar szervezet és külföldi magyar oktatási
nyelvû középiskolának megküldtük tájékoztató
kiadványunkat.

Hirdetések:
Az újsághirdetések grafikai elkészítését és az

újságokkal való közvetlen kapcsolattartást, illetve a
hirdetések megrendelését is a Humánpolitikai és
Marketing Osztály végzi. A tavalyi évhez képest az írott
sajtóban csaknem 20%-kal nõtt a hirdetési felületek
mérete. Az idei évben új, modernebb arculattal jelentünk
meg valamennyi újságban.

A kar képzési kínálatát felsoroló, illetve bemutató
hirdetések országos, megyei és helyi lapokban jelentek
meg 2010. januárjában és februárjában: a lapok
kiválasztásánál az is szempont volt, hogy azon lapok
mellett, melyeket elsõsorban a szülõk kísérnek figye-
lemmel, megjelenést biztosítsunk a korosztály által
nagyobb arányban olvasott  a kiadványokban is.

A PTE Sajtóirodájával közösen jelentettük meg idén
hosszabb terjedelmû (A/3 méretû) cikkeket megyei
lapokban, ahol a kar szakjainak bemutatása mellett helyet
kapott dékán úrral készített riport is, melyen keresztül
átfogó képet kapott az olvasó karunkról.

A Dunántúli megyeszékhelyeken valamint Budapesten
a középiskolás diákok kézhez kaptak Zsebnaptár
formájában karunkról és szakjainkról rövid tájékoztatót.

A kar megjelenése az interneten:
A kari honlapon a felvételizõknek  kialakított külön rész

folyamatos frissítésérõl osztályunk gondoskodik annak

érdekében, hogy a weboldalunkra látogató érdeklõdõk
a lehetõ legszélesebb tájékoztatást kaphassák.

Az idei évben az elektronikus hirdetéseket is
bõvítettük, annak érdekében, hogy minél szélesebb
csoportot érhessünk el tájékoztatónkkal, így közösségi
és hírportálokon, valamint levelezõ rendszeren egyaránt
megjelentettük hirdetésünket.  Vélhetõleg az új hirdetési
struktúrának is szerepe volt abban, hogy a weboldal
látogatottságunk az elõzõ évek hasonló idõszakához
képest csaknem megduplázódott.

A felvi.hu fórumot hozott létre az „Intézmény válaszol”
címmel, melyhez karunk is csatlakozott. Ezen a
platformon az intézmény és az érdeklõdõ közvetlenül
tud kommunikálni.

Kiadványok:
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is

megjelentettük a Kari Felvételi Tájékoztató c.
kiadványunkat, melynek célja intézményünk képzési
palettájának színes, figyelemfelkeltõ bemutatása.

A PTE Oktatási Igazgatóság Központi Hallgatói
Szolgáltatói Irodával kooperálva a 2010/2011-es felvételi
eljárásra vonatkozóan a központi költségvetésbõl
készített „nem csak tudást adunk” kártyajáték kari
tartalmát osztályunk állította össze.

Dr. OLÁH András
                                   egyetemi docens, tanszékvezetõ,

             dékáni hivatalvezetõ

                                                              GOLDBACH Julianna
marketing koordinátor

tehetik a jövõben, hogy a kar méltó elhelyezést kapjon a
belvárosban a Baranya Megyei-, valamint az Egyetemi
Könyvtár épületeiben.

Dékán úr megnyitóját követõen Dr. Ágoston István
tanársegéd, tanulmányi osztályvezetõ mutatta be a
felvételi eljárás menetét és hívta fel a figyelmet az
elektronikus jelentkezés elõnyeire.

A megnyitót követõen a diákokat hét csoportra
osztottuk és Bíbó Alpár, Gyõri Alexandra, Hanzel Adrienn,
Katz Judit, Kovács Eszter, Szabó Klára, Telegdy Balázs
hallgatóink idegenvezetésével elmentek egy-egy
programhelyszínre, hogy megtekintsék szakjaink
bemutatását.

Az igazi vészhelyzet programon Dr. Nagy Gábor
tanársegéd újraélesztés szimulációt mutatott be.

Ápolástudomány a XXI. században címmel Czucz
Péter ügyvivõ szakértõ és hallgatói (Barbalics Evelyn,
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Hoffmann Krisztina, Kiss Bernadett, Szilber Vilmos)
mutatták be az ápolástudományi kompetenciakör
elemeit. Bemutatójukon többek között kipróbálhatták a
diákok a vércukormérést, vércsoport meghatározást és
az auszkultációs modellt.

Mozgás, de okosan! címmel  dr. Thánné Tari Júlia és
Leidecker Eleonóra tanársegédek vezetésével Matáncsi

Daniella, Takáts Enikõ, Juhász Kata, Ságodi Anna hallgatók
a fitt ball és a gyógytorna eszközrendszerét mutatták be.

Gubicskóné Kisbenedek Andrea és Szabó Szilvia
tanársegédek Molnár Judit, Monori Krisztina hallgatókkal
Táplálkozz egészségesen! címmel bemutatták a
dietetikus szakirányt. Népszerû volt a reformkonyha
kóstolójuk, és a táplálkozási tanácsadás is.

Egészségügyi gondozás és prevenció címmel
Horváthné Kívés Zsuzsanna tanársegéd, Lutor Marietta
hallgató közremûködéssel a népegészségügyi ellenõr
szakirányt mutatták be.

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés címmel
Dr. Lampek Kinga fõiskolai tanár, tanszékvezetõ és Dr.
Tigyi Zoltánné adjunktus a rekreációszervezés és
egészségfejlesztés alapszakot és szakirányait mutatták
be.

Dr. Ágoston István tanársegéd, tanulmányi
osztályvezetõ az Egészségtudományi Kar Pécsen
kívüli szakjait ismertette az érdeklõdõkkel.

A programokat követõen a diákoknak lehetõsége nyílt
az egyes helyszíneken kérdéseket feltenni az
elõadóknak, valamint kipróbálni az újraélesztést és az
ápoló demonstrációs teremben a modelleket.

A nagy érdeklõdésre tekintettel a szülõket nem tudtuk
az egyes helyszínekre beengedni. Részükre „szülõ-
megõrzõt” alakítottunk ki és kávé és pogácsa mellett
Kühn Petra, a Hallgatói Önkormányzat elnökével, Basler
Judit  hallgatói eljárási koordinátorral, Armbruszt Simon
tanársegéddel kötetlen beszélgetésre nyílt lehetõségük.
A témák között a felvételi eljárás, szakirányválasztás,
felvételi esélyek, kollégiumi elhelyezés, ösztöndíjak, stb.
szerepeltek.

A rendezvényen megjelentek a PTE Központi Hallgatói
Szolgáltató Iroda kollégái is, akik az egyetem Nemcsak
Tudás Adunk játékát népszerûsítették.

A nyílt nap sikeréhez (285 diákot és 35 szülõ vett részt)
számos oktató és oktatást segítõ kolléga, valamint
hallgató munkája kellett, munkájukat ezúton is sze-
retnénk megköszönni.

GOLDBACH Julianna
Humánpolitikai és Marketing Osztály

2010. január 29-én, pénteken este érkeztünk meg
Ternák Gábor professzor úrral Nairobiba, Kenya
fõvárosába összesen több mint 10 óra repülõút után.  A
reptéren már várt ránk a kenyai-magyar nagykövet, Juhász
Sándor úr, aki elvitt bennünket a követségre, ahol
megszállhattunk nairobi tartózkodásunk alatt.

Nairobi olyan, mint minden fõváros, rengeteg ember,
rengeteg autó, bár az infrastruktúra közel sem olyan
fejlett, mint egy fõváros esetén gondolnánk, ezért amíg
nem járt valaki afrikai utakon, addig nem beszélhet kátyú-
helyzetrõl. Ami még az elsõ tíz perc után aggasztó volt,
hogy a közlekedésre sincsenek szabályok, annak
ellenére, hogy rendõrlámpák vannak és mûködnek is,
de azokat senki nem veszi figyelembe.

Elsõ igazi kenyai napunkon már világosban is

Kenyai kapcsolatépítés
körülnézhettünk, a nagykövet úr megmutatta a várost.
Furcsa volt látni, hogy a nagy melegben az emberek
pulóverben, nagykabátban, sokszor azonban mezítláb
járkálnak a járdák helyén lévõ vörös agyagos, poros
ösvényeken az õsrégi dízeles teherautók kipufo-
gófüstjében. Egy hétig voltunk az országban, de csak az
utolsó napokban sikerült valamennyire megszokni, hogy
én tartoztam a kisebbség közé és megbámulják az
embert, ha kiszáll az autóból.

A kapcsolatépítés az egyetemünk és az Eldoretben lévõ
Moi Teaching and Referall Hospital között történt mind
orvosi, mind ápolói vonatkozásban. Eldoret Kenya
negyedik legnagyobb városa és Nairobitól kb. 310 km-re
észak-nyugatra helyezkedik el. Nem egy tipikus, turisták
által látogatott hely, így Kenya valódi arcát ismerhettem

Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, dékán
köszönti az érdeklõdõket
Prof. Dr. Bódis József egyetemi tanár, dékán
köszönti az érdeklõdõket

Összekötõ 1004.pmd 2010.03.30., 23:4711



12

2010. április

meg, ezért nem is meglepõ, hogy fokozott figyelmet
kellett fordítanunk a biztonsági óvintézkedésekre.
Megtapasztalhattam, milyen is az ismeretterjesztõ
csatornákon mutatott nyomor, amikor az emberek, a
gyerekek mezítláb, szakadtan mászkálnak és sátorszerû,
vagy éppen bádog „házakban” élnek, sokszor az egész
család egy helyiségben, akár az állatokkal osztozva a
helyen.

