


„A teljes munkaidõmet ennek a
pozíciónak a betöltésére szánom”

A PTE, ÁOK Kari Tanácsa 2018. június 14-ei ülésén 78 igen és 1 nem szavazattal
dékánná választotta dr. Nyitrai Miklós professzort, aki július elsejétõl tölti be ezt a
pozíciót dr. Miseta Attilát váltva, akit az oktatásért felelõs miniszter felterjesztésé-
re a köztársasági elnök bízott meg a PTE rektori feladatainak ellátásával. Az ÁOK
Biofizikai Intézetének vezetõje dékánná választását megelõzõen tudományos
dékánhelyettesként tevékenykedett a legutóbbi ciklus során. Terveirõl, céljairól
beszélgettünk.

– Hogyan érzi magát ebben az új szerepkörben?
– Még nagyon új számomra ez a szerep, és

biztosan tartalmaz majd meglepetéseket. Amíg
egy dékánhelyettes a dékánnal egyeztetve tevé-
kenykedik a saját területén, addig egy dékánnak
mindennel foglalkoznia kell. Ebbe már bele is
kezdtem, épp egy állatházi fejlesztéssel kapcso-
latos megbeszélésrõl jövök, ezután pedig a pol-
gármester úrral találkozom. A megbízatást kihí-
vásnak, egyben tanulásnak is tekintem.

– Kapott útravalót az elõdjétõl, dr. Miseta
Attilától?

– Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt két
évben arról, merre érdemes továbblépni, de a va-
lódi útravalót az jelentette, amikor munka köz-
ben láttam. Az együttmûködésünk során módom
volt megfigyelni, miként reagál bizonyos hely-
zetekre, milyen alapon hoz döntéseket, és ezek a
döntések miképp függenek össze egymással. 

– Dr. Miseta Attila több alkalommal el-
mondta, hogy az orvoskarral lesz a legkeve-
sebb probléma a jövõben, mert profitábilis, stabil és eredményes. A hangsúlyt leg-
utóbbi nyilatkozatában a minõségi fejlesztésre, és a nyugat-európai egyetemekhez
való felzárkózásra helyezte.

– Én is úgy látom, hogy az orvoskar mûködése biztos alapokon nyugszik, megvan-
nak a bevételeink, amiknek az elosztását a Kancelláriával folyamatosan egyeztetjük, op-
timalizáljuk. Karunk lelke és legfontosabb része az ember: a szakdolgozó, az asszisz-
tensnõ, a kertész, az oktató, az emeritus professzor – azaz minden munkatárs. Nagy fe-
lelõsség ezt az emberállományt egyben tartani és bõvíteni. 

Hihetetlen fejlesztési lehetõségek állnak jelenleg az orvoskar és az egyetem rendel-
kezésére, ám ezekre is felelõsséggel kell tekinteni. Minden egyes ötezer forintot úgy kell
elkölteni, mintha összesen csak tízezer lenne. Ha ezt a több tízmilliárdos fejlesztéseknél
sikerül megvalósítanunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó irányt veszünk. Ennek a
megvalósítása nem elsõsorban azon múlik majd, hogy lehet-e téglát kapni, hanem azon,
hogy azok az emberek, akik kulcspozíciókba kerülnek, a munkájukat jó szívvel, elége-
detten végezzék, és nem utolsósorban értsenek hozzá. A legfontosabbnak azt tartom,
hogy a megfelelõ szakembereket sikerüljön megtalálnunk a fejlesztésekhez.

– Fontos feladatként és célként fogalmazódott meg az oktatói létszámfejlesztés is. 
– Miseta dékán úr mindent megtett a kiváló oktatók és kutatók visszacsábításáért, és

számosan vissza is tértek Pécsre. A jelenlegi állomány is nagyon erõs, de az újabb fel-
adatok, a bõvítési tervek, és azok az álmok, amiket igyekszünk realitássá tenni, megkö-
vetelik, hogy tovább erõsödjünk ezen a téren is. Szerencsére rendelkezésünkre áll az
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utánpótlásképzésünk is, évente nagyságrendileg ötven fiatal kutató
szerez PhD-fokozatot karunkon. A terveim között szerepel, hogy
megtartásukra ösztönzõrendszert is kialakítsunk.

