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IN MEMORIAM DR. GYÓDI GYULA
professzor emeritus
1935-2010
társaság tagja volt, külföldi tanulmányúton vett részt
(Göteborgi Gyermekklinika), valamint a „Gyermekgyógyászat” folyóirat szerkesztõbizottságának
tagja volt.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karának valamennyi hallgatója és munkatársa mély
megrendüléssel fogadta a szomorú hírt, hogy 2010.
április 19-én elhunyt Dr. Gyódi Gyula professzor
emeritus, életének 75. évében. Halála következtében
karunk nagyra becsült oktatóját veszítette el, aki a kar
életének számos területén mind szeretett tanárként,
mind vezetõként teljes odaadással tevékenykedett.

1990-tõl a Pécsi Orvostudományi Egyetem
Egészségügyi Fõiskola Kar megalakulásától kezdõdõen részt vett a kar életének megindítását
biztosító munkákban, a Védõnõ Szak kurrikulumának
kidolgozásában, a szak infrastruktúrájának kialakításában.
A Kaposvári Képzési Központ igazgatójaként (19982005), a Védõnõ Tanszék vezetõjeként és oktatójaként végzett munkája biztos alapokat nyújtott az
egészségtudományi képzéshez.
Dr. Gyódi Gyula 1993-ban kapott fõiskolai tanári
kinevezést, 2005-tõl professzor emeritusként
tevékenykedett. Az Egészségtudományi Kar
Tanácsának több ciklusban volt tagja, a Kar Tanári
Testületének elnöki tisztségét négy éven keresztül
töltötte be.

Dr. Gyódi Gyula 1935.
február 8-án született
Pécsett. Középiskolai tanulmányait követõen a Pécsi
Orvostudományi Egyetem
hallgatója lett, ahol általános
orvosi diplomáját 1959-ben
szerezte meg. Egyetemi
évei alatt az Élettani Intézet
tudományos munkájába
kapcsolódott be, demonstrátorként élettani gyakorlatot vezetett. A tudománnyal itt kötött kapcsolata egész életét meghatározta. Az egyetemi tanulmányok befejezését
követõen a Pécsi Orvostudományi Egyetem
Gyermekklinikáján dolgozott, ahol szakorvosi
képesítést szerzett 1963-ban.

Ravatalánál 2010. április 26-án Dr. Kelemen János
fõiskola tanár a Kaposvári Képzési Központ igazgatója
az alábbi búcsúbeszéddel méltatta életútját:
„A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Kara mély megrendüléssel értesült oktatójának,
professzorának, Dr. Gyódi Gyula emeritus fõiskolai
tanár, a Kaposvári Képzési Központ korábbi
igazgatójának haláláról.
Távozása a kar és a Képzési Központ számára is
pótolhatatlan, fájdalmas veszteség. Személyében
sokat tapasztalt, nagy tudású tanárt, szeretve tisztelt
kollégát vesztettünk el.

Fiatal klinikusként nagy intenzitással kapcsolódott
be az oktató-gyógyító munka mellett a só- és
vízháztartás továbbá a sav-bázis egyensúly
vizsgálatába.
1970-ben kapott osztályvezetõ fõorvosi kinevezést az újonnan alakult Dombóvári Városi Kórház
Gyermekosztályára, majd 1976-tól Kaposváron a
Megyei Kórház Gyermekosztályának fõorvosaként
folytatta vezetõi, és gyógyító munkáját. Ezzel
egyidejûleg Somogy megye szakfõorvosaként
szervezte és irányította a gyermekgyógyászati ellátást.
Az igen sok irányba kiterjedõ munkája mellett folytatta
tudományos munkáját a korábban megkezdett
területen, melynek eredményeként 1978-ban védte
meg kandidátusi értekezését. Tudományos
munkásságát számos közlemény, könyv és szakmai
elõadások sora jelzi. 1979-ben nyert neonatológiai
szakképesítést és ebben az évben lett címzetes
egyetemi docens. Szakmai tevékenységének
elismeréseként több hazai és külföldi tudományos

Dr. Gyódi Gyula az Egészségügyi Fõiskola
megalakulásától kezdve részt vett annak szervezésében, a Kaposvári Tagozat profiljának
kialakításában. Oktatói munkája kezdetben szorosan
összekapcsolódott kórházi, orvosi, gyógyító tevékenységével.
Õ lett az újonnan induló védõnõképzés szakmai
irányítója, késõbb az általa megszervezett Védõnõ
Tanszék vezetõje. Irányításával készültek el a képzés
oktatási anyagai, az elméleti tananyag és a gyakorlati
infrastruktúra kialakítása Kaposváron. Szakmai
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Gyódi Igazgató Úr mindenkivel segítõkész és
emberséges volt, emberként és vezetõként is
nagyfokú tolerancia jellemezte. Kérést soha nem
utasított vissza. Szava, ígérete annyit jelentett, mintha
szerzõdést írt volna alá; mindig lehetett rá számítani.
Ezt másoktól is elvárta.
Élete végéig rendkívül szerény maradt, annak
ellenére, hogy gyakran kérték és igényelték
véleményét. Csendes szavai mindig lényegi és
egyértelmû álláspontot tükröztek, szinte fogódzót
jelentettek.

kapcsolatokat hozott létre hazai és külföldi
közremûködõkkel, melyek ma is élnek, mûködnek.
A prevenció fontosságát hangsúlyozva neve már
nagyon korán összeforrott a védõnõképzéssel.
Gyermekgyógyászati munkáját, tapasztalatait is
felhasználva, csaknem 2 évtizeden át adott elõ
élettant, kórélettant és gyermekgyógyászatot.
Szerette, és tisztelte diákjait; elhivatottan, pontosan,
precízen, lényegre törõen oktatott, és szigorú volt a
vizsgáztatásban. Ám a hallgatók elismerõ tisztelettel
szóltak a mindig kimért, halk szavú professzorról.

A legutolsó idõkig oktatott, bejárt a tanszékre,
mindenkit üdvözölt, és egy-egy kávé mellett – ha
alkalom adódott rá – szívesen el is beszélgetett.

1998 és 2005 között Õ volt az Egészségügyi
Fõiskolai Kar Kaposvári Képzési Központjának
igazgatója. Ezen idõszak alatt 3 új szak is indult
Kaposváron. A Képzési Központ – mondhatni –
virágkorát élte.

Tisztelt Professzor Úr, Igazgató Úr, Kedves Gyula!
E helyrõl is hadd mondjunk köszönetet az együttes
munkálkodásért, a közös gondolkodásért, az együtt
töltött évekért. Köszönjük emberségedet,
empátiádat! Életedre biztosan igazak a versbéli sorok:
„Tiszta ég az út, melyen jöttem, és amin most
visszatérek…”

2001 és 2005 között a Kar Tanári Testületének
elnökeként is tevékenykedett.
Nyugalmat árasztó, kiegyensúlyozott személyiségét mindenki ismerte a karon.

Emlékezni fogunk megfontolt, józan szavaidra,
sajátos egyéni humorodra és a mosolyra a szád
sarkában.

Oktatói tevékenységét 1997-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem a Pro Universitate kitüntetés
arany fokozatával ismerte el.
Munkásságát 2003-ban a Magyar Felsõoktatásért
emlékplakettel jutalmazták.
2004-ben pedig a kar hallgatói önkormányzatától
kapta meg a legmagasabb elismerõ kitüntetést.

Fájó szívvel búcsúznak Tõled az Egészségtudományi Kar és a Kaposvári Képzési Központ
vezetõi, a Tanári Testület tagjai, oktatók, kutatók, oktatást segítõ dolgozók és természetesen a
diákok.

2006-ban a kar „Pro Facultate Scientiae Sanitatis”
kitüntetéssel ismerte el kiemelkedõ oktatói és vezetõi
tevékenységét.

Emlékedet kegyelettel õrizzük.
Nyugodj békében Igazgató Úr!
Isten veled Gyula!”

Meghatározó egyénisége volt mind a karnak, mind
a Kaposvári Képzési Központnak.

XVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia
A 2010-es XVI. Tudományos Diákköri Konferencia
rendezõje a Szombathelyi Képzési Központ volt, melyre
április 23-án és 24-én került sor. A pécsi résztvevõk
többsége már 22-én este megérkezett Szombathelyre,
köztük én is. A buszos utazás kissé hosszúra sikeredett,
körülbelül öt órát vett igénybe. A szervezõk rögtön a
vacsorához vezettek bennünket, és csak utána mentünk
a szállásra. A többi résztvevõ péntek reggel érkezett. A
hivatalos program a zsûrik tájékoztató megbeszélésével
kezdõdött, majd a Martineum Felnõttképzõ Akadémián
– ahol egyébként az oktatók voltak elszállásolva – az

ünnepélyes megnyitóval folytatódott. A megnyitón a
város és a megye képviselõi is üdvözölték a jelenlévõket
és sikeres munkát kívántak mindenkinek. Az elõadásokra
délelõtt és délután két-két párhuzamos szekcióban
került sor a központ épületében.
A konferenciára elõzetesen 69 elõadás összefoglalója
érkezett bírálatra. Közülük a bírálok a nem megfelelõ
tartalmi és formai hibák miatt 6-ot elutasítottak. Sajnálatos
módon az elfogadott elõadások szerzõi közül hárman
nem jelentek meg a konferencián. A megjelentek
viszont kitettek magukért, az elhangzott elõadások
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többségének színvonala meglepõen jó volt.
A zsûritagokkal együtt örömmel állapítottuk meg,
hogy a közel egy évtizedes, néha talán kíméletlennek
tûnõ, de mindig jóindulatú kritikáinknak, a TDK munka
követelményei megszigorításának, a TDK-s hallgatók
rendszeres beszámoltatásának, és nem utolsó sorban a
helyezettek anyagi jutalmazásának meglátszik az
eredménye. Miután több elõadás színvonala elérte a

Nagy volt az érdeklõdés

magabiztosságának érzetét keltik. A harmadik
megjegyzésem talán a rendezõkre vonatkozik. Az
elõadó pulpitusát egy hegyére állított rombusz átlóinak
metszéspontjában helyezték el. A vízszintes átló egyik
végén a zsûri tagjai foglaltak helyet, a másikon a
levezetõ elnök ült. A felsõ csúcsra történt a vetítés, az
alsón helyezkedett el a hallgatóság. Az elõadó így valaki
felé mindig a hátát mutatta, s ez legtöbbször a
hallgatóság volt.
A szombat délelõtti tudományos elõadások sorát egy
német és egy amerikai vendég elõadása nyitotta meg,
majd PhD hallgatóink számoltak be eddig végzett

A II. szekció zsûrije munka közben

szakmai kongresszusokon megkövetelt szintet,
biztatnunk és segítenünk kell hallgatóinkat, hogy ilyen
eseményeken is bemutathassák munkájukat. Természetesen ehhez a témavezetõk felelõsségteljes, áldozatos munkájára is szükség volt. Úgy érzem, el kell
érnünk, hogy e munkáért legalább a helyezést elért

A
A IV.
IV. szekció
szekció zsûrije
zsûrije munka
munka közben
közben

Eredményhirdetés

vizsgálataikról és azok eredményeirõl.
A konferencia záró eseménye az eredményhirdetés
volt. Minden szekcióban egy-egy I., II. és III. helyezés
került kiosztásra, melyek nyertesei közül kerülhetnek ki
azok, akik jövõre részt vehetnek a debreceni Országos
Tudományos Diákköri Konferencián. Különbözõ cégek,
intézmények, társaságok és a HÖK képviselõi elismerõ
jutalmakat adtak át. (A helyezettek és jutalmazottak
névsorát lásd: 7. oldaltól)
Befejezésül dicséret és köszönet illeti a rendezõket a
konferencia pontos, nagyon figyelmes lebonyolításáért.
A nagyon szép helyen rendezett állófogadáson mindenki
nagyon jól érezte magát.

hallgatók témavezetõi részesüljenek az oklevélen kívül
valamilyen más elismerésben is.
Mielõtt azonban valaki azt gondolná, hogy na, ez az
ember is öregszik, vagy kedvében akar járni valakinek,
hogy csak dicsér, legyünk reálisak. Vannak még kisebb
hibák, sõt mondhatnám, visszalépések is, amiket a
jövõben meg kell szüntetnünk. Ilyennek tekintem azt,
hogy többen is – bár az anyaguk nagyon jó volt – részben
papírról olvasták elõadásukat, és annak ellenére, hogy
az elõttük lévõ laptopon és kivetített ábráikon is láthatták
a szöveget. A másik általános probléma a lézeres ábrabemutatás hiánya, vagy rutintalansága, amikor a fény pl.
a falon vándorol. Pedig a hallgatóság számára nagyon
megkönnyítené az elõadás megértését és követését,
ha a rövid ideig tartó vetítés során a fényfolt az ábrán azt
követné, amirõl pont beszél az elõadó. Ezek a hibák
könnyen javíthatók és nélkülük az elõadások sokkal
színvonalasabbak lesznek, illetve a zsûriben is az elõadó

Reméljük, hogy jövõre Zalaegerszegen újra találkozunk.
Dr HARTMANN Géza
professzor emeritus, TDK elnök
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IV.