A hétfõi nap folyamán mentünk el a városi kórházba
és egy nagyobb megbeszélés keretében tárgyaltunk az
együttmûködés lehetõségeirõl a vezetõséggel.
Alkalmam nyílt jobban körülnézni a kórházban és
beszélgettem néhány ápolóval a sürgõsségi osztályon,
illetve az ortopédiai osztályon is. Alapjában véve, szakmai
szempontból a feladatok semmiben nem különböznek,
mint Magyarországon, nyilván az eszközrendszer
lényegesen szegényesebb. A kórház nagy területen
helyezkedik el, táborszerû az egész, félig nyitottak a
kórtermek. Persze azért a külföldi forrásoknak
köszönhetõen létrehoztak a várandós anyáknak és
gyermekeknek egy új, belülrõl is modernnek tûnõ
épületet, valamint egy központot a HIV-fertõzötteknek
és AIDS betegeknek. Hihetetlen, de minden tizedik
ember HIV fertõzött, köztük rengeteg gyermek is, így
ez hatalmas terhet ró az egészségügyi rendszerre,
természetesen ápolásszakmai szempontból is.

Meglátogattuk az eldoreti ápolóképzõ iskolát.
Ahogyan az várható volt, a körülmények szerényebbek,
de ezt kompenzálja az oktatók és hallgatók lelkesedése,
hivatástudata. Az viszont elmondható, hogy az ápolás,
mint hivatás társadalmi presztízse magas és szakmailag
is hasonló szinten vannak.

Eldoretben található Kenya harmadik legnagyobb
nyomortelepe, Langas, ahol található egy szlovák misszió
által létrehozott, szlovák és magyar orvosokkal mûködõ
klinika. Ide bárki bemehet, és ingyen kap ellátást,
gyógyszereket. Többek között terhes-gondozás, egy kis
laboratóriumban egyszerûbb vérkémiai vizsgálatok és
HIV szûrés végezhetõ, de a legtöbben az ambulancián
várakoznak ellátásra. Jellemzõ a betegforgalomra, hogy
annyian járnak a klinikára, hogy be sem férnek a
váróterembe, így sokan kint a fûben fekve várták ki a
sorukat.

A klinika mellett, szintén a nyomornegyed közepén
található a House of Hope, amit szintén egy szlovák hölgy
mûködtet. Ide olyan fiatal lányokat fogadnak be, akik
elárvultak, vagy a családjuk nem tudja ellátni õket. Itt
számunkra minimális költségbõl, kb. 3600 forintból él
egy lány havonta, de nekik ez is klasszisokkal jobb,
mintha otthon maradtak volna. Van hol aludniuk és van
mit enniük minden nap. 18 éves korukig maradhatnak a
házban a lányok, aztán visszamennek a családjukhoz.
Addig azonban tanulhatnak angolul, számítógépes
ismereteket, valamint megtanulnak varrni és
fodrászkodni. Így mikor visszatérnek a családjukhoz, el
tudnak menni dolgozni és hozzájárulnak a családi

bevételekhez nem csak eltartottak és kiszolgáltatottak a
férfiaknak.

A kenyai társadalomra jellemzõ, hogy a nõket nem
kezelik egy szinten a férfiakkal, ezt én is tapasztalhattam,
valamint nagy jelentõsége van a törzsi hovatartozásnak
is, ami nagyban befolyásolja az életvitelt, munkahelyet
és a megbecsültséget is. A törzsi ellentétek, viszályok
jelen vannak a mindennapokban is, Nairobiban láttunk
olyan nagy tömbházakat, amelyek az elmúlt években az
ilyen harcoknak váltak az áldozatává lakóikkal együtt.

Az biztos, hogy nem egyszerû az élet Afrikában, így
Kenyában sem, de egyszerû szabályok betartásával
kellemes életvitelt lehet kialakítani. Nem szerencsés
egyedül menni bárhová, fõleg nõként és sötétedés után.
A házban mûködõ riasztó-mozgásérzékelõ rendszerek,

valamint a watchman a kapu mellett nagyban fokozta a
biztonságérzetemet. Mindemellett, ugyan úgy
találhatunk nagyobb bevásárlóközpontokat, igaz csak a
fõvárosban, de a városokban a szupermarketek akár a
nap 24 órájában is nyitva vannak, szóval semmiben sem
kell hiányt szenvedni.

Összességében a sok félelmetesnek tûnõ tény mellett
Kenya egy varázslatos hely, ahová visszakívánkozik az
ember, és még inkább felébred a segíteni akarás érzése.
Az biztos, hogy nagy bátorság kell ahhoz, hogy rászánjuk
magunkat egy hosszabb idejû misszióra, de az a tudás,
élettapasztalat és élmények, amit szerezni lehet, akár
már pár hét alatt is, semmivel sem pótolható. Ajánlani
senkinek sem ajánlom, ez túl nagy felelõsség lenne, én
személy szerint szívesen töltenék, dolgoznék és
elviselnék ott, mondjuk egy hónapot…

FULLÉR Noémi
Ápolás és Betegellátás Intézet

Ápolástudományi Tanszék

Fullér Noémi az eldoreti Moi teaching and
Referall hospital ápolásvezetõségi tagjával
Fullér Noémi az eldoreti Moi teaching and
Referall hospital ápolásvezetõségi tagjával
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A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara
a Magyar–Német Együttmûködés az Egészségügyi Iskolai
és Felsõoktatásért Közhasznú Alapítvánnyal együtt-
mûködésben egy a Frankfurti Diakonissza Klinikáról
érkezõ, ápolástudományi területen tevékenykedõ
szakmai csoportot látott vendégül szeptemberben.

A Magyar–Német Együttmûködés az Egészségügyi
Iskolai és Felsõoktatásért Közhasznú Alapítvány
létrehozása Bernd Weber úr, a Frankfurti Diakonissza
Klinikák ügyvezetõje nevéhez fûzõdik. Az alapítványi
együttmûködés célja az egészségmegõrzés, betegség-
megelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység mellett az egészségügyi felsõfokú
képzéseken résztvevõ hallgatók szakmai elõmenete-
lének támogatása, a felek kölcsönös szakmai fejlesztése,
ismereteinek bõvítése.

A szakmai együttmûködésre irányuló projekt kere-
teiben valósult meg a frankfurti csoport szeptember 20-
27-ei látogatása karunkra, így a kiemelkedõ tanulmányi
eredményükért megjutalmazott hallgatók és kísérõik hét
tartalmas napot tölthettek el a nyárutóban fürdõ Pécs és
Zalaegerszeg városaiban. A fiatal hallgatók szabadidõs
és szakmai igényeit is kielégítette az egy hetes program,
mely során négy napot Pécsett, majd három napot
Zalaegerszegen töltöttek.

A szakmai program a PTE ETK, a magyar egészségügyi
rendszer és egészségügyi képzés bemutatásával indult,
a pécsi székhely és a
zalaegerszegi cam-
pusunk bemuta-
tásán kívül a csoport
német nyelvû szak-
mai vezetéssel
betekintést nyer-
hetett a Szívgyó-
gyászati Klinika, a II.
sz. Belgyó-gyászati
Klinika és Nephro-
lógiai Cent-rum és a
Harkányi Gyógy-
fürdõ Zrt. mûkö-
désébe, majd a hé-
vízi Szent András
Állami Reumato-
lógiai és Rehabili-
tációs Kórházat és a
zalaegerszegi Idõ-
sek Otthonát tekint-
hették meg. A karon

Frankfurti ápoló hallgatók õszi látogatása
az Egészségtudományi Karon

elhangzott szakmai elõadásokat jól egészítette ki az
egészségügyi intézmények megtekintése, amin a
résztvevõknek lehetõségük nyílt gyakorló egészségügyi
szakemberekkel is beszélgetni az ápolás és az
egészségügyi ellátás számos aspektusáról.

A Pécs2010 Európa Kulturális Fõvárosa program
nyitányára készülõ, építési területekben bõvelkedõ pécsi
látkép ellenére a „jutalomút” turisztikai programjában
nagy hangsúlyt kaphatott a város idegenforgalmi
bemutatása. A csoport városnézésen vett részt,
templomokban és múzeumokban járt, valamint a
környezõ területeket is megtekinthette, így Siklós várát,
a Mecseket és az orfûi régiót, a villányi borvidéket és
Harkányban is eltöltött egy kellemes délutánt.
Zalaegerszegi tartózkodásuk alatt idegenvezetéssel járták
be a várost, ellátogattak a Balaton-partra, a Festetics
Kastélyhoz és megmártózhattak a Hévízi-tóban is.

A gazdag szakmai ismeretterjesztést kulináris
élvezetekkel és turisztikai élményekkel ötvözõ egy hetes
program, a lelkes és érdeklõdõ látogatói csoportnak,
a kollegák zökkenõmentes együttmûködésének és
az idõjárás jóindulatának köszönhetõen sikeres
és emlékezetes volt mind a látogatók, mind a szerve-
zõk számára.