– A fejlesztések révén a helyhiány sem okoz gondot a jövõ-
ben az oktatás korszerû, megfelelõ lebonyolításához.

– Most éppen abban a helyzetben vagyunk, mint amikor felújít-
ják a családi házat, ami tele van malteres vödrökkel, és a fürdõszo-
bába sem lehet bemenni. Ez a megszorult állapot természetesen fe-
szültségekkel jár, nehéz megoldani a pakolást és a parkolást is.
Könnyebb elszenvednünk ezeket a nehézségeket, tudva azt, hogy
egy 11 ezer négyzetméteres, gyönyörû, új épületben dolgozhatunk
majd, ami a késõbbiekben az egész orvoskarnak és a klinikumnak
is a rendelkezésére áll, úgy az oktatás, mint a kutatás szempontjá-
ból.

– Egyre több nagy pályázatot sikerül elnyerniük a kutatók-
nak, jó színvonalú újságokban közölnek, javulnak a szcien-
tometriás adatok is. Ezen a területen különösen látványos a si-
ker.

– Valóban, de azért korai lenne még hátradõlni. A pályázatokat
tekintve tényleg elégedettek lehetünk, hisz az orvoskar az elmúlt
három évben nagyságrendileg 16-17 milliárd forintnyi eredményt
tudott felmutatni, és a megvalósítás tekintetében ez már feszegeti is
a lehetõségeink határait. Mindemellett én azért látok a pályázati pa-
lettán olyan területeket – fõként az egyéni lehetõségekben, a
Bólyai, OTKA, Magyari ösztöndíjaknál –, ahol még nem értük el
azt a teljesítményt, amit az adottságaink és a munkatársaink tehet-
sége révén elérhetnénk. 

A következõ két-három év fejlesztéseit alapoztuk meg azzal,
hogy adott célokra megszereztünk forrásokat, ám nekünk fontos
hosszabb távon gondolkoznunk, azaz egy elnyert pályázat megva-
lósítása közben már az újabb célokhoz rendelhetõ források elõte-
remtésén kell fáradoznunk.

– Agyógyítás területén kulcskérdés a modern technikai esz-
közök beszerzése, a legújabb technológiák követése. Hogyan
lehet értékelni azt a rohamos fejlõdést, ami ezzel kapcsolatosan
zajlik? 

– A fejlõdés valóban folyamatos. Az a kérdés, hogy elég gyors-e,
és abba az irányba halad-e, amit mi szeretnénk. Ez napi odafigyelést
és értékelést kíván. A klinikumban a dékán feladata az oktatásnak és
a kutatásnak a koordinálása, szervezése, segítése. 

Az oktatás esetében is látok olyan területeket, ahol számottevõ-
en elõreléphetünk, ha a megfelelõ feltételeket biztosítjuk a klini-
káknak. Ilyen például a jelenleginél kisebb létszámban történõ ok-
tatás a gyakorlati képzések során: ha ezeken öt-tíz diák van jelen,
az már sokkal egészségesebb, élhetõbb, és pszichésen is sokkal
jobban kezelhetõ állapot. Ebben minden klinika partner, azonban a
megvalósítás hosszabb folyamat lesz. Vannak olyan klinikák, ahol
az eszközfejlesztés is kardinális kérdés, és akad olyan is, ahol az
infrastruktúrára kell odafigyelni, például egy padlócserére. 