VédĘnĘ

Marton Veronika
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Ötvös Erika

Széplábi Mártonné

Deé Kitti

Major Veronika

MAVE

MÁE

Eurest Kft.

HÖK

IV

IV
IV
IV
IV

VédĘnĘ
SzülésznĘ
Dietetikus
SzülésznĘ

IV

VédĘnĘ

CséplĘ Adrienn

Szociális munkás

IV

VédĘnĘ

Treiber Anikó

Krenner József

IV

VédĘnĘ

Ötvös Erika

Vas Megyei
RendĘr
FĘkapitányság

Magyar
VédĘnĘk
Egyesülete

IV

Szociális munkás

Palotai Rita

Savaria Rehab
Team

IV

SzülésznĘ

Szulovszky Szilvia

III.

IV

SzülésznĘ

Kelemen Zsófia

II.

IV.

Szociális munkás

Krenner József

I.

Évf.

Szak

Hallgató neve

Helyezés/
különdíj/
elismerés

N

N

L

N

L

N

N

N

N

L

L

N

L

Munkarend

Perinatális tényezĘk hatása az értelmi
fogyatékosság, és a tanulási zavarok
kialakulásában
Az ikerszülés, mint kockázati tényezĘ az
anyák pszichés állapotára
Mit tudnak a mai nĘk az emlĘrákról?
Az iskolai egészségfelfogás hatása a
tanulók pszichés egészségére és iskolai
teljesítményére
A lakosság közbiztonság-érzetét
befolyásoló tényezĘk és a közösségi
szociális munka lehetĘségei Harka
községben
Az ikerszülés, mint kockázati tényezĘ az
anyák pszichés állapotára
Haemodinamikai vizsgálatok terhességben
ÉhezĘ gyermekek Magyarországon a XXI.
század küszöbén
Tinédzserkorú középiskolások szexuális
aktivitásának vizsgálata

Koraszülöttek retinopathiája –
diagnosztikus és terápiás lehetĘségek
Etikai dilemmák hatásai a szociális
munkában

A 17- 40 év közötti nĘk tájékozottsága a
gátizomtorna jelentĘségérĘl

A lakosság közbiztonság-érzetét
befolyásoló tényezĘk és a közösségi
szociális munka lehetĘségei Harka
községben

ElĘadás Címe

Angyal Magdolna
Hamvas Edina
Dr. Tamás Péter
Dr. Lelovics
Zsuzsanna
Dr. Horváth
Boldizsár

Éliás Zsuzsanna

Deutsch Krisztina

Angyal Magdolna
Hamvas Edina
Bencze Zoltánné

Komáromy Julianna
Dr. Bödecs Tamás

Tancsics Dóra

Kühn Petra

Prof. Dr.
Hartmann Géza
BenkĘ Lászlóné
Falusné Kiss
Mariann

Dr. Németh
Róbert

Prof. Dr.
Hartmann Géza

Prof. Dr.
Hartmann Géza
Horváth Olga
ügyvezetĘ
igazgató

Prof. Dr.
Hartmann Géza

Józsa Katalin
Dr. Horváth
Boldizsár
Dr. Bödecs Tamás

Prof. Dr.
Harmann Géza

Átadja

Éliás Zsuzsanna

TémavezetĘ(k)

PTE ETK XVI. TDK Konferencia I. II. III. helyezettek és elismerések
I. szekció (Dietetikus szakirány, SzülésznĘ szakirány, VédĘnĘ szakirány, Szociális munkás alapszak)
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PTE ETK XVI. TDK Konferencia I. II. III. helyezettek és elismerések

Hallgató neve

Rekreáció szervezĘ
és egészségfejlesztĘ

Szak

II

Évf.

N

Munkarend

ElĘadás Címe

TémavezetĘ(k)

Átadja

Prof. Dr. Hartmann
Géza

Prof. Dr. Hartmann
Géza

Dr. Turcsányi Katalin
Zsigmond Edit

Dr. Lazáry György

Dr. Osváth Anikó
Dr. Tigyi Zoltánné

Dr. Osváth Anikó
Dr. Tigyi Zoltánné

Kühn Petra

Prof. Dr. Hartmann
Géza

Zsigmond Edit,
Dér Anikó

Dér Anikó

II. szekció (Egészségügyi ügyvitelszervezĘ szakirány, Egészségbiztosítás szakirány, Rekreáció szervezés és egészségfejlesztés
szakirány, Egészségturizmus szakirány)
Helyezés/
különdíj/
elismerés

Keller Judit

N

A sport hatása a stresszel való
megküzdésre
A fizikai aktivitás és az
egészséges életmód kapcsolata és
jelentĘsége az egyetemisták
rekreációjában
A kulturális és egyéb
turizmusfajták kihasználtsága a
gyógyfürdĘk vendégeinek
körében
A sport hatása a stresszel való
megküzdésre

I.

III

N

Az egészségturizmus aktuális
trendjei

N

Egészségturizmus
szakirány

II

N

III

Varenke
Hanga

Rekreáció szervezĘ
és egészségfejlesztĘ

III

Egészségturizmus
szakirány

III.

Keller Judit

Egészségturizmus
szakirány

Szalay Tünde

Magyar
Orvosi
Kamara

Németh Judit
- Kramarics
Zita

II.

HÖK
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Paljunite Alina

Molnár Géza

II.

III.
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IV
IV

Ápoló

MentĘtiszt

IV

IV

Ápoló

MentĘtiszt

MentĘtiszt

Fritschi
András

Pék Emese

Magyar Ápolási
Egyesület

HÖK

IV

IV

IV

MentĘtiszt

MentĘtiszt

Évf.

Szak

Faragó Emese

Zombory József

Zombory József

I.

Vas Megyei
Önkormányzat
elismerése
Magyar Ápolási
Egyesület

Hallgató neve

Helyezés/
különdíj/
elismerés

N

N

L

L

N

N

L

Munkarend
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Tudományos Ülés
A XVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia keretében tudományos ülésre is sor került, ahol karunk
oktatóinak bemutatkozásán kívül Bernd Weber klinika vezérigazgató úr, valamint Lorene Wedeking
vendégoktató is elõadást tartott.
Elsõként Bernd Weber vezérigazgató úr (Agaplesion
kRT Frankfurter Diakonie Kliniken KKFT, Frankfurt am
Main) tartotta meg elõadását „Die deutsche
Krankenhauslandschaft vor dem Hintergrund des
Subsidiaritätsprinzipes. Die Zukunft der freigemeinnützigen und kirchlichen Krankenhäuser” (A német
kórházak helyzete a szubszidiaritás elvének a tükrében. A
közhasznú és egyházi kórházak jövõje.) (Szerzõk: Bernd
Weber, Juergen Schafer, Katalin Bordi, Irene Slavova,
Roland Strasheim.)
Lorene Wedeking PhD, a Doktori Iskola vendégoktatója
„The Learning Styles of Public Health Nurses” címmel
tartott elõadást.
Müller Ágnes tanársegéd a „A váltómûszak és a
krónikus enyhe stressz patkányok hangulati életére
gyakorolt hatásának vizsgálata light-dark box teszt
alkalmazásával” címmel tartott elõadást. (Szerzõk:
Müller Ágnes, Gál Nikolett, Dr. Oláh András.)
Horváthné Kivés Zsuzsanna tanársegéd „Orvoshozfordulási szokások vizsgálata Melanoma malignum
esetén” címû munkáját mutatta be. (Szerzõk: Horváthné
Kívés Zsuzsanna, Dr. Sándor János.)
Dr. Vas Gábor tanársegéd „A kórházi férõhelyek összehasonlítása nemzetközi viszonylatban” címmel tartott
elõadást. (Szerzõk: Dr. Vass Gábor, prof. dr. Boncz Imre.)

Dékán
Dékán úr
úr köszönti
köszönti Berndt
Berndt Weber
Weber urat
urat

Központ munkatársa „Kistelepülések hátrányai” címmel
tartott elõadást.
A rendezvényt Tóth Balázs tanársegéd – szintén a
Szombathelyi Képzési Központ munkatársa – „A
magyarországi alkoholszcénában mûködõ önsegítõ
csoportok vizsgálata szociálpolitikai szemmel” címû
elõadása zárta.
Az elõadások jól tükrözték a karunk Doktori Iskolájában
folyó tudományos munka sokszínûségét és magas
színvonalát. Az elõadóknak szívbõl gratulálunk és további
munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Prof. Dr. BÓDIS József egyetemi tanár,
az MTA doktora,dékán,megválasztott rektor,
a Tudományos Ülés levezetõ elnöke

Tancsics Dóra tanársegéd a Szombathelyi Képzési

EGÉSZSÉG-AKADÉMIA
Immár harmadik éve kerül megrendezésre a PTE
Egészségtudományi Karának szervezésében az
Egészség-Akadémia elõadássorozat. A program célja,
hogy felkeltse a lakosság figyelmét az egészség
életünkben betöltött fontos szerepére. Napjaink
felgyorsult, stresszel teli társadalmában az egészségre
fordított idõ lecsökkent. Ez különösen igaz a magyar
lakosságot illetõen, éppen ezért égetõ szükség van az
egészségmegõrzés, az egészségfejlesztés, a betegség
megelõzés és a terápiás módszerek promóciójára, ezzel
is bõvítve a laikusok egészséggel kapcsolatos ismereteit,
így elõsegítve az egészségtudatosabb, önmagáért
felelõsséget vállaló társadalom megteremtését. Ezt a
küldetést vállalja az Egészség–Akadémia a színvonalas,
ismeretterjesztõ elõadásaival.

Az idei nyitó elõadásra március elején került sor,
melyen Prof. Dr. Komoly Sámuel elõadását láthattuk és
hallhattuk, melynek során a látható fájdalomról, és annak
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diagnosztizálásában és kezelésében kiemelt szerepet
játszó MRI-rõl volt szó. A professzor úr a fájdalom
eredetének lokalizálását emelte ki, ami kulcsfontosságú
a beteg megfelelõ kezeléséhez, ugyanis ha ez rosszul
történik, a fájdalom krónikussá válhat, ez pedig a beteg
életminõségének romlásához vezethet. A fájdalomnak
lelki és testi okai is vannak, aminek felismerésében és
elkülönítésében az MRI nyújt hatalmas segítséget.
A következõ elõadás áprilisban került megrendezésre,
témája a testsúlyszabályozás, elhízás és addiktív
magatartás volt, Prof. Dr. Lénárd László prezentációjában.
A résztvevõk képet kaphattak a magyar lakosságot érintõ
elhízásról és testsúly problémákról, a testsúlyt
befolyásoló életmód és táplálkozási szokások szerepérõl,
továbbá a genetikai és lelki tényezõk hatásairól.
Megtudhattuk, hogy a genetikát és az életkort az
elhízás tekintetében nem lehet befolyásolni, azonban a
helyes életvitellel és étkezési szokásokkal sokat
tehetünk az ideális testsúly kialakításáért és megtartásáért.