GERDESICS Viktória
külkapcsolati és nemzetközi programszervezõ

Frankfurti vendékek karunkonFrankfurti vendékek karunkon
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A „3T – Technológia- és tudástranszfer
feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió
egyetemi tudásbázisaiban” c. projekt a Dél-dunántúli
Régió egyetemi tudásbázisainak – Pécsi Tudo-
mányegyetem, Kaposvári Egyetem – együttmû-
ködésében valósul meg. A projekt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) 4.2.1.számú „A tudáshasznosulást,
tudástranszfert segítõ eszköz-, és feltételrendszer
kialakítása, fejlesztése” felhívás keretében 460 965 657
Ft támogatást nyert, melyet 16% saját forrás egészít ki. A
projekt összköltsége meghaladja az 500 millió Ft-ot,
összesen 548 768 640 Ft.

A gazdasági válságból való kilábalás egyik lehetõsége
az elõre menekülés útja, az innováció-orientált
gazdaságfejlesztés. A Dél-dunántúli Régióban két kiváló
egyetemi tudásbázis is található, melyeken magas
színvonalú kutatás folyik. Ahhoz azonban, hogy a kutatás-
fejlesztési eredmények, találmányok a gazdaság, a
társadalom számára valódi értéket képviselõ inno-
vációkká váljanak, vagyis hasznosuljanak, sok mindenre
szükség van: magas színvonalú kutatási infrastruktúrára,
piaci ismeretekre, a fejlesztõk és felhasználók közötti
partneri kapcsolat létrejöttére, hatékony információ-
áramlásra, finanszírozási forrásokra és az innovációkat
elfogadó légkörre.

A 2009. szeptember 1-jén indult pályázati projekt kiváló
lehetõséget biztosít a tudásbázisok számára, hogy a
tudás-transzfert, innovációt segítõ szolgáltatásaikat
fejlesszék.

A Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és
Technológia-transzfer Központja többek között az alábbi
projektelemek megvalósítását vállalta a mintegy
huszonnégy hónapos futamidõ alatt: a Pécsi
Tudományegyetem K+F és Innovációs Stratégiájának
elkészítését; szakmai képzések és PhD kurzus szervezését
elsõsorban innováció menedzsment, valamint szellemi
alkotások jogvédelme témakörökben; szellemi
termékek, innovatív projektek értékelését és komplex
iparjogvédelmi valamint üzleti szempontú vizsgálatát;
oltalmi eljárások lefolytatását; átfogó innováció marketing
és menedzsment szolgáltatások nyújtását; üzleti

Bemutatkozik a PTE Kutatáshasznosítási
és Technológia-transzfer Központ és az
ETK InnoPont

partnerek és befektetõk keresését; kutatási megbízások
ösztönzését; az Egyetem kutatási infrastruktúrájának és
szolgáltatási portfóliójának menedzselését, kiajánlását.

A Pécsi Tudományegyetem elsõdleges felsõoktatási
partnere a Kaposvári Egyetem, mely szintén létrehozza
saját Tecnológia-transzfer Irodáját és tudástérképét.
Fontos szerepet kap a tapasztalatcsere lehetõségének
megteremtése kerekasztal-beszélgetések formájában
más felsõoktatási intézmények hasonló szervezetei
között.

Meglévõ és új kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére
törekszünk a gazdasági élet szereplõivel, elsõsorban a
Dél-dunántúli Régió kis- és középvállalkozásaival,
rendszeres, tematizált partnertalálkozók valamint
nyomtatott és elektronikus kiadványok révén juttatjuk el
az információkat az Egyetem kutatási eredményeirõl,
szolgáltatásairól az egyes területeken.

Közös fejlesztési projektek, illetve partnerkapcsolatok
kialakításában a régióban mûködõ valamint nemzetközi
transzfer szervezetek, hálózatok segítik munkánkat, ilyen
pl. a Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft., vagy a TII hálózat.

Elsõdleges célunk, hogy szervezett formában feltárjuk
a PTE tudásbázisában keletkezõ kutatási eredményeket,
találmányokat, és ezeket szükség szerint a szellemi
tulajdon védelem jogi eszközeivel (pl. szabadalom)
védjük. Különbözõ pilot szolgáltatásokkal támogatjuk az
innovatív projekteket, mint pl. üzleti tanácsadás, piaci
tanulmányok elkészítése, partner-, ill. befektetõ-keresés,
innováció marketing.

A projektet megvalósító Kutatáshasznosítási és
Technológia-transzfer Iroda új szakemberekkel
bõvítette csapatát. A Központ keretében dolgozó
képzési, tartalom, kapcsolati, innováció, IP és hálózati
menedzserek és kollégák mellett a PTE minden kara és a
Klinikai Központ is létrehozott egy-egy ún. InnoPontot,
ahol legalább egy kolléga feladata a kutatócsoportokkal
való személyes kapcsolattartás, projektek feltárása,
pályázatok szakmai és menedzsment támogatása.

Projektünk valamint a KTTK hosszú távú hatékony
mûködésének elengedhetetlen feltétele a tudás-
bázisokban munkálkodó kutatók, az ipari partnerek, az
állami és egyéb finanszírozó szervezetek együttmû-
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ETK az Árkádban
Az egyetem célul tûzte ki, hogy a Nyitott Egyetem

programot közel vigye a pécsiekhez.  Ennek keretében
bemutatkozási lehetõséget kapott karunk is a pécsi Árkád
áruház aulájában 2010. január 14-én.

A mûsorban fellépett a PTE ETK FONTI 5 tánccsoport, a
mentõtiszt szakos hallgatók (Pék Emese, Gyõri István és
Szabó Luca) mutattak be újraélesztési demonstrációt
Marton-Simora József tanársegéd vezetésével, a
gyógytornász szakos hallgatók (Hanzel Adrienn, Horváth
Zsófia, Jakab Barbara, Domján Edina, Pem Edina)
törzsizom erõsítést és cardio-edzést mutattak be
Leidecker Eleonóra tanársegéd vezetésével. A program
részeként Ambruszt Simon tanársegéddel készült interjú
a helyes táplálkozásokról és a táplálkozási betegségekrõl.

A bemutatkozás részeként nagy sikert aratott az
ingyenes egészségügyi állapotfelmérés, melyet ápoló
szakos hallgatóink végeztek (Paljunite Alina, László Zsolt,
Mariczki Jánosné, Csillag Annamária, Angyal Nóra) Czucz
Péter ügyvivõ szakértõ vezetésével.

Educatio 2010
Karunk ismét bemutatkozott a 10. alkalommal

megrendezett Educatio Nemzetközi Oktatási
szakkiállítást a SYMA Sport- és Rendezvényközpontban
2010. január 22-23.-án.

Az érdeklõdõket ingyenes szûrõvizsgálatokkal,
valamint intézményünk és szakjaink részletes be-
mutatásával vártuk. Az érdeklõdést jól mutatja a
standunkon több, mint 2000 kari felvételi tájékoztatót
sikerült kiosztani.

Oklevélátadó Ünnepségek a karon
2009. július 17.-én a Lauber Dezsõ Városi

Sportcsarnokban 548 jelölt vehette át oklevelét okleveles
ápoló, általános szociális munkás, szülésznõ, ápoló,
biológia-egészségtantanár, diagnosztikai képalkotó,

dietetikus, diplomás ápoló, egészségbiztosítási
szakember, egészségtantanár, gyógytornász, mentõtiszt,
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus,
rekreációszervezõ és egészségfejlesztõ, védõnõ,
egészségfejlesztõ mentálhigiénikus, egészségfejlesztõ-
wellness terapeuta, természetes élet és gyógymódok
szakértõ, valamint csecsemõ- és kisgyermeknevelõ
gondozó szakokon.

A 2009. december 4-én rendezet diplomaosztó
ünnepségen 91 hallgató – okleveles ápoló, általános
szociális munkás, ápoló, dietetikus, diplomás ápoló,
egészségbiztosítási szakember, egészségtantanár,
egészségügyi szervezõ, gyógytornász, mentõtiszt,
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, rekre-
ációszervezõ és egészségfejlesztõ, védõnõ, egészség-
fejlesztõ mentálhigiénikus valamint szülésznõ – vehette
át oklevelét a PTE BTK Vargha Damján Konferen-
ciatermében.

TDK Konferencia
Karunkon a XVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia

2010. április 23-24. kerül megrendezésre a Szombathelyi
Képzési Központban. A résztvevõknek és konzulen-
seiknek eredményes szereplést, a tudományos munkák
iránt érdeklõdõknek pedig hasznos idõtöltést kívánunk!

Sürgõsségi Napok
2010. október 1-2. között a Pécsi Tudományegyetem

és a Magyar Ápolástudományi Társaság közös szer-
vezésében megrendezésre kerül az V. Pécsi Sürgõsségi
Napok. Az idei évben a szakmai elõadások a nem várt
káresemények egészségügyi kezelési lehetõségeibe
adnak bepillantást nemzetközi elõadók bevonásával. A
jubileumi rendezvény sajátja nem csak az, hogy Pécs
Európai Kulturális Fõváros évben kerül megrendezésre,

ködése. Az ehhez szükséges bizalmi légkör kialakítása,
stabil kommunikációs híd kiépítése a feladatunk az
elkövetkezendõ idõszakban.

Az ETK-n az InnoPont a Kari Pályázati Irodához
kapcsolódóan mûködik, az InnoPont menedzser:
Kóczán Katalin.