Ki kell dolgoznunk egy erre vonatkozó, elõremutató tervet,
aminek a mentén két-három évre elõre látjuk a lehetõségeinket, és
tervezhetjük a feladatainkat. Biztos vagyok abban, hogy ezt meg
tudjuk valósítani, hisz minden oldalról támogatnak minket ebben.
Kancellár úrral, rektor úrral is sokat beszéltünk errõl, tárgyaltam a
témában a Klinikai Központ elnökével, valamint a klinikák nagy
részének a vezetõivel is. A szándék tehát közös, ugyanakkor a
pénzügyi feltételeket meg kell teremteni, és a terveket is racionali-
zálni kell.

– A közös gondolkodásban a dékánhelyettesek is a társai,
akik már az elõzõ vezetésnek is részei voltak.

– Elégedett voltam az elõzõ dékáni vezetés munkájával, ezért

döntöttem mellettük. Dr. Czopf László maradt az oktatási dékán-
helyettes, és dr.Tényi Tamás általános, diákjóléti és külkapcsolat-
okért felelõs dékánhelyettes is vállalta a feladatot, velük jól tudtunk
eddig is együtt dolgozni. Az általam megüresedett tudományos
dékánhelyettesi pozícióra pedig dr. Reglõdi Dóra professzor asz-
szonyt kértem fel, az Anatómiai Intézet vezetõjét, aki már bele is
vetette magát a munkába nagy lelkesedéssel. 

Komolyan gondolkozom azon, hogy dékáni tanácsadókat is
felkérek, akik a dékánhelyettesekhez hasonló hatásköröket kapnak.
Az a majdnem nyolcmilliárd forint, ami az idegen nyelvi képzé-
sünkbõl bevételként évente származik, indokolja, hogy az angol és
a német nyelvû programunk vezetõi, ifj. dr. Gallyas Ferenc és dr.
Than Péter professzorok is legyenek dékáni tanácsadók. A szak-
képzés is egy rendkívül fontos terület, amihez speciális tudás és ta-
pasztalat szükséges, ennek irányítására a továbbiakban is dr. Ertl
Tibor professzort kérem meg. 

Szeretném, ha a környezetünkben lévõ gazdasági szereplõkkel
sikerülne minél tartalmasabb együttmûködéseket létrehozni, amik
valós bevételekben is megnyilvánulnának. Ezzel kapcsolatban fel-
kértem stratégiai dékáni tanácsadónak a Radiológiai Klinika veze-
tõjét, dr. Bogner Pétert. Komoly terveim vannak a klinikai oktatás
fejlesztésére vonatkozóan is – ennek csak egyik része a már emlí-
tett kiscsoportos oktatás megvalósítása –, ehhez ugyancsak szüksé-
gem lesz két vagy több, további tanácsadóra is. Ez irányú felkéré-
semet dr. Tóth Kálmán professzor úr már elfogadta.

– A bürokrácia csökkentésére vonatkozóan is van elképze-
lése?

– Az csak minimális mértékben a dékán hatásköre, hogy mi-
lyen szabályzati, törvénykezési környezetben dolgozunk, ám azt
mindannyian tudjuk, hogy az adminisztrációs terheket csökkenteni
kellene. Kancellár úrnak, rektor úrnak és a hivatalvezetõknek fel-
ajánlom a partnerséget azoknak a lehetõségeknek a feltérképezésé-
ben, amikkel a kutatóknak, az oktatóknak és a szakdolgozóknak az
életét könnyebbé, egyszerûbbé tehetjük. Mivel ez a terület is szo-
ros kapcsolattartást igényel, ezért azt tervezem, hogy részünkrõl
külön szakértõt kérek fel erre a feladatra. 

– Az egészségügyi felsõoktatásban dolgozók bérrendezés-
ének ügyében történtek már elõrelépések, de a teljes megoldás
még várat magára. 

– A klinikákon és az elméleti intézetekben a hasonló végzettsé-
gû és munkakört ellátó kollégák bére között valóban észlelhetõek
még különbségek, ami egyrészt egészségtelen – hisz hat a hétköz-
napok moráljára –, másrészt pedig igazságtalan. Ennek enyhítésé-
re az elõzõ dékáni vezetés komoly lépéseket tett, hisz saját bevéte-
leinkbõl, 85-90 százalékban ezt a kompenzációt két lépcsõben
megvalósította. A folyamatot tovább kell vinnünk, a szakdolgozók
esetében is törekszem a száz százalékos kompenzációra. 