Dr.
Dr. Falus
Falus Ferenc
Ferenc elõadása
elõadása (UnivPécs
(UnivPécs archív)
archív)

Az evés érzelmekkel jár együtt, boldogság hormont
szabadít fel, és ez vezethet az evés addiktív
megnyilvánulásához. A professzor úr hangsúlyozta, hogy
az orvosi kivizsgálás mellett pszichiátriai és pszichológiai
kezelésben is részesülni kellene.
A soron következõ elõadás egy nagyon aktuális és
mindenkit érintõ problémát dolgozott fel. A meghívott
elõadó ezúttal az országos tiszti fõorvos, Dr. Falus Ferenc
volt, aki a „Mit tanultunk a H1N1 világjárványból?”

címmel tartott elõadást. Az oltás körül kialakult pánikot
és bizonytalanságot oldotta fel a fõorvos úr. Nem gyõzte
hangsúlyozni az oltás jelentõségét és protektív hatását.
Büszkén hangsúlyozta a magyar vakcina egyedi és kiváló
minõségét, amelyet az egész világon elismernek.
Szintén világszinten teljesítettünk az oltás körüli szervezésben is. Az átoltottság szempontjából Magyarország
a Skandináv országok utáni helyet foglalja el. Hazánkban
3 millióan éltek az oltás lehetõségével, ami a lakosság
28%-át jelenti. Az ÁNTSZ-hez 2010. januárjáig beérkezett és feldolgozott adatok alapján történt becslés
szerint, mint különösen veszélyeztetett csoport, a
várondósok 17%-a és az egészségügyi dolgozók 60%-a
lett beoltva. Hazánkban a H1N1 134 halálos áldozatot
követelt, ebbõl hatan voltak beoltva. Ez is igazolja az
oltás hatékonyságát.
Felhívásként megjegyezte, hogy a veszély még nem
múlt el, következõ hullám várható, ezért arra buzdít
minket, hogy saját és társaink érdekében oltassuk be
magunkat, és bízzunk a magyar oltóanyag kiváló
minõségében. (Mottó: Ha a világ bízik bennünk, mi miért
ne bíznánk magunkban…)
Mi, az ETK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapszak hallgatói nagyon élveztük az elõadások
megszervezésében való részvételt. Jó volt egy ilyen
értékes és fontos program részeseivé válni. Sok
tapasztalatot szereztünk az itt eltöltött gyakorlati idõ
alatt, igazi csapattá váltunk és így sikeresen tudtunk
együtt dolgozni. Kiemelkedõ tudásukkal, kitartó
munkájukkal tekintélyt szerzõ professzorokat
ismerhettünk meg, akik elõadásaikkal az egyetemi
oktatástól eltérõ keretekben bõvítették ismereteinket,
ezért a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak csak
ajánlani tudjuk az Egészség-Akadémia program további
elõadásaiban való részvételt, közremûködést!
BLAZSEK Melinda
HORVÁTH Edit
MOLNÁR Anna,
PETÕHÁZI Nikolett
TÁLOSI Tímea
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak III. évf. hallgatói

Ápolók Kongresszusa
2010. április 29-30. között került megrendezésre
Nyíregyházán a Fõiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók
IX. Országos Kongresszusa. Karunkról négy oktató vett
részt a rendezvényen, Németh Katalin, Müller Ágnes,
Karamánné Pakai Annamária és Fullér Noémi.
Ezen felül, hosszú idõ óta elõször találkoztak és volt
jelen együtt az öt fõiskolai, BSc ápolókat képzõ
egyetemek Ápolási/Ápolástudományi Tanszékek

vezetõi, így Dr. Oláh András tanszékvezetõ úr, valamint a
Magyar Ápolástudományi Társaság elnöke, Dr. Betlehem
József úr is. Azért volt ennek a találkozásnak nagy
jelentõsége, mert egy nyilvános kerekasztal-megbeszélés
keretein belül olyan témákban egyeztettek a
tanszékvezetõk, mint a jelenlegi BSc és MSc képzések
aktuális kérdései, problémái, a Bologna-rendszer hatásai,
ápolói kompetencia, kötelezõ licenc vizsga, stb.
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A megbeszélésen elhangzott,
hogy mindegyik kar számára
nehéz az aktuális költségvetésekbõl gazdálkodni, így
fontosnak tartják kihasználni a
különbözõ pályázati lehetõségeket. További nehézség az
oktatók számára a tudományos
fokozatok megszerzése az
amúgy is zsúfolt órarendek és
egyéb elfoglaltságok miatt. Szinte minden képzõhely
kiemelte a külföldi kapcsolatok fontosságát, a hallgatói
és oktatói mobilitási programokat.
Az ápoló-képzés szempontjából, a Bologna rendszer
hatásaként érzékelhetõ a hallgatók számának
csökkenése, mivel alapszakok indulnak, amikbe nem
kizárólag leendõ ápoló hallgatók jelentkeznek, hanem,
például karunk esetében mentõtisztek, gyógytornászok
és dietetikusok is. További probléma, hogy bár a Bologna
rendszer többek között a könnyebb átjárhatóságot
hivatott biztosítani, mégis a képzési helyek valós
tananyagai nem egységesek. Az alapszak-indítási
„probléma” mellett további súlyos oka az ápolóhallgatók
létszám csökkenésének, az ápolói presztízs drasztikus
csökkenése, illetve mélypontja. A szakminisztérium
munkatársa szerint a karok nem jól látják a helyzetet,
illetve a hallgatói létszám csökkenését, arányaiban
jelenleg több hallgatót lehet felvenni.
A Kongresszuson, valamint a szakma berkein belül is
nagy visszhangot kapott a licenc vizsga kérdése,
hallhattunk véleményt a vizsga mellett, még többet
ellene, valamint a hallgatóság kérdéseibõl is az derült
ki, hogy nem értelmezhetõ egyértelmûen a vonatkozó
jogszabály és a tájékoztatás sem megfelelõ.
A kongresszus elõadásai az alábbi öt szekcióban zajlottak:

I. Az ápolók képzésének, oktatásának kérdései, az ápolói karrier, kompetencia kérdései
II. Sürgõsségi ápolás (Sürgõsségi osztályon dolgozó
ápolók és a belgyógyászati fizikális vizsgálatok –
Kinek a feladata? – Fullér Noémi, Marton –Simora József,
Dr. Betlehem József, Dr. Oláh András, Dr. Nagy Gábor
III. Az ápolás szinterei: alapellátás, otthoni szakápolás,
idõsellátás
IV. Az ápoláskutatás helyzete Magyarországon és
legújabb eredményei (Rosszindulatú megbetegedésben szenvedõ páciensek megküzdési potenciáljai Németh Katalin, Pakai Annamária, Szalai Tamásné,
Dér Anikó, Dr. Kriszbacher Ildikó, Gál Nikolett,
Dr. Oláh András; Állatkísérletek során modellezett
többmûszakos munkarendek és a krónikus enyhe
stressz hatása a Wistar-patkányok viselkedésére –
Müller Ágnes, Dr. Józsa Rita, Gál Nikolett, Sziládiné Fusz
Katalin, Dr. Betlehem József, Dr. Sándor János, Németh
Katalin, Pakai Annamária, Dr. Nagy Gábor, Dr. Boncz Imre,
Dr. Bódis József, Dr. Kriszbacher Ildikó, Dr. Oláh András;
A méhnyakrák-szûrésen való részvételt befolyásoló
tényezõk német és magyar ápolók körében – Pakai
Annamária, Németh Katalin, Dér Anikó, Vizsralek Beáta,
Jürgen Schafer, Dr. Oláh András, Dr. Balázs Péter
V. Az ápolás elméletének és gyakorlatának integritása
A két nap alatt 50 elõadás volt hallható, ami minden
résztvevõ számára tartalmas programot nyújtott,
mindezen túlmenõen kiváló lehetõséget biztosított az
ismerkedésre és a szakmai tanácskozásra egyaránt.
FULLÉR Noémi
Ápolás és Betegellátás Intézet
Ápolástudományi Tanszék

A PÉCSI EGYETEM ÚJABB EGYÜTTMÛKÖDÉSE
A DEBRECENI EGYETEMMEL
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés, különös
tekintettel a matematikai, természettudományi, mûszaki
és informatikai (MTMI) képzésekre” címû pályázati
felhívásra a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni
Egyetem és a Medicina Könyvkiadó Zrt. közös pályázatot
nyújtott be. „Az orvosi laboratóriumi és képalkotó

diagnosztikai analitikus alapképzési szak és a klinikai
laboratóriumi kutató mesterképzési szak tananyagfejlesztése” címû projekt az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóság döntése
alapján 73.624.013 forint támogatást nyert el. A projekt
összköltségéhez az egyetemek 22 %-os önrésszel
járulnak hozzá. A projekt a magyar állam és az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
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társfinanszírozásával valósul meg.
A partnerek közös munkája során a Klinikai laboratóriumi
kutató mesterképzési szak bevezetése, az ehhez
szükséges tananyagtartalom (hálóterv, tantárgy
tematikák, óravázlatok, 4 tantárgy jegyzete) on-line
modul rendszerû kifejlesztése történik meg. A klinikai
diagnosztikában és a terápia monitorozásában alapvetõ

Ünnepélyes
Ünnepélyes projekt
projekt megnyitó
megnyitó

fontosságú laboratóriumi diagnosztika az orvostudomány
egyik leggyorsabban fejlõdõ ága, ahol a tudományos
felfedezések és azok gyakorlati hasznosítása közötti
idõtartam a legrövidebb. Ez a magyarázata annak, hogy
a laboratóriumi diagnosztika tudományos, kutatói
alapképzettséggel rendelkezõ szakembereket igényel.
A kialakítandó mesterszaknak nincs elõzménye, ezért a
szak indításának elõfeltétele a tananyag kialakítása.
A klinikai kutatások egyre növekvõ térhódítása, a
gyógyszer és diagnosztikai ipar és a laboratóriumi
diagnosztika fejlõdése azt valószínûsítik, hogy a
kialakítandó szakon képzett szakemberek iránti igény
és kereslet folyamatosan növekvõ tendenciája tartósan
fennmarad. A tervezett tananyagfejlesztés egyik
lényeges szempontja a térségi versenyben való
helytállás megteremtése, amit többek között azzal
biztosít a projekt, hogy a fejlesztésre vonatkozó tervek
nemcsak a mesterképzés képzési és kimeneti

követelményeinek felelnek meg, de az európai
gyakorlattal is összhangban állnak. Minthogy ilyen
ismeretanyagot átadó képzés jelenleg nincsen
Magyarországon, elindítása hazánkban hiánypótló
szerepet fog betölteni az orvostudományok területén.
A Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak
tananyagfejlesztésén kívül egy online képalkotó
diagnosztikai analitikus tankönyv, radiológiai lexikon is
létrejön az együttmûködés nyomán. A tervezett
tankönyv magában foglalja a különbözõ képalkotó
módszerek mûködési elveitõl kezdõdõen azok
alkalmazási területeit, bemutatja a klinikum számára
fontos, fõbb kivizsgálási protokollokat. Szervrendszerek
szerint tekinti át a különbözõ patológiás eltéréseket, azok
képalkotó diagnosztikai vonatkozásait és a képi
diagnosztika lehetõségeit. Az online technológia
lehetõséget ad arra is, hogy a demonstrálandó képek ne
a konvencionális rögzített számítógépes képfájlok
formájában jelenjenek meg, hanem teljes értékû
radiológiai (DICOM) fájlként. Mivel az online publikáció
jóval bõvebb tananyag kialakítását teszi lehetõvé, ezért
a szûkebb értelemben vett hallgatói célcsoporton túl a
már végzett, aktív radiográfusok továbbképzését is
segítheti a kialakítandó tankönyv.
A projekt megvalósításának szakmai vezetõje Prof. Dr.
Kovács L. Gábor, egyetemi tanár. A projekt 2010. április
1-jén vette kezdetét és 2011 szeptemberében fog
zárulni. Az elkészülõ jegyzetek minden érdeklõdõ
számára ingyenesen elérhetõek lesznek a
www.tankonyvtar.hu honlapon.
Bõvebb információ:
Dr. LAMPEK Kinga
Projektmenedzser
Kari Pályázati Iroda
tel./fax: 72/535-980 • email: kinga.lampek@etk.pte.hu