Az ETK InnoPont feladatai elsõsorban:
• Kari tudástérkép összeállítása
• Projektgenerálás, hazai és nemzetközi K+F pályázatok

írása, segítés, menedzselése
• Folyamatos információ-szolgáltatás: szellemi

alkotások jogvédelmével és hasznosításával, valamint
innovációval kapcsolatos kérdésekben, a KTTK

rendezvényeirõl, képzéseirõl, pályázatokkal
kapcsolatban

• A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer
Központ szakembereivel kapcsolattartás

• Kapcsolattartás a lehetséges ipari és egyéb intézményi
partnerekkel

Elérhetõségek:
PTE Egészségtudományi Kar
Kari Pályázati Iroda
H-7623 Pécs, Rét u. 4.
Tel.: +36 72 535-980 vagy 72 501-500/7770
E-mail: katalin.maria.koczan@etk.pte.hu
Honlap: http://www.etk.pte.hu/html/etkinnopont.html

Rövid hírek:
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hanem az is, hogy egy kimentési gyakorlat és bemutató
kerül megvalósításra, mellyel párhuzamosan a Közép-
Európai Rendõrakadémia is továbbképzést szervez
rendõri vezetõk számára.

PhD fokozatot szereztek 2009-ben

Dr. Laczkó Tamás Pécsi Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Kar Földtudományok Doktori
Iskolájának doktorándusz hallgatója értekezését 2009.
április 20-án 94,5%-os eredménnyel summa cum laude
védte meg.

Dolgozatának címe: „Wellness régióspecifikus
jellemzõi a Dél-Dunántúlon”

Dr. Lelovics Zsuzsanna Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori
Iskolájának doktorándusz hallgatója értekezését 2009.
június 3-án 96%-os eredménnyel summa cum laude
védte meg.

Dolgozatának címe: „A tartós bentlakásos intézmé-
nyekben élõ idõskorúak tápláltsági állapota és táplálko-
zási rehabilitációja”

Dr. Fekete Sándorné Pannon Egyetem Informatikai
Tudományok Doktori Iskolájának doktorándusz hall-
gatója értekezését 2009. július 21-én cum laude védte
meg.

Dolgozatának címe: „A zavaró káprázás hullámhossz
függésének vizsgálata az éjszakai autóvezetés körül-
ményei között”

Gratulálunk a sikeres PhD védéshez!

Kitüntetettek

Dr. Sulyok Endre professzor úr valamint dr. Váradyné
Horváth Ágnes adjunktus asszony és munkatársai 2009.
májusában a Pécsi Tudományegyetem 2008 Év szellemi
alkotása Díjában részesültek.

Dr. Oláh András egyetemi docens, tanszékvezetõ,
dékáni hivatalvezetõ 2009 májusában a Pécsi
Tudományegyetem Excellence Publikációs Díjában
részesült.

Zsigmond Edit adjunktus, képzési igazgató és Dr.
Kelemen János fõiskolai tanár, képzési igazgató 2009.
június 6-án Rektori Dicséretben részesült.

Éliás Zsuzsanna fõiskolai docens 2009. április 18-án Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata
kitüntetésben részesült.

Dr. Bódis József professzor úr, az MTA doktora, dékán,
Dr. Döbrönte Zoltán professzor úr, tanszéki csoport-
vezetõ, Dr. Horváth Boldizsár fõiskolai tanár, tanszék-
vezetõ, Dr. Bödecs Tamás adjunktus, Dr. Salamonné dr.
Toldy Erzsébet fõiskolai tanár, tanszékvezetõ 2009. április

28-án vehette át a Markusovszky-pályázat Díját.
Pálfiné dr. Szabó Ilona tudományos fõmunkatárs 2009.

május 20-án Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült.
Dr. Lakner László fõiskolai docens, képzési igazgató

2008. szeptember 19-én Vas Megye Önkormányzatának
Prima díjában részesült.

Horváth Róbert részfoglalkozású fõiskolai adjunktus Vas
Megye Önkormányzata Príma Közönség díjban részesült.

Dr. Vermes István egyetemi tanár Gorter and de Graaf
Award 2009 – A Holland Akadémia életmûdíjában
részesült.

Dr. Lakner László fõiskolai docens, képzési igazgatót
Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikereszt kitün-
tetésére terjesztették elõ.

A kitüntetetteknek gratulálunk!

A 2008/2009. évi Dékáni Pályamunka díjazottjai

Balázs Mihály ápoló szak
Életmód és egészség összefüggései a Veszprém

Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet elõzetes fogva-
tartottai körében

Témavezetõ: Lantos Zsuzsanna adjunktus

Bátki Katalin dietetikus szak
Táplálkozási zavarok elõfordulása obesitasban
Témavezetõ: Armbruszt Simon ügyvivõ szakértõ,

Horváthné Kívés Zsuzsanna tanársegéd

Kiss Katalin általános szociális munkás szak
Ki ég? Ki küzd? Burnout és a coping összefüggéseinek

kutatása a szociális szférában dolgozóknál és a szociális
munkás hallgatók körében

Témavezetõ: Dr. Lazáry Györgyné tudományos
munkatárs

Kosmrlj Erna orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus szak

Élénkítõanyagok felszívódásának vizsgálata
Témavezetõ: Dr. Nagy István fõiskolai docens

Szlávi Erzsébet ápoló szak
Fogászati prevenciós vizsgálatok és a caries prevalencia

vizsgálata Zala megyében 6-14 éves gyermekek körében
2005 és 2007 között

Témavezetõ: Karamánné Pakai Annamária tanársegéd,
Dr. Pallos Marcell fogászati szakorvos

Vermesi Andrea rekreációszervezés és egészség-
fejlesztés szak

A magyar lakosság wellness szintjének és wellness
életmóddal kapcsolatos attitûdjének vizsgálata

Témavezetõ: Horváthné Kívés Zsuzsanna tanársegéd
A dékáni pályamunka díjazottjainak és felkészítõ

oktatóiknak gratulálunk!

Összekötõ 1004.pmd 2010.03.30., 23:4716



17

2010. április

PTE ETK résztvevõi XXIX. OTDK Orvos-és Egész-
ségtudományi Szekció

Gangel Lilla gyógytornász szak
Hanyagtartásos gyermekek mászófallal történõ

kezelése
Témavezetõ: Járomi Melinda adjunktus  

Horváth Krisztina gyógytornász szak
Nõk sacroiliacalis ízületi fájdalmának kezelése peri-

partum idõszakban
Témavezetõ: Leidecker Eleonóra tanársegéd

 
Kiss Katalin Farsang Petra általános szociális munkás szak
Ki ég? Ki küzd? Burnout és a coping összefüggése-

inek kutatása a szociális szférában dolgozóknál és a
szociális munkás hallgatók körében

Témavezetõ: Dr. Lazáry Györgyné tudományos
munkatárs

Márton István mentõtiszt szak
Antipszichotikus szerek hatása a QT idõre
Témavezetõ: Dr. Bödecs Tamás adjunktus

Szántó Andrea Beáta gyógytornász szak
DAVID koncepció alapján történõ edzés hatása a törzs

izomzatra és az állóképességre
Témavezetõ: Tóthné Steinhausz Viktória ügyvivõ

szakértõ

Tóth Balázs általános szociális munkás szak
A kábítószer használatot kezelõ megelõzõ felvilágosító

szolgáltatás bemutatása szociális munkás szemével
Témavezetõ: Nagyné Farkas Rita szociálterapeuta

Varga György ápoló szak
A folyamatos vérgáz analízis hatása a betegre, valamint

a kardiotechnikus munkájára

Témavezetõ: Dr. Oláh András egyetemi docens,
tanszékvezetõ, dékáni hivatalvezetõ

Vinkó Kata Marianna orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus szak

Az OMSZ által végzett reanimációk jellegzetességei
két vizsgált idõszakban Zala megyében

Témavezetõ: Dr. Betlehem József egyetemi docens,
tanszékvezetõ, általános és oktatási dékán-helyettes

Vörös Éva egészségbiztosítási szak
Beteg-orvos kapcsolat a mai gyógyszermarketingben
témavezetõ: Fekete Sándorné adjunktus, Domján Péter

tanársegéd

Az OTDK részvevõinek és felkészítõ tanárainknak
gratulálunk!

Dékáni dicséret

Basler Judit igazgatási ügyintézõ, hallgatói eljárási
koordinátor

Bödecs Tamás adjunktus
Czirkosné Farkas Andrea ügyviteli alkalmazott
Domján Péter tanársegéd
Fehér Sándorné gazdasági elõadóként
Hári Sándorné igazgatási ügyintézõ
Kópházi Ferenc adjunktus
Mindszenti István portás
Dr. Váradyné Horváth Ágnes adjunktus

A díjazottaknak gratulálunk!

Átalakult a kar szervezeti struktúrája
A Szenátus döntése értelmében 2010. január 1-jétõl

karunk intézeti struktúrája átalakult. A változásokat az
alábbi organogram mutatja be:
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Megkérdeztük…!
Megkértünk néhány ETK-s hallgatót, hogy véleményezze a karon létesített hallgatói információs pultokat, illetve

mondják el, hogy mik a tapasztalataik az ott folyó munkáról.

Mi a véleményed a karon már több hónapja mûködõ információs pultokról?!