– Elgondolkozott már azon – vagy ez még korai kérdés –,
hogy milyennek szeretné négy év múlva látni az orvoskart?

– Igen. Vallom, hogy dolgozni csak ott lehet, ahol a feszültsé-
gek nem feszítik szét a rendszert, ahol átláthatóak a hatáskörök és
az ezekkel összefüggõ felelõsség is. A közösség egyben tartása és
jó hangulatának megõrzése kötelességem, és kötelessége az itt dol-
gozóknak is, erre folyamatosan figyelni fogok. Azt szeretném, ha
szívesen járnának be dolgozni az emberek, azt csinálnák, amiben
örömüket lelik, és lennének sikerélményeik. 

Bízom abban, hogy egy jól funkcionáló, szép épületben dol-
gozhatunk majd, ami az otthonunkká is tud válni. Fontos, hogy el-
induljon és idõben befejezõdjön az állatház, valamint a fogorvos-
tudományi tömb létrehozása, emellett legyenek emberbarátibb he-
lyek, terek, ahol a közösség összekovácsolódhat. Lényeges, hogy a
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szakmai hálózat mellett tovább fejlõdhessen egy szociális háló-
zat is. Örülnék továbbá annak is, ha több sportolási lehetõség
nyílna, mert jelenleg ez alulreprezentált terület. 

Sokkal több diákban nem gondolkodom, a mostani létszám
illeszkedik a fejlesztésekhez, és ad elegendõ kihívást is. Szeret-
ném, ha a ranglistákon hatékonyan haladnánk elõre, mert ez a
megítélésünknek fontos eleme, hisz nem pusztán felsõoktatási,
de piaci szereplõk is vagyunk. Nem mindegy, hogy a külföldi di-
ákok hogyan tekintenek ránk, mellettünk döntenek-e a választás-
nál. 

– A dékáni pozíció elnyerése hozott-e, hoz-e a szakmai
életében, eddig betöltött vezetõi tisztségeiben változást? 

– „Munkás” dékán szeretnék lenni, azaz a teljes munkaidõ-
met ennek a pozíciónak a betöltésére szánom, ehhez mérten
kezdtem átgondolni és átalakítani az eddig betöltött funkcióimat.
A 3D Nyomtatási Központnak a vezetésérõl leköszöntem, dr.
Maróti Péternek, tehetséges és fiatal kollégámnak adtam át ezt a
feladatot, de tanácsaimmal természetesen továbbra is segítem.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Biofizikai Inté-
zetben az elmúlt 10-15 évben felnõtt egy olyan generáció, ame-
lyik hamarosan irányítani is tudja. Ehhez még szükségeltetik né-
hány lépés, de tervezem, hogy formálisan is átadom a stafétát a
munkatársaimnak, dr. Lukács Andrásnak vagy dr. Bugyi Beátá-
nak. A pályázatok közül egyetlen olyan lesz, amelyben benne
maradok, mert úgy gondolom, hogy a munkámmal segítenem
kell a megvalósítását. A többibõl kilépek. 

– Hogyan változik, változik-e a napirendje?
– Szeretném az eddigi életritmusomat megtartani, mert ez jól

bevált és egészséges. A munka minõségében hiszek, nem a
mennyiségében. Általában reggel fél hét-hét óra tájékán indulok
el otthonról, és azt gondolom, hogy délután öt-hat óra tájban be-
fejezem majd a munkát. Ezután következik a sport, majd a csa-
ládommal való foglalatosság. A kikapcsolódást, a pihenést is lé-
nyegesnek tartom, mert nem hiszem, hogy a napi 16 órás munka
négy éven át bírható lehet.