Interdiszciplináris (élet-, társadalom- és jogtudományi ismeretköröket integráló) ápolástan, valamint elsõsegélynyújtás és
Egészségügyi menedzsment többnyelvû elektronikus tananyagfejlesztés az Ápolás- és betegellátás alapszak hallgatói részére
TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0061
A TAMOP 4.1.2 - 08/1/A pályázati felhívásra a Pécsi
Tudományegyetem (továbbiakban PTE) és konzorciumi

partnerei, a Széchenyi István Egyetem, a Szegedi
Tudományegyetem, a Szent István Egyetem és a
Medicina Könyvkiadó Zrt. az „Interdiszciplináris (élet-,
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társadalom- és jogtudományi ismeretköröket integráló)
Ápolástan, az Elsõsegélynyújtás és Egészségügyi
menedzsment többnyelvû elektronikus tananyagfejlesztés az Ápolás- és betegellátás alapszak hallgatói
részére” címû pályázatot nyújtotta be. A pályázatot az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága 75 034 336 Ft támogatásban részesítette.
Az összeghez a Pécsi Tudományegyetem 22 % önrésszel
járul hozzá. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv törekvéseit (versenyképes tudás növekedése, a foglalkoztatás bõvítése,
valamint a népesség egészségi állapotának javítása)
támogatva a pályázatot beadó konzorcium a projekt
céljaként tûzte ki, hogy az egészségtudományi BSc és
MSc képzésekben – különös tekintettel az Ápolás és
betegellátás alapszakon - résztvevõ hallgatók számára
komplex, interdisziplináris, on-line formában megjelenõ, angol és magyar nyelvû oktatási tananyagot hoz
létre az ápolástan, az elsõsegélynyújtás és az egészségügyi menedzsment tantárgyi modulokban. Az Ápolás
és betegellátás alapszak az egészségtudományi
képzések leghangsúlyosabbnak tekintett oktatási
területe, a tudományterület hallgatóinak 58%-át öleli
fel. Ebbe a képzési körbe tartoznak az ápolók,
dietetikusok, gyógytornászok, mentõtisztek és szülésznõk. A tananyagfejlesztés az elméleti tudás
szövegszerû formában történõ átadása mellett a
gyakorlati ismeretek, készségek kialakítását is célul tûzte
ki: az egyes ápolástani, elsõsegélynyújtó feladatokat/
beavatkozásokat 15 – 30 perc hosszúságú
filmfelvételeken fogja bemutatni Az adott ápolástani,
elsõsegélynyújtási ismeretkör elsajátításához szükséges
anatómiai és élettani ismeretek összefoglalása és az
egyes élettani folyamatok animációs kisfilmek
keretében történõ elkészítése is megtörténik a
tananyagfejlesztés során, így a hallgatók, a felhasználók
igény szerint újranézhetik ezeket a filmeket és
animációkat a kognitív és manualitáson alapuló
elsajátításig.
A kialakított tananyagok nem csak az ismeret átadásra, de azok ellenõrzésére is hangsúlyt helyeznek az
egyes fejezetek végén elhelyezett ellenõrzõ
kérdéssorokkal és azok megoldásaival.
A létrejövõ képzési anyagok további célja, hogy az
egyéni ismeretbõvítés lehetõségeit is felkínálja. Ennek
megfelelõen számos on-line kapcsolódást jeleznek az

ismeretek tovább bõvítéséhez, ezzel is szolgálva az
elsajátítandó tananyagtartalom mellett a speciális
érdeklõdési területeknek való megfelelést is.
A tananyagfejlesztõk az iskolarendszerû oktatás
területe mellett a lifelong learning elvet is szolgálni
kívánják, mivel az elkészített tananyagok a pályázat által
biztosítottan elhelyezésre kerülnek a tankonyvtar.hu
weboldalon, így hozzáférhetõvé válik minden típusú
szervezett oktatási forma számára, de az egyéni
ismeretszerzés lehetõségeit is kibõvíti.
A konzorcium által kidolgozott pályázat stratégiai célja
a partner egyetemek oktatásának összehangolásával,
egységesítésével a képzések színvonalának javítása,
amely a hallgatók munkaerõ-piaci versenyképességét,
munkahelyszerzõ, munkahelymegtartó képességük
sikerességét támogatja. A képzést harmonizáló
tananyagfejlesztõ munka az oktatók közti tudományos
és szakmai együttmûködést is támogatja, kibõvíti,
folyamatossá, rendszeressé teszi.
A projektben megvalósuló tananyagfejlesztés során a
bizonyítékokon alapuló ápolás elvét kívánjuk szolgálni
a nemzetközi standardoknak és a minõségbiztosítási
követelményeknek megfelelõen, ezzel is segítve a hazai
és európai tudás alapú munkaerõ-piac bõvülését.
A projekt végére elkészül az ápolástan és az
elsõsegélynyújtás elektronikus tananyag angol és magyar
nyelven, az egészségügyi menedzsment tananyaga
magyar nyelven. Emellett kidolgozásra kerülnek az
oktatásban használatos, hallgatóknak átadott handoutok, oktatási segédanyagok, valamint a tantárgyi
modulokhoz tartozó óravázlatok, PPT file-ok formájában.
A projekt megvalósításának szakmai vezetõje Dr. Oláh
András, egyetemi docens. A projekt 2010. április 1-jén
vette kezdetét és 2011 szeptemberében fog zárulni.
Az elkészülõ jegyzetek minden érdeklõdõ számára
ingyenesen elérhetõek lesznek a www.tankonyvtar.hu
honlapon.
A projekt nyitórendezvénye (2010. április 21.):
Az „Interdiszciplináris (élet-, társadalom- és
jogtudományi ismeretköröket integráló) ápolástan,
valamint elsõsegélynyújtás és Egészségügyi
menedzsment többnyelvû elektronikus tananyagfejlesztés az Ápolás- és betegellátás alapszak hallgatói
részére” címû projekt nyitórendezvényének a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Karának pécsi,
Vörösmarty utcai épülete adott helyet.
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Az ünnepélyes projektindító beszédek elsõ szereplõje
Dr. Betlehem József, a kar általános és oktatási
dékánhelyettese volt, Prof. Dr. Bódis József, a kar dékánja
nevében. Õ az egyetemek közötti együttmûködés
fontosságát hangsúlyozta, és külön megköszönte a
partneregyetemek és a könyvkiadó közremûködését a
pályázat elkészítésében és a szakmai megvalósításban.
Dr. Oláh András, a projekt szakmai vezetõje a projekt
megvalósítói elõtt álló kihívásokról, feladatokról, és az
ezek nyomán elkészülõ tankönyvek újszerûségérõl,
egyediségérõl, piaci megkülönböztetõ szerepérõl
számolt be. A partner-egyetemek és a könyvkiadó
képviselõi is elmondták ünnepélyes beszédüket: a
Széchenyi István Egyetemrõl Zborovján Ferencné,
mestertanár, a Szent István Egyetemrõl Dr. Lányi Katalin,
fõiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetemrõl Dr.
Pogány Magdolna, dékán, míg a Medicina Könyvkiadótól
Farkasvölgyi Frigyesné, vezérigazgató. A nyitóbeszédeket Dr. Lampek Kinga, projektmenedzser zárta, jó
munkát kívánva a projekt megvalósítóinak.
Ezután a nyitókonferencia szakmai elõadásai
következtek. A projekt keretén belül elkészülõ tankönyvek közül kettõt a szerkesztõk ismertettek. Dr. Oláh
András az Ápolástan tankönyv koncepcióját mutatta be.

Az Elsõsegélynyújtás tankönyvrõl Dr. Betlehem Józseftõl
hallhattak az érdeklõdõk. Az Egészségügyi menedzsmentrõl, és az ebben a témában elkészülõ
tankönyvrõl a Szegedi Tudományegyetem vendégelõadója, Dr. Gábor Katalin informálta a megjelenteket.
Farkasvölgyi Frigyesné, a Medicina Könyvkiadó Zrt.
vezérigazgató asszonya a tankönyvírás rejtelmeirõl
beszélt, hasznos tanácsokat adva a fejezetíróknak. A
projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók
adminisztrációs teendõit Dr. Lampek Kinga, projektmenedzser elõadása tartalmazta.
Az elõadások után ebédszünet következett, és délután
a különbözõ munkacsoportok megbeszéléseivel
folytatódott a program.
A nyitókonferencián elhangzott információkat
mindenki hasznosnak találta, a délutáni munkaértekezletek a további szakmai feladatok megvitatására
kiváló lehetõséget biztosítottak.
Bõvebb információ:
Dr. LAMPEK Kinga
Projektmenedzser
Kari Pályázati Iroda
tel./fax: 72/535-980
email: kinga.lampek@etk.pte.hu

ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGNEVELÕK
Az Egészségtudományi Kar hallgatói a Gandhi Gimnázium Egészségnapján
A pécsi Gandhi Gimnázium úttörõ munkát végez. Az elsõ olyan gimnázium, melyet romák alapítottak
roma diákok számára. Az iskolát mûködtetõ alapítványt roma, és nem roma szervezetek, magánszemélyek
hozták létre 1992-ben, az iskola mûködését 1994-ben kezdte meg. A középiskola célja, hogy lehetõséget
adjon a roma gyerekeknek érettségi vizsgát tenni, és ezáltal javítson a magyarországi roma népesség
helyzetén, valamint, hogy megtanítsa a fiatalokat büszkének lenni a saját kultúrájukra. Az iskolában 14
és 20 év közötti diákok tanulnak és érettségi után sok diák nyer felvételt felsõoktatási intézménybe. Az
iskola szellemiségét jól tükrözi, hogy a falakat is a diákok munkái díszítik. Az egyik ilyen falfestményt
ottlétünk alatt készítette el az egyik tanuló.
Karunkon már hagyományosnak mondható, hogy Pécs
város iskoláiban tartott egészségnapon vesznek részt, a
különbözõ szakok önként jelentkezõ hallgatói. Mégis
különlegesnek mondható ez a nap, hiszen minden
hallgató nagy izgalommal készült erre a rendezvényre.
Félelmek, várakozás izgalma jellemezte a felkészülést.
„Vajon tudunk újat mondani? Mi is csak tanulunk! Kellõen
határozottak leszünk, tudunk majd minden kérdésre
válaszolni?”- kérdezték aggódva hallgatóink.
A várakozás és az érdeklõdés egyenes arányban állt, mert
a diákok annak ellenére, hogy délutáni programként
szervezték az egészségnapot, nagy számban jelentek

meg és érdeklõdtek a számukra kínált programok iránt.
A társadalmi szinten is kiemelt, jelentõs egészségügyi
problémát felölelõ területek voltak a középpontba
emelve.
Nagy sikert aratott, a gyógytornász szakos hallgatók által
tartott prevenciós tartásjavító és felfrissítõ torna, a pilates
tornából ízelítõt adó mozgáscsokor. A diákok eleinte
nehezen szánták rá magukat, hogy ráüljenek a fittball
labdákra, de végül sikerült bevonni õket a tornába.
Ápoló szakos hallgatók szûrõvizsgálatokat végeztek,
sokan álltak sorba a vércukor és a vérnyomás mérésénél.
Népszerû volt a testzsír- és testtömegindex mérése is.
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Az egészséges táplálkozásról, az elhízásról, a táplálkozással összefüggõ megbetegedésekrõl és a divatos
fogyókúrákról tájékoztatták a dietetikus szakos hallgatók
az érdeklõdõket.
A rekreációszervezõ és egészségfejlesztõ szakos hallgatók a mozgás és étkezés összefüggéseirõl adtak
tájékoztatást és gyakorlati tanácsokat.