Kovács Viktória
Dietetikus szak II. évfolyam

Alapvetõen jó ötletnek tartom, de van néhány észrevételem a mûködésével
kapcsolatban. Néhány olyan problémát észleltem, melyek kiküszöbölésével
véleményem szerint még gördülékenyebbé lehetne tenni az ügyintézést. Az
egyik ilyen probléma a hallgatói pultban dolgozó(k) kis létszáma, ha többen
lennének vagy akár folyamatosan minden épületben lenne fogadóóra, el lehetne
kerülni a hosszas sorban állásokat. A másik ilyen probléma az elõbb említett
alternatívával kapcsolatos, hiszen többször elõfordul, hogyha nem a Rét utcai
épületben vagyunk, problémánkkal oda küldenek tovább minket. Régebben,
amikor felosztottabb volt az ügyintézés struktúrája, szerintem könnyebben
lehetett intézni egyes ügyeket. Mindenesetre úgy gondolom, hogy az ötlet jó és
mindennek kell idõ, hogy jól mûködjön. Bízom benne, hogy idõvel ez a hallgatói
információs pultokkal is így lesz.

Táncsics Nikoletta
Ápoló szak III. évfolyam

Én ezt a kezdeményezést nagyon innovatív dolognak tartom, mivel karunkon
ez az elsõ ilyen fajta törekvés. Véleményem szerint egyes ügyek intézését
ezzel a dologgal felgyorsították a hallgatók örömére. Persze lehetünk borúlátóak
és mondhatjuk, hogy nem mûködik tökéletesen, de mindent összevetve ez
értünk van, és szerintem idõvel egyre jobban fog mûködni, tökéle tesedni fog.
Szerintem jó lenne ha minél több ilyen kezdeményezés és ötlet születne, segítve
ezzel a Mi életünket.

Kerner Ágnes
Gyógytornász szak II. évfolyam

Vártam már régóta, hogy valaki feltegye ezt a kérdést. Szerintem a hallgató
információs pult és az épületekben található ,,fényújságok” nagyon hasznosak a
hallgatók számára. II. évfolyamos hallgató lévén, viszont egy pár probléma is
felmerült már. Véleményem szerint nem mindig eléggé tájékozottak, felkészültek
az ügyekkel kapcsolatban és egyik helyrõl a másik helyre küldenek minket. Egyes
esetekben jobb volt a régi rendszer, mert minden évfolyamnak megvolt külön a
Tanulmányi Osztályos ügyintézõje, akit személyesen ismertünk és gördülékenyebb
volt az ügyintézés.

Végül még egy megjegyzés: úgy gondolom az információs pult munkáját
kibõvíthetnék, a diákigazolvány ügyintézéssel, így ezt a dolgot is lehetne intézni
az aktuális helyen és épületben, nem csak a Rét utcában.
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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismertette a napirendi pontokat, elmondta, hogy a 4.

napirendi pont tárgyalására egy késõbbi idõpontban kerül
sor. Kérte a Tanácstagokat, hogy a napirendi pontok
kiegészítésével kapcsolatos esetleges javaslataikat tegyék
meg.

A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadta.

Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság
összetételére: elnök: dr. Mészáros Lajos emeritus fõiskolai
tanár; tagok: Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ és
Varga Gergely HÖK alelnök.

A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság össze-
tételére vonatkozó elõterjesztést a bizottság tagjainak
tartózkodása mellett elfogadta.

1.napirendi pont:
Személyi ügyek

a, A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Sürgõsségi Ellátási Tanszék címzetes egyetemi docensi
pályázata.

b, A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészséggazdaságtani, Egészségpolitikai és
Egészségügyi Menedzsment Tanszék címzetes egyetemi
docensi pályázata.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismertette a címzetes egyetemi docensi elõter-

jesztéseket.

A Kari Tanács titkos szavazással, Dr. Göndöcs Zsigmond
részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását 16
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

A Kari Tanács titkos szavazással, Dr. Sebestyén Andor
részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását 16
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

2. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Jegyzõkönyv a 2009. június 10-ei Kari
Tanács ülésérõl
 (PTE ETK Kaposvári Képzési Központ (Szent Imre u. 14/b.) 5. számú
tanterem)

Kar Kari Tanács Bizottságainak megválasztása.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási
dékánhelyettes:

Elmondta, hogy a Kar mûködéséhez szükséges állandó
és választott bizottságok mandátuma lejárt, azokat újra
kell választani. A választás a Pécsi Tudományegyetem
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 18. számú
mellékletében foglaltakra tekintettel, valamint a
vonatkozó szabályzatok és rendelkezések figyelembe
vételével történik. A Kar munkatársai meghatározták a
bizottságok összetételét, egyeztetve az oktató tagokkal.
A bizottságok hallgatói tagjaira a Hallgatói Önkormányzat
tett javaslatot.

A Kari Tanács a bizottságok elnökeinek és tagjainak
megválasztását valamennyi jelölt esetében támogatta, a
szavazatok megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és

Vizsgaszabályzatában az Egészségtudományi
Karra vonatkozó külön rendelkezések módosítása.

Dr. Ágoston István tanulmányi osztályvezetõ:
Elmondta, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

módosítására egyfelõl a szabályzat pontosítása miatt van
szükség, másrészt bizonyos jogszabályi változások,
valamint jogharmonizációs kötelezettségek teszik
indokolttá.

Harmonizálásra kerül a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
a Dékáni Pályamunkára, valamint a Tudományos Diákköri
Konferenciára vonatkozó dékáni utasításokkal különös
tekintettel a helyezést elért hallgatók dolgozatainak
szakdolgozatként, diplomamunkaként történõ
elfogadására.

A szabályzat pontosította a komplex záróvizsga
eredmények kiszámításának metódusát. Ezen túlmenõen
tekintettel arra, hogy a Bologna típusú képzésben
megszûnt a kitüntetéses oklevél formátuma, ezen
oklevél kizárólag az 1993. évi LXXX. törvény hatálya alá
tartozó képzésekben részt vett hallgatók részére adható
ki.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatában az Egészségtudományi Karra
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Jegyzõkönyv a 2009. szeptember 29-ei
Kari Tanács ülésérõl
(PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismertette a napirendi pontokat. Kérte a tanácstagokat,

hogy a napirendi pontok kiegészítésével kapcsolatos
esetleges javaslataikat tegyék meg.

A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadta.

1.napirendi pont: A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Szervezeti és Mûködési

vonatkozó külön rendelkezések módosításáról szóló
elõterjesztést elfogadta.

4. napirendi pont:
Egyebek

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Tájékoztatta a tanácstagokat arról, hogy Szövényi Zsolt

fõosztályvezetõ-helyettessel  egyeztetett a tavalyi évi
felvételi keretszám elosztásról. 2010-ben a kontingens
megosztás várható az egészségtudományi képzõhelyek
között. Amennyiben az elosztás során hátrány érné ETK,
ellenlépések megtétele válik szükségessé a Kar részérõl.

Elmondta, hogy a Kaposvári Képzési Központ által
benyújtott pályázat kapcsán dokumentációs problémák
adódtak. A szükséges feladatok elvégzésre kerültek,
azonban a projekt egészének dokumentálása nem az
elõírásoknak megfelelõen történt, ezért ha a záró jelentés
nem megfelelõ, akkor az egész Egyetem nem vehet
részt egy meghatározott ideig. Javaslata volt pályázat
írással foglalkozó cég felkérése a hiánypótlásra.

Dr. Ágoston István tanulmányi osztályvezetõ:
Beszámolt az oklevél és indexfejlesztésrõl. A BSc

szakok számára új típusú oklevél kerül elõállításra, mellyel
egyidejûleg a hagyományos oklevél megszûnik. A
hallgatók 2 db A/4-es méretû nyomtatványt fognak kapni,
melyek az Egyetem által készített egységes mappában
kerülnek átadásra. Azonban az ETR-ben még nem áll
rendelkezésre elfogadott nyomtatási verzió.  A
jogszabályi elõírásokat kötelezõ érvénnyel követni kell.
Elmondta továbbá, hogy az oktatók számára a nyár
folyamán tájékoztató anyag kerül megküldésre az új
elektronikus index bevezetésével kapcsolatban. 2009.

szeptemberétõl nyomatatásra kerülne az index jobb és
bal oldala egyaránt, az ETR-be bevitt jegyek alapján.
Elõnyösnek tartja, hogy ezáltal olvashatóbbá és
egyértelmûvé válik az index, az új rendszer mûködése
azonban csak a jogszabályi feltételek betartásával
biztosítható. A nyomtátási feladatokat a Tanulmányi
Osztály végzi, ellenõrzésre is lehetõség lesz, azonban az
eltérések korrigálását bonyolultnak tartja. Kezdetben
megmarad a korábbi index, azzal a különbséggel, hogy
mindkét oldala nyomtatott lesz. Amennyiben az Oktatási
Hivatal elfogadja a szükséges változtatásokat, az
elektronikus index bevezetésével egyidejûleg
megszûnik a hagyományos index.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Tájékoztatást adott arról, hogy a Családi Nap 2009.

június 19-én kerül megrendezésre. Az Oklevélátadó
Ünnepség idõpontja 2009. július 17.  Az oklevelek
átadására 1 turnusban kerül sor, a hallgatók számára
fontos ünnepségen elvárja a vezetõ oktatók részvételét.

Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékánhelyettes:
Elmondta, hogy az OTDK Konferencián részt vevõ 11

fõ elõadó, valamint a Dékáni Pályamunkák díjazására is
az Oklevélátadó Ünnepségen kerül sor.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Beszámolt arról, hogy a Kar 2010-ben ünnepli

fennállásának 20. évfordulóját, melynek kapcsán
jubileumi ünnepség megrendezésére kerül sor.