Schweier Rita
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Perjési Pál professzor, a GYTK dékánjának avatóbeszédei
2018. július 7-én

Tisztelt Rektor Úr, Dékánhelyettes Urak, Tisztelt Elnök
Urak, Tisztelt Tanári Kar! Kedves Új, és Korábban Végzett
Gyógyszerészek, Tisztelt Vendégeink!

Megkülönböztetett nagyrabecsüléssel köszöntöm Önöket a Pé-
csi Tudományegyetem Gyógyszerészudományi Karának
2017/2018. tanévet lezáró gyógyszerészdoktor-avató ünnepsé-
gén! A 2017/2018-as tanévet záró gyógyszerészdoktori ünnep-
ség újabb fontos mérföldkõ a pécsi gyógyszerészképzés történe-
tében. A 2000-ben, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem Általá-
nos Orvostudományi Karán belül megindult gyógyszerészkép-
zés szervezeti és szakmai fejlõdésének eredményeképpen, 2016
januárjától mint az egyetem önálló, Gyógyszerésztudományi
Kara folytathatta mûködését. Az elmúlt két és fél év események-
ben gazdag, a kar jövõbeli fejlõdése szempontjából is jelentõs
kari és egyetemi szintû döntések idõszaka volt. Ezek eredménye-
képpen többek között a Modern Városok Program keretén belül
megtörtént a kar Rókus utcai épületében az új laboratóriumok ki-
alakítása, valamint saját erõ felhasználásával az épület külsõ
homlokzatának felújítása, amit a közeljövõben a belsõ homlok-
zat felújítása követ. A közeljövõ fejlesztéséhez tartozik a Rókus
utcai campus középsõ épületében további intézeti laboratóriu-
mok, valamint a kar Ipari Gyógyszerészeti Oktatási Központjá-
nak kialakítása. Az infrastruktúrális fejlõdéssel párhuzamosan
egyre eredményesebbé vált a kar oktatóinak pályázati és publi-
kációs aktivitása is. A kar intézetei többek között részt vesznek
több EFOP és GINOP pályázatban, valamint a PTE Felsõoktatá-
si Intézményi Kiválósági Program több kutatási programjában
is. Örömteli, hogy az idei évben már második alkalommal a
„PTE Tehetség Centruma” elismerésben részesült a Gyógysze-
résztudományi Kar fiatal kutatókat tömörítõ kutatócsoportja.

Tisztelt ifjú gyógyszerészdoktorok! Agyógyszerészavató ün-
nepségek ünnepi pillanatok nemcsak az új pályakezdõknek, de a
kar oktatóinak, valamint a szülõknek és barátoknak is! Önök,
most esküt tett fiatal diplomások életének nemcsak egy a folya-

matos szakmai számonkéréseket megkövetelõ szakasza zárul
most le, hanem az egyetemi évek tervekkel, lelkesedéssel, mély
emberi kapcsolatok kialakításával tarkított egyedülállóan szép
emlékû periódusa is. Ezek alatt az évek alatt váltak a tanuló di-
ákból alapos szakmai tudással rendelkezõ, felelõs munkára al-
kalmas gyógyszerészekké, akiknek hivatása az egészség megõr-
zésének és a beteg emberek gyógyulásának elõsegítésére ad le-
hetõséget.

A gyógyszerészképzésben kiemelten fontos a multidiszcip-
lináris tudás megszerzése. A képzés a Gyógyszerésztudományi

Az Orvoskari Hírmondó június-júliusi számában olvashatták dr. Miseta Attila (akkor még dékán) doktorrá avatáson elmon-
dott beszédét. Az alábbiakban a gyógyszerészavatáson, a fogorvos és biotechnológus avatáson elhangzott beszédeket
közöljük.
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Kar intézetei mellett az Általános Orvostudományi Kar, a Ter-
mészettudományi Kar intézeteinek, valamint a Klinikai Központ
oktatóinak részvételével folyik. Köszönetemet fejezem ki e ka-
rok, valamint a Klinikai Központ valamennyi oktatójának és ve-
zetõjének is. A képzésben természetesen az egyetemen kívüli
gyakorlati elemek is voltak, így közforgalmú és kórházi gyógy-
szertárak, a PTE, KK, Egyetemi Gyógyszertára, valamint
gyógyszergyárak is részt vettek benne. Õket is kiemelt köszönet
illeti!