Tartásjavító
Tartásjavító torna
torna gyógytornász
gyógytornász hallgató
hallgató vezetéséve
vezetéséve

Természetesen a hallgatók ismerkedhettek karunk
képzési rendszerérõl és képzési kínálatáról, valamint a
hallgatóktól hiteles információt szerezhettek az
egyetemi életrõl.
A nap folyamán más izgalmas területeket is
megismerhettek a diákok. Az Egészségnap keretében
az ÁNTSZ, az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság és az Országos Mentõszolgálat képviselõi
is eljöttek, tájékoztatót adtak a dohányzás káros
hatásairól, a fogamzásgátlásról, a katasztrófavédelemrõl,
valamint az érdeklõdõk megtekinthettek egy
rohamkocsit is belülrõl.
Ami nagy öröm volt mind karunk hallgatói, mind az iskola
tanulói újabb élményekkel és nagyon fontos
tapasztalatokkal lettek gazdagabbak, amit az oktatás
épületébe zárva nem lehet megszerezni.
A rendezvényen résztvevõ hallgatók és felkészítõ
tanáraik:
Nagy Eszter, Nagy Dorina, Szilber Vilmos Dávid ápoló
szakos hallgatók. Felkészítõ tanár: Czucz Péter ügyvivõ
szakértõ.

Gandhis
Gandhis diák
diák falfestmény
falfestmény készítés
készítés közben
közben

Polgár Ágnes Anikó, Asztalos Ágnes, Horváth Lajos, Hanol
Balázs, Takács Tamás, Krassói Adrienn, Dull Zsófia
Georgina dietetikus szakos hallgatók. Felkészítõ tanár:
Szabó Szilvia fõiskolai tanársegéd.
Felde Sára, Bartl Kata, Matók Júlia, Ress Hanga, Mészáros
Mariann, Bíbó Alpár Zoltán, Halasi Zsófia, Zugfil
Adrienn, Horváth Eszter, Kristóf Katalin gyógytornász
szakos hallgatók. Felkészítõ tanárok: dr. Thánné Tari Júlia
fõiskolai tanársegéd és Pajor Viktória ügyvivõ szakértõ.
Schulteisz Nikolett, Zierkelbach Péter, Palotai Lilla,
Rõhberg Zsanett, Király Katalin rekreációszervezés és
egészségfejlesztés szakos hallgatók. Felkésztõ tanár: Dr.
Tigyi Zoltánné fõiskolai adjunktus.
Köszönjük mindenki munkáját!
Dr. TIGYI Zoltánné
fõiskolai adjunktus

Az Egészségtudományi Kar bemutatkozott
a Szociális Héten Szombathelyen
Az idei tavaszon immár 14. alkalommal rendezték meg
a Szociális Hetet Szombathelyen.
A rendezvényen, úgy, mint az elmúlt években is, a
szociális szférában dolgozó szakemberek számára szóló
konferenciákat és kerekasztal beszélgetéseket szerveztek.
Az idei évben a rendezvénysorozatot megnyitották a
„nagyközönség” számára is. A Szociális Hetet színesebbé
téve a város Fõterén lehetõséget kaptak a szociális

szférában érintett szervezetek és egyesületek arra, hogy
bemutatkozzanak, és megmutassák mindazt a
tevékenységet, amivel foglalkoznak. Eközben, szintén
a Fõtéren felállított színpadon színvonalas mûsorokat
láthattunk a szociális szervezetektõl.
Ezen alkalomból a PTE Egészségtudományi Kara is
lehetõséget kapott a bemutatkozásra. A már meglévõ
és tervezett képzések népszerûsítését a szociális
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munkás szakos hallgatók, és a Hallgatói Önkormányzat
(HÖK) közösen végezte. A közönséggel való találkozás
két helyszínen történt: a harmadéves szociális munkások
a nagyszínpadon szerepjátékot adtak elõ, ebbõl az
érdeklõdõk megtudhatták, hogy mit is foglal magába a
szociális munka, miközben a sátorban a HÖK képviselõi
és a hallgatók a karról adtak tájékoztatást, illetve egy
„szociális totó”-t töltettek ki a vállalkozó szellemûekkel.
A nap végén a totó-t helyesen kitöltõk között az egyetem
logójával díszített hátizsákokat sorsoltunk ki.
A rendezvény során a hallgatók nemcsak a sátorban adtak
információt és szóró-anyagot az érdeklõdõknek, hanem
a Fõtéren személyesen is megszólították a járókelõket.
A bemutatkozó pavilonunkat az egyetemi logót
tartalmazó zászló mellett a diákéletrõl készült fotókkal
tettük színesebbé. A rendezvények során, az Erasmus
pályázaton részt vett hallgatók élménybeszámolóját
hallgathatták meg az érdeklõdök, többek közt
Németországban, Finnországban és Erdélyben szerzett

Szociális életképek a Fõtéri színpadon

szakmai tapasztalataikat és élményeiket osztották meg
az ifjúsági pinceklubban megjelent szép számú
közönséggel.
RADICS Péter
PÉTER Pál Péter
II. éves szociális munkás hallgatók,
HÖK tisztségviselõk

Oklevélátadó Ünnepség 2010. áprilisában
A PTE Egészségtudományi Kar tavaszi Oklevélátadó Ünnepségére 2010. április 1-jén 11 órakor került
sor a Pécsi Tudományegyetem Dr. Halassy-Nagy József Aulában.
Ünnepélyes keretek között 67 jelölt vehette át
oklevelét okleveles védõnõ, egészségbiztosítási
szakember, egészségügyi ügyvitelszervezõ, gyógytornász, mentõtiszt, szociális munkás, valamint
egészségfejlesztõ wellnessterapeuta szakokon.
Az ünnepi beszédet Prof. dr. Bódis József egyetemi
tanár, az MTA doktora, karunk dékánja, PTE megválasztott rektora mondta el:
Tisztelt Végzõs Hallgatók, Tisztelt Hallgatóság, Hölgyeim
és Uraim!
Tekintettel arra, hogy elég gyér taps volt a diplomaosztás közepette én azt kérem mindenkitõl, hogy egy
vastapssal köszöntsük a friss diplomás hallgatókat.
Köszönöm szépen!
Általában ha valaki diplomát kap az biztosan élete egyik
legfontosabb pillanata. Ma már tudjuk, hogy vannak akik
több diplomát is megszereznek de az biztos, hogy az elsõ
diploma az meghatározó az ember életében és az is biztos
hogy amikor azt az ember megkapja – legyen az akar
hányadik – mindig ünnepnap lesz.
Ünnepnap is kell, hogy legyen hiszen amikor a diplomát
megkapja valaki az azt jelenti hogy, évekkel korábban
választott egy utat, amely úton szeretne végig menni, és
amikor a diplomát megkapja, akkor ehhez az úthoz
megkapja a jogosítványát.

Régebben – 20-30 évvel ezelõtt – a diplomaosztók
mindig hétvégén voltak, hogy nagyobb ünnep legyen. Az
utóbbi idõben ez átalakult és ilyen hétköznapokon szokott
lenni, azt is szoktam mondani hogy a naptárban ugyan ez
nem egy piros betûs ünnep ,de a maguk lelkében biztosan
az , és maradjon is az.
Egy olyan egyetemtõl kapták a diplomát amelyik
Magyarország történetének elsõ egyeteme volt. Hogyha
megnézik azt az ablakot ott szerepel egy szám 1367, akkor
alapította Nagy Lajos király a mi egyetemünket.
Természetesen nem volt akkor még ilyen, és ennyi fajta
képzés, de az, ami jelenleg van, nem jöhetett volna létre,
ha 1367-ben nem alapítják meg az egyetemet. Kérem, hogy
minden egyéb probléma és baj mellett, legyenek büszkék
arra hogy Magyarország történetének elsõ egyetemétõl
kapják a diplomájukat!
Ez a történelmi vonulat sok mindenre kötelez, sok
mindent meghitté is tesz, de az biztosan igaz, hogy Pécs,
mint egyetemváros a történelembõl kitörölhetetlen. A mi
karunk nem 1367-ben alakult, ebben az évben fogjuk
ünnepelni fennállásának 20 éves évfordulóját. Annak
ellenére, hogy a világban az egészségtudományt már
nagyon régóta oktatják, a mi karunkon 20 éve, a fennállása
óta folyik tanítás. A 20 év sok mindenre jó. Arra jó hogy új
képzési ágakat, szakokat, szakirányokat létrehozzunk, és
arra is jó, hogy egy kar kifejlõdjön, megerõsödjön. Önök
közül legtöbben a Bologna-folyamatban már szervesen
részt vett és ez a Bologna-folyamat a mi képzésünknek az
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egészségtudományi képzésünknek számos pozitívumot
hozott. Az egyik pozitívuma az, hogy rendes, tisztességes
egyetemi karrá válhattunk. Ebben a rendszerben durván
3 szint különböztethetõ meg, az alap szint, aztán a
mesterszint – amelyik a régi, egyetemi szintnek felel meg
– és a doktor képzés.
Az egészségtudomány általában gyakorlat orientált,
amit Önök tanultak annak is gyakorlatorientáltnak kell
lennie, de természetesen, hogy egy tudomány fejlõdjön
magasabb szinteken is kell a képzést végezni, így jön létre
az MSc, tehát a mesterképzés, és a legkiválóbbaknak
megadatik az a lehetõség, hogy a tudományokat
fejlesszék, tudományt csináljanak. Nyilvánvaló, hogy ez
egy kis csapat kell hogy legyen.
Magyarországon a mi karunk az, amelyik elõször lett
ilyen szervezett és elõször nyújtja a hallgatóságnak azt a
lehetõséget, hogy minden szinten tudja képezni magát.
Pár évvel ezelõtt hogyha doktori címet el akart érni
valaki, akkor orvosnak vagy jogásznak kellett lennie, a
mérnöki vonalon még plusz képzéshez kellett jutni, és így
tudták elérni a doktori címet. Ma az
egészségtudománynak ez „ab ovo” adatott, csak kell
továbbfejlõdni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha
valaki most megkapva a diplomáját még lát maga
számára fejlõdési lehetõséget, karunk áll rendelkezésre,
MSc, illetve a doktori iskola irányába, hogy ez ma már nem
csak elv, meg álom. Itt, ebben a sorban számos olyan
kolléga ül, aki valamikor úgy kezdte mint Önök, és ma már
tudományos minõsítéssel rendelkezõ egyetemi docensek,
és a kar vezetõ oktatói közé tartoznak.
Meggyõzõdésem, hogy az egészségtudomány akkor
lesz ugyanolyan erõs, mint bármelyik más tudomány –
fizika,matematika, orvos, jog stb. tudományok – amikor
a saját nevelésû hallgatóiból lesznek a kiemelkedõk, és a
kiemelkedõkbõl lesznek a vezetõik. Azt gondolom, hogy a
mi karunk ebben nagyon jól halad.
Amikor ezekrõl beszélek akkor talán azt gondolják, hogy
a dékán olyan beállítottságú, hogy csak a munka meg a
tudomány és a tanulás, miközben higgyék el, hogy ez egy
fontos vonulata az ember életének, de van nagyon sok
más vonatkozása, amit Önök talán még színesebben
tudnának elmondani a diákélet, a diákévekbõl a diákélet
jellegzetességeit, hiszen az egyetemi évek alatt barátságok
szövõdnek,szerelmek szövõdnek, sokszor családok
alakulnak ki, ami szintén hozzátartozik az egyetemi élethez
azt színesíti elmélyíti és tartalmasabbá teszi.