Kmf.

       Prof. Dr. Bódis József dékán, a Kari Tanács elnöke

       Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ

Szabályzatának módosítása.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Tájékoztatta a Kari Tanács tagokat arról, hogy az SZMSZ

módosítása azért vált szükségessé, mert, az egyetem
vezetõsége áttekintette valamennyi kar struktúráját. A
vizsgálat során megállapításra került, hogy a kar egyes
szervezeti egységei nem felelnek meg a Felsõoktatási
Törvény elõírásainak.

Ismertette az intézeti struktúrát érintõ változásokat:
– Az Ápolás és Betegellátás Intézethez tartozó Klinikai

Tantárgy Koordinációs Tanszék megszûntetésre kerül.
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– A Diagnosztikai és Menedzsment Intézet (2010.
január 1-tõl Diagnosztikai Intézetre változik) Gyakorlati
Diagnosztikai Tanszéke Szombathelyen megszûnik, az
Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egész-
ségügyi Menedzsment Tanszék pedig az Egészség-
biztosítási Intézethez kerül átszervezésre.

– A Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet
felépítése változatlan marad.

– A Népegészségtani, Rekreációs és Egészségfej-
lesztési Intézet megszûnik, helyette az Egészség-
tudományi Intézet kerül létrehozásra, melyhez a Szociális
Munka és a Védõnõi Tanszék, valamint a Népegész-
ségtani és Komplementer Medicina Tanszék fog tartozni.

– Megalapításra kerül az Egészségbiztosítási Intézet az
alábbi tanszékekkel: Egészség-gazdaságtani, Egész-
ségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék,
Egészségügyi Szervezõ Tanszék és Egészségfejlesztési
Tanszék.

– Az Egészségügyi Szervezõ Tanszék Egészség-
biztosítási Intézethez történõ átszervezésével, valamint
az Alkalmazott Élettudományi Tanszék és a Biostatisztikai
és Egészségügyi Informatikai Tanszék feladatainak
átcsoportosításával kizárólag a Szaknyelvi Tanszék
mûködik önálló tanszékként, azonban a kaposvári
tanszéki csoport megszûntetésre kerül.

Dr. Lakner László képzési igazgató:
Az Egészségügyi Szervezõ Tanszék helyett Társadalom

Egészségügyi Szervezõ Tanszék megnevezést javasolta.

Zsigmond Edit képzési igazgató:
Elmondta, hogy az Egészségügyi Szervezõ alapszakhoz

alkalmazkodik az elnevezés.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
A struktúraváltás hátterében a kaposvári képzési

központ gazdasági helyzete, jelentõs hiánya áll, amelyet
tovább súlyosbított a kaposvári pályázat, mely szakmailag
sikeres volt, azonban az eljárásrendbeli hibák veszé-
lyeztették a Kar mûködését és a késõbbi pályázatokat.
Ennek következtében megszûnik a kaposvári Gazdasági
Csoport, azonban a Képzési Központ igazgatása
változatlan marad.

Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Tájékoztatást adott arról, hogy 2010. január 1-jétõl

érvényes a változtatás, az új eljárásrend kidolgozására 2
hónap átmeneti idõszak áll rendelkezésre.

Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Elmondta, hogy a gazdasági csoportvezetõi státusz a

tervek szerint 2009. október 15-ét követõen kerülhet
megszûntetésre.

Dr. Figler Mária tanszékvezetõ:
Javaslata volt egy külön csoport létrehozása a pályázatok

gazdasági részéhez és adminisztrációs kérdésekhez
történõ segítségnyújtás céljából.

Dr. Lampek Kinga fejlesztési dékánhelyettes:
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Európai Uniós

pályázatok gazdasági adminisztrációját kizárólag a PTE
Gazdasági Fõigazgatóságának Pénzügyi és Számviteli
Osztálya végezheti.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
A felvetés megfontolását javasolta.

Dr. Józsa Rita intézetigazgató:
Elmondta, hogy megváltozott a státusza, 2009.

szeptember 1-jétõl másik karra kerül, azonban az ETK-
n az intézetigazgatói kinevezése 2009. december
31.-ig szól, melynek lejárásával egy idõben az
intézete is megszûntetésre kerül. Megköszönte a
vezetõségnek a munkájához nyújtott segítséget és
együttmûködést.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Gratulált intézetigazgató asszonynak az egyetem más

karára szóló egyetemi tanári kinevezéséhez,
megköszönte a kar érdekében végzett tevékenységét.
Elmondta, hogy az intézetigazgató asszonynak a Karunk
is felajánlotta az egyetemi tanári kinevezés lehetõségét,
valamint a Doktori Iskolában továbbra is számít a
munkájára.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással, 20 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosításáról szóló elõterjesztést
elfogadta.

2. napirendi pont: A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar 5/2008. számú dékáni
utasítás módosítása.

Dr. Ágoston István tanulmányi osztályvezetõ:
Elmondta, hogy a Hallgatói Önkormányzattal történt

egyeztetést követõen, a hallgató centrikusságra való
törekvés érdekében vált szükségessé az 5/2008. számú
dékáni utasítás módosítása. Ennek értelmében a
szakdolgozat téma- és címválasztás elfogadásának
feltételei 8 szemeszteres képzés esetében a
Kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek II.
tantárgy felvétele az 5. szemeszter végéig, valamint
kutatási terv elkészítése. 7 szemeszteres képzéseknél a
4., 6 szemeszteres képzés esetében a 3, míg 2-4
szemeszter idõtartamú képzések esetén a 2. szemeszter
végéig kell felvenni a Kutatásmódszertani és biosta-
tisztikai ismeretek II. tantárgyat, továbbá elkészíteni a
kutatási tervet a hallgatóknak.
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Varga Norbert HÖK elnök:
Kérése volt, hogy a Kari Tanács támogassa az elõ-

terjesztést, mely a hallgatók számára megkönnyítené az
elvárások teljesítését.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Ismertette Dr. Takács Magdolna módosító indítványát,
mely szerint a 7 szemeszteres képzésben részt vevõ
hallgatók a kutatási terv elkészítését a 4. szemeszter
végéig a Kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek
II. tantárggyal párhuzamosan és ne annak elõfel-
tételeként teljesítsék.

Dr. Ágoston István tanulmányi osztályvezetõ:
Kérte a módosítási javaslat támogatását.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással, 20 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Kar 5/2008. számú dékáni utasítás
módosításáról szóló elõterjesztést elfogadta.

3. napirendi pont: A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Okleveles
táplálkozástudományi MSc szakindítási kérelme.

Dr. Figler Mária tanszékvezetõ:
Elmondta, hogy a szak hivatalos elnevezése a Humán

táplálkozástudományi mesterképzési szak helyett
Okleveles táplálkozástudományi MSc szak.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Beszámolt arról, hogy Dr. Lampek Kinga
dékánhelyettes asszony, valamint a kari Humánpolitikai
és Marketing Osztály véleményezése után a Tanulmányi
Bizottság is indokoltnak tartja a képzés indítását.

Ismertette a Tanulmányi Bizottság által javasolt
módosításokat:

– az óraszámokat, kreditértékeket tartalmazó táblázat
tételes áttekintése, a szükséges számítások elvégzése;

– a tantárgy felelõs oktatók kari részrõl történõ
bevonásának maximalizálása a kari érdekek szem elõtt
tartásával;

– tantágycsoportok és felelõs oktatók átemelése más
mesterképzési szakokról (Pl. Ápolás mesterképzésbõl a
Kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretek);

– költségvetés megfelelõ kialakítása, törekvés a
költséghatékonyságra;

– formai követelményeknek való megfelelés.
Elmondta továbbá, hogy a kiegészítések elvégzésének

határideje 2009. október 5.

Dr. Figler Mária tanszékvezetõ:
Megköszönte a támogatást. Véleménye szerint más

karok bevonása nélkül az ETK nem tudja teljes egészében
biztosítani a tantárgyfelelõs oktatók számát. Példaként
hozta fel, hogy Debrecenben és Budapesten sem tudták
külsõ intézményekkel történõ együttmûködés nélkül
megvalósítani a képzés indítását.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Fontosnak tartja az arányok figyelembe vételét, mert
az anyagban 49 % volt a karon kívüli minõsített oktatók
aránya. Hangsúlyozta a kar érdekeinek szem elõtt tartását,
mely kizárólag a tantárgyfelelõs oktatók kari részrõl
történõ bevonásának maximalizálásával biztosítható.

Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Elmondta, hogy az ETK minõsített oktatóinak száma

duplája a budapestinek és a debreceninek. A
tantárgyfelelõsség költsége az átoktatás miatt magas.
Elsõdlegesnek tartja az oktatók saját kari erõforrásból
történõ biztosítását.

Dr. Lampek Kinga fejlesztési dékánhelyettes:
Felajánlotta az együttmûködését az MSc képzés

anyagának kidolgozásában.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Okleveles táplálkozástudományi MSc szakindítási
kérelmérõl szóló elõterjesztést elfogadta.

4. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Kar Egészségügyi menedzser MSc szakindítási
kérelme.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Beszámolt arról, hogy a Tanulmányi Bizottság a 2009.
szeptember 28-ai ülésén egyhangúlag támogatta a szak
indításáról szóló elõterjesztést, amennyiben az oktatói
adatlapok esetében felmerült hiányosságok korrigálása
2009. október 5-ig megtörténik. A hiánypótló képzést a
Közgazdaságtudományi Karral közösen indítaná az ETK.
Az anyag Dr. Farkas Ferenc rektorhelyettes úr közre-
mûködésével készült.