Ismert, hogy a közforgalmú gyógyszertárakban a lakosság 5-
6%-a fordul meg naponta, több mint az összes egészségügyi in-
tézményben összesen. A magasan képzett szakszemélyzet – elõ-
zetes bejelentés nélkül is – bármikor elérhetõ, így a gyógyszer-
tár ideális intézmény az egészségnevelési tanácsadásra, a rizikó-
faktorok ismeretében a betegségek korai felismerésére, a gyógy-
szerészi gondozásra, és így jelentõs szerepet tölthet be a lakos-
ság idõbeni orvoshoz irányításában.

A gyógyszerészet, a gyógyszerek tudománya mindig sokol-
dalú elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását követelte meg.
A megszerzett tudásuk több területen is kamatoztatható. Eskü-
szövegükre emlékezve ne feledkezzenek meg azonban arról,
hogy a betegek gyógyulása és egészségük védelme érdekében a
diplomával együtt jár az állandó önképzés és továbbképzés
szükségessége. A tudományok, így a gyógyszerésztudományok
hihetetlenül gyors fejlõdése következtében a megszerzett tudás
rövid idõ alatt elavulhat. Ezért az élethossziglan történõ további
képzés a szakmánk megfelelõ gyakorlása szempontjából rendkí-
vül fontos!

A pécsi Gyógyszerésztudományi Kar kiemelt figyelmet for-
dít arra, hogy a gyógyszerészek folyamatos szak- és továbbkép-
zésének aktív résztvevõje legyen. A kar szeretettel várja azon
diplomás gyógyszerész kollégák jelentkezését, akik szakgyógy-
szerészi képesítést kívánnak megszerezni a szakunk által meg-
hirdetett alap-szakképesítésekbõl.

Az egyetem rangját a tanári kar és a végzett hallgatók ered-
ményei adják. A végzett gyógyszerészek, szakgyógyszerészek
tudásának minõsége rendkívül fontos a képzés megítélésében.
Mindannyian azt akarjuk, hogy a lehetõ legjobb szakembereket
neveljük. Különösen büszkék vagyunk a helyi és az országos tu-
dományos diákköri konferencián, valamint a további országos
versenyeken helyezést elért hallgatóinkra. A TDK munka szem-
léletformáló tevékenység. Bepillantást enged a tudományos igé-
nyû kutatás elméletébe és gyakorlatába. Kívánom, hogy az egye-
temi éveik során megkezdett TDK munkáikat eredményesen
folytassák elkövetkezõ munkahelyeiken.

Új diplomások avatási ünnepségén az üzenet elsõsorban az
ünnepelteknek és az ünnepeltekrõl kell, hogy szóljon. Meg kell
azonban emlékezni az új diplomások szüleirõl is, akik áldozat-

készségükkel, sokuk esetében gyógyszerészként szakmai taná-
csokkal egyengették eddigi tanulmányaikat és gondoskodnak
pályakezdésük zökkenõmentes indításáról is.

Tisztelt Gyógyszerészdoktorok! Bízom benne, hogy sikeres
szakmai pályafutásuk gyakran fog kapcsolódni a Pécsi Tudo-
mányegyetem Gyógyszerésztudományi Karának oktatóihoz.
Munkájuk során bármilyen szakmai problémájuk merül fel, ke-
ressék fel volt tanáraikat, forduljanak a jövõben is bizalommal az
Alma Materhez!

Én a gratuláció mellé most szeretném jókívánságaimat is ki-
fejezni Önöknek. Amagam és a kar minden oktatója nevében kí-
vánom Önöknek, hogy életpályájuk sikeres legyen, hogy hivatá-
suk és magánéleti boldogságuk sok örömöt okozzon életükben!
Köszönöm a figyelmet!