diploma az egy papír, és feljogosít egy szakma vagy
hivatás gyakorlására, az értelmiségi annyival több, hogy
figyel a környezetére, figyel a külvilágra, arra megfelelõ
módon reagál, és hogyha neki nem tetszik, akkor
megfelelõ módon befolyással is van rá.
Én abban bízom, hogy akik ma diplomát kaptak, egyben
értelmiségivé is váltak, mert ez egy másfajta
kötelezettséget is jelent a társadalom számára. Az is igaz
hogy, Önök végezték el a tanulást, Önök szerezték meg a
diplomát, de mindezt nem sikerült volna, hogyha nincs
egy családi háttér, vagy nincs egy társ, aki ebben segített
volna.
Itt szeretném megköszönni a szülõknek, a
hozzátartozóknak azt az állhatatos segítséget, amivel
hozzásegítették a hozzátartozójukat ahhoz, hogy
diplomássá, értelmiségivé váljanak.
A mai nap egy ünnep mindannyiunk számára, de ez az
ünnep a búcsú perceit is jelenti egyben, hiszen elköszönnek
az iskolától, az alma mátertõl, amelyikhez éveken
keresztül kapcsolódtak. Remélhetõleg jó emlékekkel
távoznak, de a búcsú az ne egy szomorú búcsú legyen,
hanem valaminek a kezdete, mégpedig annak a kezdete,
hogy egy más típusú kapcsolat alakuljon ki az alma mater
és Önök között.
Korábban már említettem, hogy milyen lehetõségekkel állunk még az Önök rendelkezésére, és ez az
évek folyamán nyilván még bõvülni, még változni fog.
Határozottan figyelünk a végzõs hallgatóinkra,
megszervezzük az évfolyam találkozókat, és arra is
visszavárjuk Önöket. A beszédem végén engedjék meg,
hogy még egyszer megköszönjem azt hogy annak
idején minket választottak. Bízom benne, hogy amit
tõlünk kaptak, az kellõ útravaló lesz ahhoz, hogy
választott hivatásukat magas szinten, és humánusan
gyakorolják, hiszen azt gondolom, hogy nincs sok olyan
hivatás, amely szebb ennél, mint a kiszolgáltatott beteg
emberen bármilyen módon segíteni, mert az
sokszorosan visszatérül, lelkileg biztosan. Azt, hogy a
társadalom ezt hogy ismeri el, az egy másik kérdés, de
annyira rossz helyzetben van az egészségügy ma
Magyarországon is, hogy ettõl már csak jobb lehet.
Abban bízunk, hogy a jövõ mindannyiunk számára
sokkal szebbel-jobbal kecsegtet, és emelt fõvel tudjuk
közösen gyakorolni a hivatásunkat.
Engedjék meg, hogy mindehhez ismételt gratulációm
után nagyon sok sikert, jó erõt egészséget, és az egyéni
életükben boldogulást kívánjak !

Mi ugyan „csak” diplomát adunk – és ezt nem becsüljük
le – de nagyon szeretnénk, hogy aki diplomás lesz, az
egyben értelmiségivé is váljon. A nagy különbséget én
abban látom diplomás és értelmiségi között, hogy a
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Rövid hírek
Rektorválasztás
A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2010. március
25-én a rendkívüli, rektorválasztó szenátusi ülésen –
titkos szavazással – prof. dr. Bódis József egyetemi
tanárt, az MTA doktorát, karunk dékánját választotta meg
az egyetem rektorának. A megválasztásához ezúton is
gratulálunk, felelõsségteljes megbízatásához sok sikert
kívánunk!
Állásbörze a PTE-n
Karunk kiállítóként vett részt a Pécsi Tudományegyetem
összegyetemi állásbörzéjén 2010. április 21-én. A
rendezvényen a mester- és szakirányú továbbképzési
szakjaink népszerûsítése volt a cél. Az érdeklõdõ
hallgatóknak felkészítõ napot is tartottak, melyen
önéletrajzírás, grafológiai-, karrier- és életpálya tanácsadás, idegen nyelvû önéletrajzírás és egyéb, az
álláskeresés során hasznos workshopokat tartottak.
TÁMOP Nyitórendezvények az ETK-n
A TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0054 projekt „Az orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
alapképzési szak és a klinikai laboratóriumi kutató
mesterképzési szak tananyagfejlesztése” nyitórendezvényére került sor a Laterum Kollégiumban 2010.
április 22.-én. Konzorciumi Tagok: Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Medicina Könyvkiadó Zrt.
Az „Interdiszciplináris (élet-, társadalom- és jogtudományi ismeretköröket integráló) ápolástan,
valamint elsõsegélynyújtás és Egészségügyi menedzsment többnyelû elektronikus tananyagfejlesztés az
Ápolás- és betegellátás alapszak hallgatói részére”
TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0061 projekt nyitórendezvényére a kar Vörösmarty utcai épületében 2010.
április 21-én került sor.
Konzorciumi Tagok: Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem,
Szent István Egyetem, Medicina Könyvkiadó Zrt.
Baby Boom az ETK-n
2010. március-áprilisában 7 kollégánk családjában
született gyermek. Szívbõl gratulálunk Aradvári-Szabolcs
Mariann tanársegédnek, Domjánné Fejõs Szilvia tanársegédnek, Gabara Krisztina igazgatási ügyintézõnek,
Lantos Zsuzsanna tanársegédnek, dr. Nagy Gábor
tanársegédnek, Salamon Adrienn igazgatási ügyintézõnek, Ungár Tamás Lászlóné (Polyák Éva) tanársegédnek.
Koszorúzás a Szombathelyen
Markusovszky kórház névadójára emlékeztek 2010.
április 25-én Szombathelyen. Markusovszky Lajos
emlékszobránál Dr. Lakner László fõiskolai tanár, képzési
igazgató, a kórház elnök-vezérigazgatója emlékezett

meg a kórház névadójáról. Karunk képviseletében Dr. Bódis
József egyetemi tanár, az MTA doktora, karunk dékánja,
Dr. Kiszbacher Ildikó egyetemi docens, tudományos
dékánhelyettes és Dr. Betlehem József egyetemi docens,
általános és oktatási dékánhelyettesek vettek részt.
Bringával a munkába/egyetemre
A „Bringázz a munkába” országos kerékpározást
népszerûsítõ kampány keretében március 29. és április
30. között minimum 8x kellett kerékpárral munkába/
egyetemre menni és közlekedési naplót vezetni. Karunk
vállalkozó szellemû bringásai az országos rangsorban
53. helyen végeztek 335 km kerékpározással.
Pálos Károly-díj
A Pálos Károly-díj elsõ fokozatával tüntették ki Wágner
Lászlóné, a PTE Szombathelyi Képzési Központjának
nyugdíjas adjunktusát. A Szombathely Megyei Jogú
Város által alapított kitüntetéseket azok kaphatják, akik
kiemelkedõ munkájukkal segítették a város hatékony
és emberibb arcú szociális ellátását.
A kitüntetéshez gratulálunk!
Együttmûködési megállapodás
2010. március 29.-én Szombathelyen szándéknyilatkozatot írt alá Prof. dr. Bódis József egyetemi
tanár, az MTA doktora, karunk dékánja és Bernd Weber
FDK klinika ügyvezetõ igazgatója, melynek értelmében az Ápolás és Betegellátás alapképzési szak
ápoló-, és az Egészségügyi Szervezõ alapképzési szak
egészség-biztosítás szakirányokat Frankfurtban is
indítani tervezik.
Amerikai vendégoktató a Doktori Iskolában
Lorene A. Wedeking Fulbright ösztöndíjas vendégoktató
tartott két PhD kurzust a 2009/2010 tanév II. félévében
karunkon „The Role of Health Professions in Health Policy
Formulation” (Az egészségügyi dolgozók szerepe az
egészségügyi stratégia kialakításában) és „Global Health
Issues”(Globális egészségi kérdések) címmel.
Címzetes egyetemi docens
A 2010. április 12-én megtartott Kari Tanács egyhangúlag
döntött arról, hogy Dr. Bernd Weber a Frankfurti
Diakonissza Klinikák ügyvezetõ igazgatója, valamint Dr.
Armin Clauss volt német szociális, a munkaügyi és a
környezetvédelmi miniszter, Dr. Pálfiné Szabó Ilona
karunk nyugalmazott tudományos fõmunkatársa részére
címzetes egyetemi docensi kinevezést adományoz.
A kinevezésekhez gratulálunk!
Az MTA rendes tagja
Prof. dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár urat, a PTE
Általános Orvostudományi Karának professzorát, karunk
Diagnosztikai Intézetének intézetigazgatóját a Magyar
Tudományos Akadémia Közgyûlése az Orvosi Tudományok
Osztálya jelölése alapján az MTA rendes tagjává választotta.
Gratulálunk a professzor úrnak a címhez, és további
sikeres munkát kívánunk!
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EFEN beszámoló – 2010
Mint minden évben, idén is megrendezésre került az
ETK és az ÁOK hallgatóinak diáknapjai – az EFeN
(Egészségügyi Felsõoktatási Napok), április 12. és 16.
között.
A programsorozat elsõ napja véradással kezdõdött, így
hallgatóink részvételükkel három életet menthettek
meg. Azok a hallgatók, akik saját egészségüket is
fontosnak tartották, részt vehettek különféle
szûrõvizsgálatokon is. Az érdeklõdõk a véradást
követõen az Általános Orvostudományi Kar parkolójában
megrendezésre került katasztrófa elhárítási bemutatót
tekinthették meg. Lehetõség nyílott részt venni
grafológiai tanácsadáson, bicikli és streetball versenyen,
póker bajnokságon, este pedig nyitóbuli várta az
érdeklõdõket a Lépcsõházban, ahol fellépett az Animal
Cannibals duó.
Hallgatóinknak nem volt sok idejük kipihenni magukat,
mivel másnap (kedden) kipróbálhatták a Mecsextrém

grafológiai elõadás és bemutatkoztak a Fonti5, a
Kempoe, a Galaxy RRC, és a Freestyle képviselõi is. Késõ
délután érdemes volt visszamenni az ÁOK udvarára, ahol
malacsütéssel és élõ cigányzenével várták az
érdeklõdõket. A napot humorest és tûzjátékosok
bemutatója zárta. Hagyomány az EFeN napokon az

Népszerû volt az X-BOKSZ

Fõzõverseny
Fõzõverseny aa Berek
Berek utcai
utcai épület
épület udvarán
udvarán

Park hajmeresztõ játékait, paintballozhattak Orfûn illetve
squasholhattak a Pécsi Sasok Mozgásközpontban.
Délután focibajnokságot szerveztek az ÁOK Mozgástani Intézetében, majd pszichológiai elõadásra került
sor a Laterum kollégiumban. Este a Mecsekbe várták a