Kérte, hogy a Kari Tanács támogassa az Egészségügyi
menedzser MSc szakindítási kérelemének Szenátus elé
terjesztését a szükséges módosítások és kiegészítések
elvégzését követõen.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Egészségügyi menedzser MSc szakindítási kérelmérõl
szóló elõterjesztést elfogadta.
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5. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Kar Gyógyszer és gyógyászati termék tanácsadó
szakirányú továbbképzés szaklétesítési és
szakindítási kérelme.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Tájékoztatta a Tanácstagokat arról, hogy a szaklétesítési
és szakindítási kérelmet a Szenátus másfél éve már
elfogadta, azonban az Oktatási Hivatal krediteltérést
talált, ennek következtében az eljárást újra kellett
kezdeni.

A szakindítási kérelem indokaként elmondta, hogy a
korábbiakban nem került kidolgozásra egységes
továbbképzési rendszer, mely az orvoslátogatói
tevékenység ellátásához szükséges ismereteket
tartalmazza. A Tanulmányi Bizottság egyhangúlag
támogatta az elõterjesztési javaslatot, az óraszámokat,
kreditértékeket tartalmazó táblázat tételes áttekintése,
a kreditpontok újraszámolása, a költségvetés megfelelõ
kialakítása – különös tekintettel a költséghatékonyságra
vonatkozóan – , valamint a formai követelményeknek
való megfelelésre vonatkozó módosítások megtételét
követõen. A korrekciók és kiegészítések elvégzésének
határideje 2009. október 5. A szak tervezett indításának
idõpontja 2010. február.

A Kari Tanács támogatását kérte a szaklétesítési és
szakindítási kérelem elfogadásához.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Gyógyszer és gyógyászati termék tanácsadó
szakirányú továbbképzés szaklétesítési és szakindítási
kérelmérõl szóló elõterjesztést elfogadta.

6. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Kar Wellness szakmenedzser szakirányú
továbbképzés szakindítási kérelme.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Elmondta, hogy a képzés indítását indokolttá teszi a
wellness szolgáltatások iránti igény növekedése,
melyhez sokrétû, komplex szakemberképzésre van
szükség. A szükséges ismeretek jelenleg csak több
tanfolyam keretében szerezhetõek meg, mert az
OKJ-s szakképesítések a wellnessnek csak
részterületeit fedik le.

A Tanulmányi Bizottság egyhangúlag támogatta a
szakindítási kérelmet a költségvetés megfelelõ
kialakítását (költséghatékonyságra való törekvés)
követõen.

Javasolta a Kari Tanácsnak, hogy támogassa a Wellness

szakmenedzser szakirányú továbbképzés szakindítási
kérelmének Szenátus elé terjesztését a Tanulmányi
Bizottság által indítványozott kiegészítések elvégzését
követõen.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Wellness szakmenedzser szakirányú továbbképzés
szakindítási kérelmérõl szóló elõterjesztést elfogadta.

7. napirendi pont:
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi

Kar Egészségfejlesztõ mentálhigiénikus szakirányú
továbbképzési szak tantervének módosítása.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Beszámolt arról, hogy a tanterv módosítására a képzés
gazdaságosabbá tételének érdekében van szükség. Ennek
következtében a szakdolgozathoz kapcsolódó korábbi 20
kreditérték a jelenlegi tantervben 10 kreditre változott, a
fennmaradó 10 kredit a képzési program tantárgyai között
kerül felosztásra. Továbbá a szigorlatok számát 5 helyett
3-ra indokolt módosítani a tantermi órák csökkenése miatt.
A szakirányú továbbképzési szak költségvetése a kari
Humánpolitikai és Marketing Osztállyal és a Gazdasági
Osztállyal egyeztetésre került.

A Kar Tanulmányi Bizottsága 2009. szeptember 28-ai
ülésén egyhangúlag támogatta a módosításra vonatkozó
elõterjesztést.

Az Egészségfejlesztõ mentálhigiénikus szakirányú
továbbképzési szak tantervének módosítására vonatkozó
elõterjesztés támogatását kérte a Kari Tanács tagoktól.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészségfejlesztõ mentálhigiénikus szakirányú
továbbképzési szak tantervének módosításáról szóló
elõterjesztést elfogadta.

8. napirendi pont:
Egyebek

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékán-
helyettes:

Tájékoztatta a tanácstagokat arról, hogy a kari pandémiás
tervvel kapcsolatos egyeztetések az ÁNTSZ-el folya-
matban vannak, a kar vezetése a szükséges intézkedé-
seket megtette.

Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Elmondta, hogy a Szakképzõ Iskola tanulói létszáma

emelkedett, így a tervezettnél eggyel több osztály
indítása vált lehetõvé a 2009/2010-es tanévben.  Ennek
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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismertette a napirendi pontokat. Kérte a Tanácstagokat,

hogy a napirendi pontok kiegészítésével kapcsolatos
esetleges javaslataikat tegyék meg.

A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadta.

Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság
összetételére: elnök: Dr. Takács Magdolna fõiskolai
docens, tanszékvezetõ; tagok: Egyed Anna gazdasági
csoportvezetõ és Kühn Petra HÖK elnök.

A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság össze-
tételére vonatkozó elõterjesztést a bizottság tagjainak
tartózkodása mellett elfogadta.

1. napirendi pont:
Személyi ügyek

a, A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Ápolás és Betegellátás Intézetének egyetemi tanári
pályázata.

Jegyzõkönyv a 2009. december 16-ai Kari
Tanács ülésérõl
(PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem)

következtében indokolttá vált a Szakképzõ Iskola okta-
tói létszámának 13 fõben, míg oktatást segítõi
létszámának 4 fõben történõ meghatározása.

Kérte a Kari Tanácstól, hogy támogassa az elõterjesztést.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa nyílt szavazással 20 igen, 0 nem, 0 tar-
tózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Kar Szociális és Egészségügyi Szakképzõ
Iskola létszámemelésérõl szóló elõterjesztést az alábbiak
szerint elfogadta:

A Pécsi Tudományegyetem által a fenntartói jogokat
átruházott jogkörben gyakorló Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa – a PTE Szociális és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola (továbbiakban Szakképzõ Iskola)
2009/2010. évi tanulói létszámára, az oktatandó
óraszámok mennyiségére, továbbá a költségvetés
egyensúlyának fenntartása érdekében – javasolja a
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
dékánjának, hogy a Szakképzõ Iskola oktatói létszámát
2009 szeptemberétõl kezdõdõen 13 fõben, oktatást

segítõi  létszámát  4  fõben  meghatározni  szíveskedjék.

Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a

Gazdasági Tanács 9 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett
megszavazta a Kar által igényelt 76 millió Ft-ot.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy Rektor úr is támogatta a kérelmet.

Gratulált Dr. Lakner Lászlónak a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Tisztikereszttel történõ kitün-
tetéséhez.

Dr. Lakner László képzési igazgató:
Megköszönte a Kar támogatását. Elmondta, hogy

büszke a Karon eltöltött 20 évre, különös tekintettel az
alapításban való részvételére.

  Kmf.

       Prof. Dr. Bódis József dékán, a Kari Tanács elnöke
           Dr. Oláh Andrásdékáni hivatalvezetõ

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Beszámolt arról, hogy az egészségtudományi képzések

megkezdésekor a kar célul tûzte ki a saját nevelésû
egyetemi tanárok számának növelését. Véleménye
szerint a kar fejlõdése az egészségtudományi szak-
emberektõl függ, melyben kulcsfontosságú szerepe van
a Doktori Iskola megalapításának. A Kar magas
színvonalon teljesítõ oktató munkatársakkal rendelkezik.
Elmondta továbbá, hogy Dr. Kriszbacher Ildikó már a
habilitációjakor is megfelelt a megszigorított egyetemi
tanári követelményeknek. Tudományos teljesítménye
megkérdõjelezhetetlen, tudományos közleményeinek
impakt faktora és citációja is többszörös mértékben
meghaladja a MAB által 2009 õszén módosított
feltételeket. Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos és oktatás
terén nyújtott kimagasló tevékenysége alapján kérte,
hogy a Kari Tanács támogassa egyetemi tanárrá történõ
felterjesztését.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 1
tartózkodás mellett elfogadta Dr. Kriszbacher Ildikó
fõfoglalkozású egyetemi tanári pályázatát a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és
Betegellátás Intézetében.
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b, A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kar Kari Tanács Bizottságok  hallgatói tagjainak meg-
választása.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Felkérte Kühn Petrát a napirendi pont ismertetésére.

Kühn Petra HÖK elnök:
Elmondta, hogy a Kar mûködéséhez szükséges állandó

és választott bizottságok mandátuma lejárt, azokat újra
kell választani. A választás a vonatkozó szabályzatok és
rendelkezések figyelembe vételével történik. A
bizottságok hallgatói tagjaira a Hallgatói Önkormányzat
tett javaslatot.

A Kari Tanács a bizottságok tagjainak megválasztását
valamennyi jelölt esetében támogatta, a szavazatok
megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

c, A Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság oktatói
tagjának megválasztása.