��

Honorable Rector, Vice Deans, Director of Clinical Center, Head
of Baranya County Organization of Chamber of Hungarian
Pharmacists, Dear Colleagues, Distinguished Guests, Ladies and
Gentlemen,

It is my pleasure to welcome all of you to the 3rd graduation
ceremony of the Faculty of Pharmacy of University of Pécs. This
is the fifth year when the University issues Doctor of Pharmacy
(PharmD) Diploma in the framework of the English Program
launched in the 2009/2010 academic year. Accordingly, I partic-
ularly welcome our graduates who have just received their Dip-
loma of Pharmacy.

Let me congratulate you on behalf of the Faculty for suc-
cessfully completing your pharmacy training! The years you
have spent at the Faculty have proven that you are ready for the
challenges that you are facing in your profession. We – your for-
mer teachers and now colleagues – are confident that the knowl-
edge you have acquired at our University will serve you through
the many years of your professional activities.

Never forget, however, that your knowledge is becoming out
of date in a relatively short time. Because of the intensive bio-
medical and pharmaceutical research, each professional working
on this field should not forget about the importance of postgrad-
uate education. You have acquired the most advanced knowl-
edge on each field of Pharmacy and it is your responsibility to
keep it up-to-date in the future.

Pharmacy, our profession, provides a wide range of possibil-
ities to fulfill your professional aims. You can find your profes-
sional goal in the field of community pharmacy, clinical phar-
macy or industrial pharmacy. Whichever field you are going to
work you could not forget that any mistake you make could



cause serious health consequences to others.
Pharmacy, our profession, includes punctuality, appearance,

courtesy, concern for others, honesty, discretion, judgment and
commitment to excel. Nevertheless, the point is that true profes-
sionalism as a pharmacist means showing that you really care.
The driving force of our professionalism is our care and concern
for the patients!

I would also like to give special thanks to the parents,
guardians, spouses and friends of our graduates for their patience,
understanding, sacrifices and support – both moral and financial –
during these challenging, but rewarding, years at the University.

Those who sacrificed their resources to pay for the grandaunts’
education must be commended for their foresight in choosing to
invest in education, the most important vehicle for success in the
globalized knowledge economy of the 21st century.

In the coming years, I would ask that you not forget your
University and your former professors. I encourage you keeping
us updated on the many achievements you will experience in
your careers and personal lives. We will always take great pride
in your achievements.

Once again, I congratulate you and I wish you success as you
enter the workforce or undertake further study.
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Dr. Nagy Ákos, egyetemi docens fogorvosavatáson elmon-
dott beszédei 2018 július 7-én

Tisztelt Dékán Úr, Tanártársak, Ünneplõ Vendégeink, Kedves
Fiatal Kollégák!

A tanulmányikat 2018-ban befejezõ hallgatóink ünnepélyes dok-
torrá avatására gyûltünk össze ma. Ifjú kollégáink diplomájuk-
ban foglaltak szerint tanúbizonyságát adták felkészültségüknek,
és egyetemünk szokásai szerint méltónak találtattak a fogorvos-
doktori cím elnyerésére. Egyfajta átváltozás zajlott le az elmúlt
hetekben, amikor igen komoly megmérettetés során az elmúlt öt
évben elsajátított ismeretekrõl számot adtak, majd záróvizsgát
tettek. A mai napon egyetemünk szép hagyományai szerint dok-
torokká avattuk és doktortársainknak fogadtuk a fiatal kollégáin-
kat.

Ünnepünk a család ünnepe. Tiszteletadás a családtagoknak,
akik áldozataikkal, támogatásukkal és sok-sok lemondással segí-
tették gyermekeiket, hogy elérkezzenek a mai napig. Ugyanak-
kor tisztelgés az Alma Mater és a Tanári Testület tagjai elõtt, akik
tudásukat átadták, és egyetemünk szellemiségének megfelelõen
felkészítették ifjú kollégáikat az élet szakmai és emberi kihívása-
inak megoldására.