éjszakai fürdõzés, melyre Sikondán került sor, ahol éjfélig
lubickolhattak a szerencsések. A fürdõzök viszont
biztosan lemaradtak az amatõr zenekarok fellépésérõl,
ami az ÁOK aulájában került megrendezésre. A
csütörtöki nap ismét az akció és a harci-láz jegyében
kezdõdött, mivel hallgatóinkat Orfûn Paintball meccs,
illetve a Mecsextrém Park várta. Késõ délután exkluzív
borvacsora néven meghirdetett bortúrához gyülekeztek
az érdeklõdõk. A tapasztaltabbak tudták, hogy ez nem
jelent mást, minthogy az ÁOK és ETK hallgatói, egymással
karon öltve, buszra szállnak, és Villányba utaznak, ahol
kiváló nedûk és pincelátogatás várja õket.
Pénteken a horgászat szerelmeseinek kedveztek a
szervezõk horgászversennyel, ami az abaligeti tónál
került megrendezésre. Az EFeN napokat végül a moziest zárta az Uránia moziban.
Mindent összevetve, megint csak egy színvonalas
programsorozaton vehettünk részt. A jó programok
egyre szélesebb körû kikapcsolódást nyújtanak
hallgatóink számára és egyre több érdeklõdõt vonzanak.
Reméljük a következõ évi EFeN is hasonlóan jó lesz,
türelmetlenül várjuk…..
RAPOSA L. Bence

ÁOK-ETK
ÁOK-ETK futóverseny
futóverseny

szervezõk egy kalandtúrára a vállalkozó szellemûeket.
Az este ismét a könnyed szórakozásé volt az ÁOK-n, a
nap záróeseményeként a Kowalsky Meg a Vega együttes
lépett fel
A szerdai napon az ETK-ÁOK futóversennyel kezdõdött
a programsorozat melyet a Berek utcában megrendezett
rendhagyó fõzõverseny követett. A Berek utca udvarán
felállított óriás Xboxot, a szumó birkózást és a rodeóbikát
is kipróbálhatták az érdeklõdõk. Ezen a napon is volt
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Jegyzõkönyv a 2010. április 12-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 napirend
kiegészítésére vonatkozó javaslat nem érkezett.
A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadta.
Dékán úr javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság
összetételére: elnök: Dr. Takács Magdolna fõiskolai
docens, kari jogi tanácsadó; tagok: Egyed Anna gazdasági
csoportvezetõ és Kühn Petra HÖK elnök.

irányította. Az ápolási és sürgõsségi demonstrációs
eszközpark fejlesztése érdekében több alkalommal nagy
értékû oktatási célt szolgáló eszközt adományozott a
karnak. Az ETK-val való alapítványi együttmûködés során
a hallgatók, oktatók és kutatók támogatása mellett,
tudományos rendezvények szervezésében és az
ápolásbiztosítás koncepciójának kidolgozásában is részt
vett. Mindezeken túlmenõen kiemelten foglalkoztatta
a felsõfokú ápolóképzés megvalósítása.

A Kari Tanács a szavazatszámláló bizottság összetételére vonatkozó elõterjesztést a bizottság tagjainak
tartózkodása mellett elfogadta.

Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Kiegészítésként elmondta, hogy az eddigi
együttmûködés során számos oktató és hallgató
vehetett részt németországi tanulmányúton és közel
20 millió Ft bevételt jelenthet a szeptembertõl kezdõdõ
idõszakban a klinika 4 határon túli magyar hallgató
beiskolázására vonatkozó ajánlata.

1. napirendi pont:
Személyi ügyek: A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar címzetes egyetemi
docensi pályázatai.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa titkos szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett támogatta Dr. Armin Clauss részére címzetes
egyetemi docensi cím adományozását.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Elmondta, hogy Dr. Bernd Weber a Frankfurti
Diakonissza Klinikák ügyvezetõje, továbbá 2002-tõl az
Agaplesion közhasznú részvénytársaság kórházhálózat
vezérigazgatója. A karral folytatott közel 10 éves
együttmûködés során külföldi ösztöndíjak és oktatói
tanulmányutak felajánlásával, valamint az eszközpark
korszerûsítésével jelentõs mértékben segítette a kar
fejlõdését. Létrehozta a Magyar-Német Együttmûködés
az Egészségügyi Iskolai és Felsõoktatásért Közhasznú
Alapítványt, melynek fõbb tevékenységei közé tartozik
többek közt az egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, rehabilitáció és a tudományos munka
támogatása. 2004-tõl az általa vezetett klinikák az ETK
gyakorlókórházaként mûködnek. Kérése volt, hogy a Kari
Tanács támogassa az elõterjesztést.

Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Ismertette Pálfiné Dr. Szabó Ilona címzetes egyetemi
docensi elõterjesztését. 41 évig állt alkalmazásban a
Pécsi Tudományegyetemmel, Karunkon 1993 óta magas
színvonalon látja el oktatói, oktatásszervezõi és
tudományos feladatait. Mindezeken túlmenõen a
Tudományos Diákköri Konferenciákon az általa
felkészített hallgatók számos alkalommal rangos
helyezést értek el, diplomamunkáknál konzulensként
és opponensként nyújtott szakmai segítséget a hallgatók
számára. Jelentõs közéleti tevékenységét jelzi, hogy a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi
szervezetében az etikai bizottságának elnöki tisztségét
tölti be, továbbá tagja a Baranya Megyei Etikai Tanácsnak,
a Magyar Ápolástudományi Társaságnak, a Magyar Ápolási
Egyesületnek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.
2007-ben summa cum laude minõsítéssel PhD fokozatot
szerzett. Munkásságának elismeréseként számos
szakmai elismerésben is részesült: Rektori Dicséret, Pro
Sanitate kitüntetés, Fõigazgatói Dicséret, valamint
Egészségügyi Minisztériumi Dicséret.
Kérte, hogy a Kari Tanács támogassa az elõterjesztést.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa titkos szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett támogatta Dr. Bernd Weber részére címzetes
egyetemi docensi cím adományozását.
Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Elmondta, hogy Dr. Armin Clauss miniszterként a
szociális, a munkaügyi és a környezetvédelmi tárcát is

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa titkos szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

22

2010. június
mellett elfogadta Dr. Pálfiné Szabó Ilona részére címzetes
egyetemi docensi cím adományozását.
2. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2010. évi költségvetése.
Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Beszámolt arról, hogy a bevételi és kiadási elõirányzatok göngyölített egyenlege 658 millió Ft. A Szenátus
2009 szeptemberében elfogadta a korrekció mértékét,
melynek következtében a kar 76 millió Ft-ot kapott
vissza. Ezen túlmenõen azonban kb. 67 millió Ft
visszafizetésére kerül sor normatíva korrekció miatt.
2010-ben az alapelvek nem változtak, azonban az
egyetemi szintû elvonás csökkent. A költségvetés
tervezése során a döntések következményeivel is
számolni kell (pl. hallgatói átjelentkezések).
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Érdeklõdött arról, hogy mi áll a nagyarányú korrekció
hátterében.
Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Válaszul elmondta, hogy külön elemzést tart
szükségesnek az okok feltárásához. Véleménye szerint
a háttérben a kimenõ-bejövõ évfolyamok különbsége,
illetve a hallgatói átjelentkezések állnak.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy a tudomása van a hallgatói
létszámcsökkenésrõl. Kérdése volt, hogy az 50-100
millió Ft-os negatívum elkerülésének érdekében miért
nem történtek meg a megelõzõ intézkedések.
Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Véleménye szerint az okok feltárásához mélyebb
elemzés szükséges.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Megkérdezte, hogy a 2010. évben is várható-e hasonló
helyzet kialakulása.
Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Elmondta, hogy amennyiben csökken a hallgatói
létszám korrekcióra van szükség.
Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Beszámolt arról, hogy a Gazdasági Osztály a
Tanulmányi Osztálytól megkapta a 2010., 2011.
évekre vonatkozó hallgatói létszám kalkulációt, ami
lehetõvé tette és teszi a normatíva korrekcióból
eredõ bevétel csökkenésének megtervezését is,
amit eddig is szükségesnek tartott betervezni,
azonban a költségvetés tervezése a Gazdasági
Osztály által 2009. októberi statisztikai adatok alapján
történik.

Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Kiegészítésként elmondta, hogy a hallgatói
létszámmozgás a költségtérítéses képzéseknél csekély
mértékû más karokhoz viszonyítva, továbbá a kar
államilag támogatott normatívát nem enged átvinni. A
fõhatóságnak megküldte a más felsõfokú intézményekkel történt összehasonlítást tartalmazó anyagot.
Meglátása szerint a háttérben álló további tényezõk
vizsgálatára van szükség.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Véleménye szerint a 67 millió Ft-os elvonás oka nem a
hallgatói létszámmozgás. Kérése volt a korrekció
ellenõrzése, illetve a SAP rendszerbõl folyamatos
jelentés kérése a kar gazdasági helyzetérõl. Problémának
tartja továbbá a visszajelzések hiányát. Érdeklõdött a
Zalaegerszegi Képzési Központ nagyarányú hiányának
okáról.
Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ:
Meglátása szerint a hiány okai többek között, hogy az
oktatók és oktatást segítõk létszámának csökkenése miatt
kevesebb a normatíva. 2009-ben alacsony volt az
államilag finanszírozott létszám, mely 2011-ben komoly
normatíva kiesést eredményezhet. A kollégiumi
finanszírozást nem férõhelyek szerint, hanem az
államilag finanszírozott hallgatói létszám alapján kapja a
képzési központ. A hallgatók felvétele a HÖK által
történik, ezért javasolta, hogy az államilag finanszírozott
hallgatók felvétele legyen elsõdleges. A bevételek
növelése érdekében dologi és személyi megszorításokat
javasolt, valamint a kollégiumi szobák levelezõs
hallgatóknak történõ kiadását.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Ismételten érdeklõdött a Zalaegerszegi Képzési
Központ 81 millió Ft-os normatíva korrekciójának
jogosságáról.
Egyed Anna gazdasági csoportvezetõ:
Elmondta, hogy a 2009. októberi statisztikai adatokkal
számoltak, azonban a normatíva kevesebb volt az
alacsonyabb hallgatói létszám miatt.
Dr. Oláh András dékáni hivatalvezetõ:
Problémának tartja, hogy a Gazdasági Osztály által a
költségvetés tervezése úgy történik meg az elõzõ évi
októberi statisztikai adatok alapján, hogy kari belsõ
használatra sem kerül megtervezésre a következõ év
szeptemberétõl elõre kalkulálható hallgatói
létszámcsökkenésbõl adódó bevétel csökkenés és az
azt kompenzáló kiadást csökkentõ intézkedések köre.
Graf Ferenc kari gazdasági vezetõ:
Elmondta, hogy minisztériumi és egyetemi szabályozásnak megfelelõen 2009. október 15-ei adatok
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alapján kell tervezni a költségvetést. A kollégiumok
esetében az államilag finanszírozott képzésben részt
vevõ hallgatók után 80%-ot kap az ETK a felosztási alap
változása miatt, 20% pedig a Gazdasági Fõigazgatóságon
kerül elkülönítésre.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
A normatíva korrekció alapos elemezéséhez
vizsgálatot tart szükségesnek. Kérése volt, hogy a képzési
központok vezetõi és a Gazdasági Osztály a jövõben havi
beszámolót készítsen a gazdasági helyzetrõl és kérte a
képzési helyek viszonylatában megtervezett kiadási
oldal folyamatos nyomon követését és betartását. Kérte,
hogy a Kari Tanács támogassa az elõterjesztést.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar 2010. évi költségvetésérõl szóló
elõterjesztést.
3. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Gyógyszerismertetõ szakirányú
továbbképzési szak szakindítási kérelme.
Dr. Ágoston István osztályvezetõ:
Beszámolt arról, hogy a Gyógyszerismertetõ
szakirányú továbbképzési szak indítását indokolja a
hallgatói létszámcsökkenés valamint, hogy az
orvoslátogatói tevékenységhez szükséges egységes
továbbképzési rendszer kidolgozására hazánkban
ezidáig még nem került sor. A képzés célja olyan
gyógyszerismertetõ szakemberek képzése, akik
szakszerû információkkal rendelkeznek a legújabb
gyógyszer- és gyógyászati termékekrõl, továbbá azok
fõbb alkalmazási körérõl, és ezen ismeretek birtokában
tájékoztatják, valamint etikus tanácsokkal látják el az
egészségügyi szakembereket. Mindezek alapján kérte
a tanácstagokat, hogy támogassák a szakindítási
kérelmet.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Gyógyszerismertetõ szakirányú
továbbképzési szak szakindítási kérelmérõl szóló
elõterjesztést.
4. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzat 7/A melléklet 6. sz. mellékletének
módosítása.
Dr. Ágoston István osztályvezetõ:
Elmondta, hogy a MAB által elfogadott Csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ alapképzési szak nyilvántartásba