Kühn Petra HÖK elnök:
Elmondta, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat

elõírásai alapján a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizott-
ságban 2 fõ oktatói tagnak kell szerepelnie. Németh
Katalin tanársegéd megválasztására már korábban sor
került. Kérte, hogy a Kari Tanács támogassa Gál Nikolett
oktató tagnak történõ megválasztását.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa titkos szavazással 18 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Diákjuttatási és Kollégiumi
Bizottság oktatói tagjának megválasztására vonatkozó
javaslatot.

2. napirendi pont:
Egyebek

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Kérte, hogy a Kari Tanács támogassa Prof. Dr. Bauer

Miklós részére Pro Facultate Scientiae Sanitatis kitüntetés
odaítélését.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Kari Tanácsa titkos szavazással, 17 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadta Prof. Dr. Bauer Miklós
részére Pro Facultate Scientiae Sanitatis kitüntetés
odaítélésérõl szóló javaslatot.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Tájékoztatta a tanácstagokat arról, hogy a jutalmazás

az elmúlt 2 év gyakorlata alapján lett tervezve. Azonban
Dr. Farkas Ferenc általános rektorhelyettes megítélése
szerint a Kar mérlege negatív, ezért a kari vezetés átte-

kintette a költségvetést, melynek eredményeként
megállapítható, hogy 2009. évi sikeres pályázati
tevékenységnek köszönhetõen az ETK költségvetése
többletet mutat. Problémát jelent azonban, hogy a 2008.
évi jutalmak a 2009. évi keretbõl kerültek kifizetésre,
nem pedig a maradvány terhére. Elmondta továbbá, hogy
a hallgatói létszám csökkenésének következtében a
végzett hallgatók száma meghaladja a felvételre kerülõ
hallgatói létszámot. Egyes MSc képzéseknél is veszteség
jelentkezett. Infrastruktúraváltoztatást tart szükségesnek,
mert a fenntartás komoly anyagi terhet jelent a Kar
számára, problémának tartja, hogy a rendelkezésre álló
lehetõségek nem teljes mértékben kerültek ki-
használásra. Ismertette a Képzési Központok helyzetét.
A Kaposvári Képzési Központban törekedni kell az
épületek kihasználtságának növelésére, illetve az üres
kapacitások hasznosítására. Szombathelyen fontos
feladat a Képzési Központ egyik épületének bérbeadása
vagy értékesítése, továbbá a hallgatói létszám
stabilizálása. A Zalaegerszegi Képzési Központ pozitív
mérleggel zárta a 2009-es évet, azonban a számok
mögötti számítási mód változtatása már jóval
kedvezõtlenebb képet mutatna. A pécsi székhelyen
problémát jelent az ingatlanok állapota, melyre
megoldási lehetõség lehet az értékesítés. A Szakképzõ
Iskola Berek utcába történõ költöztetése jelentõs
költségcsökkentést eredményezett. Problémát jelent a
campus hiánya, mely az Egyetemi Könyvtár és a Megyei
Könyvtár épületeinek ETK tulajdonába kerülésével, illetve
a Vörösmarty utcai épülettel megvalósulhatna. Mielõbbi
döntést tart szükségesnek a fenti kérdésekkel kap-
csolatban, mert a jövõben nem garantáltak a hasonló
mértékû pályázati bevételek, illetve a hallgatói létszám
növekedése sem várható. A fennmaradás érdekében
elengedhetetlen a gazdasági stabilitás fenntartása.

Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékánhelyettes:
Köszönetét fejezte ki Dékán úrnak, Dr. Illei Györgynek,

Dr. Tahin Tamásnak és a Kar hallgatóinak a munkája során
nyújtott támogatásért.

Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Beszámolt a szenátusi tag választás eredményérõl,

melynek alapján Dr. Kovács L. Gábor fogja képviselni a Kart.

Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy ezzel egyidejûleg megszûnik Dr.

Takács Magdolna szenátusi tagsága. Megköszönte
Tanszékvezetõ Asszony kiemelkedõ munkáját,
mellyel a kar érdekeit képviselte. Továbbá köszönetet
nyilvánított a Kari Tanács valamennyi tagjának az egész
évben nyújtott tevékenységéért.

Kmf.

           Prof. Dr. Bódis József dékán, a Kari Tanács elnöke
            Dr. Oláh Andrásdékáni hivatalvezetõ
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1. Bemutatkozik a PTE
Oldalszerkesztõ: Dunai Imre   Új Dunántúli Napló  (21/

59. szám)  2010. 03. 01  -  5. oldal   Megújult a Nyitott
Egyetem: közönség elõtt tartják már az elõadásokat;
Örökség, fenntarthatóság; Folytatódik az Egészség-
akadémia programsorozat; Együttmûködés a
Debreceni Egyetemmel; Véget ért a második virtuális
vizsgaidõszak; ING-támogatás a gyermekklinikának;
Táncoló Egyetem

2. Ketten a PTE-rektori címért   
Metro  (. szám)  2010. 02. 18  -  Pécs VI. oldal   Dr. Bódis

József, a PTE ETK dékánja, valamint Dr. Gábriel Róbert a
PTE jelenlegi rektora pályáznak a PTE rektori címére.

3. Nyitány a kulturális fõvároshoz   
Pécsi Hírek  (8/1. szám)  2010. 01. 08  -  1. oldal   A jan.

10-i nyitóünnepséggel hivatalosan is kezdetét vette a Pécs
2010 Európa Kulturális Fõvárosa programsorozat. A
megnyitón fellépett a PTE-ETK-FONTIFIVE Tánccsoport is

4. Bemutatkozik a PTE
Dunai Imre   Új Dunántúli Napló  (20/297. szám)  2009.

10. 31  -  8. oldal   Gyermek-nephrológiai kongresszus az
EKF keretében, A vilniusi ármasfogat Folytatódik az
Egészségakadémia programja, Négy új díszdoktort avatott
októberben az egyetem szenátusa

5. Pokorni: támogatni kell a vidéki universi-
tasokat

Korb Zoltán   Pécsi Hírek  (8/9. szám)  2010. 03. 05  -
  2. oldal   A PTE Egészségtudományi Karán tartott
sajtótájékoztatót Pokorni Zoltán, a FIDESZ alelnöke

6. Cseppben a tenger   
Magyar Hírlap  (42/145. szám)  2009. 06. 23  -  20.

oldal   Egyetemi véradás

7. Munkahigiénés központ alakult   
Metro  (. szám)  2009. 06. 11  -  Pécs III.

oldal   Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Köz-
pont alakult a PTE munkavállalóinak.

8. A piac felé nyit a pécsi egyetem
Babos Attila   Új Dunántúli Napló  (20/149.

szám)  2009. 06. 03  -  1.o., 4. oldal   Foglalkozás-
egészségügyi központot avattak

9. Virágzó Nõi Egészség kampány október 2-án
Pécsre érkezik

Pécsi Hírek  (7/46. szám)  2009. 09. 25  -  7. oldal   A

rendezvényen Prof. Dr. Bódis József nõgyógyász, a PTE-ÁOK
Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika vezetõje és Hock Márta
gyógytornász. a PTE Egészségtudományi Karának
adjunktusa tájékoztatja a résztvevõket

10.  Autonóm egyetemek kellenek : Az oktatás és
az egészségügy fejlesztése nélkül nem lehet
kilábalni a válságból, több hallgatóra van
szükség   Világgazdaság  (41/213. szám)  2009. 11. 05  -
  11. oldal   Az orvostudományi egyetemek hármas
feladata: oktatás, kutatás, gyógyítás.

11. Január elsejétõl átalakul a pécsi egészségügy
Pécsi Hírek  (7/58. szám)  2009. 12. 18  -  13. oldal   A Pécsi

Tudományegyetem és a Baranya Megyei Kórház integrá-
ciójával teljesen átalakul Pécs egészségügyi ellátása

12. Egészségügyi integráció a kapuknál
Pécsi Hírek  (7/57. szám)  2009. 12. 11  -  10. oldal   A

Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkor-
mányzat által kötött szerzõdés értelmében a PTE Klinikai
Központja 2010. január elsejétõl átveszi a Baranya Megyei
Kórház feladatait és eddigi telephelyeit

13. A lövöldözés áldozataira emlékeztek az
egyetemen   

Metro  (. szám)  2009. 12. 01  -  2. oldal   Egyperces
néma felállással emlékeztek a hallgatók a Pécsi
Tudományegyetemen és országszerte a felsõoktatási
intézményekben a pécsi lövöldözés áldozataira

14. Munkahelyi esélyegyenlõség: tananyagot
dolgoztak ki 

Metro  (. szám)  2009. 05. 28  -  Pécs IV. oldal   A munka-
helyi esélyegyenlõségrõl szóló felsõoktatási tananyagot
dolgozott ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
munkacsoportja és a Pécsi Tudományegyetem

15. Több mint 55 milliárd a felsõoktatásra
Metro  (. szám)  2009. 06. 25  -  Pécs III. oldal   55

milliárd forint értékû infrastrukturális fejlesztések
kezdõdhetnek meg az ország tizenhárom felsõoktatási
intézményében. A Pécsi Tudományegyetemen egy
\”Science Building\”-et hoznának létre, melynek célja a
kutatás-fejlesztés.

16. Diplomát mindenkinek!
Simon Izabella   Figyelõ  (53/30. szám)  2009. 07. 23  -

  22-26. oldal   A PTE a 4. legnépszerûbb intézmény a hazai
felsõoktatásban. A közgazdasági karok toplistáján a 2.
helyen áll

Tallózó
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