vételérõl szóló határozata az Oktatási Hivataltól a
Felsõoktatási Felvételi Tájékoztató 2010. évi kiadványának szerkesztési határidejének lezárultát követõen
érkezett meg az egyetemre. Azonban a szakra
vonatkozóan a Felvételi Tájékoztató kötelezõ jelleggel
ének-zenei, testi, egészségi és beszéd alkalmassági
vizsgát ír elõ, mindezek alapján szükséges a kar Felvételi
Szabályzatának módosítása.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Felvételi Szabályzatának módosításáról szóló elõterjesztést.
5. A Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképzõ Iskola Alapító Okiratának
módosítása.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy a PTE SZESZI a dél-dunántúli régióban
betöltött fontos közoktatási szerepét kívánja bõvíteni a
szombathelyi telephely létesítésével. Az alapítás célja
továbbá a tanulói létszám növelése, a szakképzési paletta
bõvítése, a Vas Megyei egészségügyi és szociális
területen jelentkezõ szakdolgozó hiány csökkentése. A
tagintézmény létesítése egyúttal tanulói utánpótlást is
jelent a Szombathelyi Képzési Központ számára.
Kérte a Kari Tanács tagoktól az elõterjesztés támogatását.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Szociális és
Egészségügyi Szakképzõ Iskola Alapító Okiratának
módosításáról szóló elõterjesztést.
6. A Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakképzõ Iskola Pedagógiai Programja.
Dr. Ágoston István osztályvezetõ:
Tájékoztatta a Tanácstagokat arról, hogy a szakmai
fejlesztési folyamatok eredményeként sor került a
Szakképzõ Iskola Pedagógiai és Szakmai Programjának
a képzési struktúra változásaival összhangban történõ
módosítására, melyet az intézmény Nevelõtestülete,
Diákönkormányzata, Iskola orvosa is egyhangúlag
támogatott. Mindezek után a Programok véleményezés
céljából megküldésre kerültek egy független tanügyi
igazgatási és pedagógiai értékelési szakértõ részére, aki
szintén támogatta a programok fenntartó által történõ
jóváhagyását.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással, 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Szociális és
Egészségügyi Szakképzõ Iskola Pedagógiai Programjáról
szóló elõterjesztést.
7. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Záróvizsga Bizottsági elnökök
megbízására.
Dr. Betlehem József általános- és oktatási dékánhelyettes:
Elmondta, hogy az intézetektõl és tanszékektõl kapott
javaslatok alapján került összeállításra az elõterjesztés.
A vonatkozó szabályzatok elõírásainak értelmében
minden évben szükséges a Záróvizsga Bizottsági elnökök
megbízásának megszavazása.
Kérte a Kari Tanács tagjait, hogy támogassák a javaslatot.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Záróvizsga Bizottsági elnökök
megbízásáról szóló elõterjesztést.
8. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2010. évi hallgatói normatíva
keretfelhasználása és keretfelosztása.
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Felkérte Kühn Petrát a napirendi pont ismertetésére.
Kühn Petra HÖK elnök:
Beszámolt arról, hogy a Szenátus 2009. december 10ei ülésén módosításra került a Pécsi Tudományegyetem
Térítési és Juttatási Szabályzata, mely érintette a hallgatói
normatíva keretfelosztását. Ennek következtében a Kar
Diákjóléti és Kollégiumi Bizottsága az alábbi
elõterjesztést fogadta el. A tanulmányi ösztöndíj a
hallgatói normatíva 45 százalékát, az intézményi
szakmai, tudományos ösztöndíj a hallgatói normatíva 4
százalékát, az intézményi közéleti ösztöndíj a hallgatói
normatíva 10 százalékát, a rendszeres, rendkívüli
szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, valamint a szakmai
gyakorlati ösztöndíj a hallgatói normatíva 40 százalékát,
a hallgatói önkormányzat mûködésének támogatására
hallgatók után biztosított intézményi összegének 1%-át
tegye ki.
Kérte a Kari Tanácstól, hogy támogassa a hallgatói
normatíva keretfelosztásáról szóló elõterjesztést.
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari
Tanácsa nyílt szavazással 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 2010. évi hallgatói normatíva
keretfelhasználásáról és keretfelosztásáról szóló
elõterjesztést.

9. Egyebek
Prof. Dr. Bódis József dékán:
Elmondta, hogy a rektori pályázatát és a hozzá
kapcsolódó programot elõször az ETK-n ismertette, mert
a karnak köszönheti a pályázati lehetõséget. Kezdetben
a Doktori Iskola megszervezésében és mûködésében
vett részt, majd ezt követõen Dr. Kovács L. Gábor
felkérte a tudományos dékánhelyettesi pozíció
betöltésére, végül Kovács professzor úr OEKK elnöki
kinevezését követõen vállalta el a dékáni tisztséget.
Problémának tartja, hogy az egyetem jelenlegi vezetése
a megválasztott vezetõk és tisztségviselõk
feladatellátása helyett a rektori megbízotti rendszer
mûködését tartja elõnyösebbnek. Az egyetemet
érintõen fontosnak tartja rövidtávon visszakerülni az
ország elsõ öt legjobb egyeteme közé, hosszabb távon
bekerülni az elsõ háromba és tartósan ott maradni.
Kiemelt célnak tartja továbbá a pályázati tevékenység
fokozását is. A célok eléréséhez valamennyi munkatárs
közremûködésére szükség van. Tájékoztatta a
tanácstagokat arról, hogy a hallgatói létszámcsökkenés
megállításának érdekében megkeresés történt a
kaposvári és a zalaegerszegi polgármester részérõl a
felvételi eljárással kapcsolatos együttmûködés ügyében,
mely elõsegítené a gazdasági stabilitás megvalósulását.
Az ETK részérõl fontosnak tartja az egyetemi karrá
váláshoz szükséges paraméterek teljesülésének
évenkénti áttekintését. Elmondta továbbá, hogy a rektori
tisztséget 2010. július 1-tõl tölti be, Dr. Kovács L. Gábort
felkérte a tudományos rektorhelyettesi pozíció
betöltésére. Az ETK-n a folyamatos minõségi utánpótlás
megvalósulása következtében jól felkészült, elismerésre
méltó vezetés veszi át a kar irányítását. Megköszönte a
kari vezetés támogatását.
Dr. Kriszbacher Ildikó tudományos dékánhelyettes:
Tájékoztatta a Kari Tanács tagjait arról, hogy a kari TDK
konferencia 2010. április 23-24-én kerül megrendezésre
Szombathelyen, továbbá a 20 éves jubileumi ünnepség
idõpontja 2010. június 18-19.
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Tallózó
Bemutatkozik a PTE
Oldalszerkesztõ: Fülöp Zoltán Új Dunántúli Napló (21/
117. szám) 2010. 04. 30. 6. oldal
Az elhízásról és annak veszélyeirõl tartott elõadást
dr. Lénárd László; Metálcicák vámpírokkal; Pécs
Debrecennel együtt pályázott, hiánypótló lehet a közös
képzés; Bronztáblával is igazolták a minõséget; Hogy ne
érjen senkit sokk, amikor kezdõdik végre a nagybetûs
Egyetemi közbeszerzés: magát záratná ki a vesztes
Nyaka Szabolcs Új Dunántúli Napló (21/116. szám) 2010.
04. 29. 2. oldal
Milliárdos beruházás
Egyelõre nincs kutatóegyetemünk
Korb Zoltán Pécsi Hírek (8/16. szám) 2010. 04. 23. 3.
oldal
Nem választotta be a kormányzat az öt kutatóegyetem
közé a pécsi universitast
Mindössze a 6. helyen zárt a PTE
Metro 2010. 04. 22. Pécs 1. oldal
Hátraszorult a pécsi egyetem
Jövõ nyáron készülhet el a kutatóközpont
Nyaka Szabolcs Új Dunántúli Napló (21/108. szám) 2010.
04. 21. 1. oldal
Science Building jövõre
A Pécsi Tudományegyetem közleménye a kollektív
szerzõdés felmondásával kapcsolatban
pécsinapilap.hu 2010. 04. 10.
A PTE 2010. március 31-én 3 hónapos felmondási idõvel
felmondta a reprezentatív szakszervezetek-kel korábban
kötött kollektív szerzõdést. Figyelemmel arra, hogy ezzel
kapcsolatban a sajtóban több olyan hír is megjelent,
amely nem teljes részletességgel ismerteti a felmondás
körülményeit.
Sztrájkbizottság a pécsi egyetemen
Népszava (81. szám) 2010. 04. 08. 8. oldal
Sztrájk lehet a PTE-n
Bódis József: pluszforrást jelenthetnek a külföldi
betegek
Korb Zoltán Pécsi Hírek (8/13. szám) 2010. 04. 02. 3.
oldal Riport Bódis Józseffel, a PTE újonnan megválasztott
rektorával
Házkutatás az egyetemen
MTI Népszava (108. szám) 2010. 05. 11. 4. oldal
Zárlat alá helyezték az iratokat

Nem volt teljesen beszámítható a pécsi lövöldözõ
MTI.hu 2010. 05. 20.
Nem volt teljesen beszámítható tettének elkövetésekor G.
Ákos pécsi gyógyszerészhallgató, aki tavaly november 26án lelõtte egyik csoporttársát, és még három embert
megsebesített a Pécsi Tudományegyetem egyik
laboratóriumában
Két pécsi professzort választott rendes tagjának
az MTA
STOP.hu 2010. 05. 18.Két professzorát is rendes taggá
választotta a Magyar Tudományos Akadémia a Pécsi
Tudományegyetemnek 2010-ben. Kovács L. Gábor,
illetve Bélyácz Iván professzorok az MTA levelezõ
tagjaiból váltak rendes taggá.
Robotok programozásában a pécsiek a legjobbak
STOP.hu 2010. 04. 21.
A Dunaújvárosi Fõiskola rendezte április 19-20. között a
robotolimpiát, amelyet a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Mûszaki Karának két hallgatója, Malkó
Tibor és Pap Zoltán alkotta duó nyert meg, így a szingapúri
RoboCup világversenyen õk képviselik hazánkat.
Még tovább egyetemen
Metropol 2010. 05 19.
Õsszel indulnak a szakirányú továbbképzések a
felsõoktatásban; a jelentkezésre általában augusztus
végéig van lehetõség.
Megválasztották a legjobb egyetemi oktatót
hirszerzo.hu 2010. 05. 13.
Kárász Péter, az Óbudai Egyetem Neumann János
Informatikai Karának oktatója kapta a ,”Hónap tanára”
megtisztelõ címet azon az internetes portálon, ahol az
egyetemisták és fõiskolások osztályozhatják a felsõoktatásban tanítókat.
Az új HÖOK elnök Gyõrbõl érkezik – Középpontban
az érdekképviselet
gyorinap.hu 2010. 05. 10.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
(HÖOK) 2010. május 8-án, szombaton tartott tisztújító
közgyûlésén 346 igen, 3 nem és 2 érvénytelen szavazat
mellett Nagy Dávidot választotta következõ elnökének. Az
új elnök megbízatása 2011. január 1-jétõl 2012. december
31-ig tart. A gyõri Széchenyi István Egyetem végzõs
egyetemi közgazdász- és másodéves közszolgálati szakos
hallgatója a HÖOK történetében az elsõ elnök, aki nem
fõvárosi felsõoktatási intézmény hallgatója.
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