Kedves Fiatal Kollégáim! Gyermekkoromban volt egy do-
log, amit sehogy nem tudtam megérteni: hogyan lehetséges az,
hogy amikor átlépjük az országhatárt, akkor minden megválto-
zik. Bár minden ugyanolyan, a táj változatlan, ugyanaz a folyó
folyik az út mellett, de egyszer csak áthaladunk egy láthatatlan
vonalon és megváltozik a nyelv, a kultúra és más lesz az elfoga-
dott fizetõeszköz? Nem értettem, mi okozhat ekkora változást
egyik pillanatról a másikra alig pár méteren belül!

A mai napon doktorokká fogadtunk Benneteket és ezt mától
nevetekben is hordozzátok. Ez néhány órán belül hatalmas vál-
tozást okoz a társadalmi státuszotokban és elismertségben, de
nagy változás a felelõsségetekben is. Ma ünneplünk, de holnap-
tól már nem mi, hanem pácienseitek vizsgáztatnak.

Ma már persze felnõttként több oldalról megközelítve is meg
tudnám magyarázni, hogyan választhat el egy láthatatlan vonal
két nemzetet ilyen markáns módon (megjegyzem, érteni még ma
sem értem feltétlenül). Mint ahogyan az is teljesen világosan vé-
gigkövethetõ, hogyan jutottatok el a mai napig. Mennyi tanulás,
megmérettetés, lemondás, izgalom – és néha még elkeseredett-
ség is – vezetett el a mai napig. De végül eljött ez a nap! Ugyan-
akkor, mint ahogyan nem ér véget az utunk akkor, amikor átlé-
pünk egy országhatárt, úgy a Ti utatok is csak most kezdõdik.
Most már önállóan kell mennetek, de soha nem egyedül. Hiszen
gyakran fogunk találkozni a szakképzési és a továbbképzési elõ-
adások alkalmával, és talán kötetlenebb körülmények között is.

Doktori hivatásotok útját járva sok minden ugyanolyan lesz,

mint eddig. A páciensek panaszainak megértése, a diagnosztikai
és kezelési folyamat. Az alkalmazott terápiás anyagok és eszkö-
zök mind hasonlóak lesznek, mint eddig. Lesz ugyanakkor egy
drámai különbség: nem lesz ott a gyakorlatvezetõ 5 méteres tá-
volságon belül! De nincs is már szükség rá. Felkészültetek az
önállóságra, és ennek sokrétû bizonyságát is adtátok. Induljatok
el hát bátran önálló utatokon!

Kedves Fiatal Kollégáim! Sok szeretettel gratulálok doktorrá
avatásotokhoz és kívánok további magánéleti és szakmai sikere-
ket! Isten áldjon Mindannyiótokat!

��

Dear Dean, fellow professors, celebrating guests and young col-
leagues,

We have gathered today for the graduation ceremony of our stu-
dents completing their studies in 2018. As set out in their gradu-
ation certificate, our young colleagues have demonstrated their
competence and were found worthy of earning a dentist’s degree
according to the traditions of our University. A kind of transfor-
mation has occurred in the past few weeks when they gave
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account of their knowledge acquired in the past five years in very
serious tests and passed a final examination. Today we have con-
ferred the doctor’s degree upon our young colleagues and have
accepted them as fellow doctors according to the finest traditions
of our University.

Our ceremony is a family celebration. It is a tribute to the
family, who aided their children in earning their degree today
with much sacrifice and support. At the same time, it is also a
tribute to the Alma Mater and the Board of Professors, who
imparted their knowledge and prepared their young colleagues to
cope with the professional and human challenges of life accord-
ing to the spirit of the University.

Dear young colleagues. When I was a child there was one
thing I was unable to understand: How can it be that whenever
we cross a border, everything changes? Although everything is
the same, the landscape is unchanged, it is the same river that
flows alongside the road but once we cross an invisible line, the
language and the culture change and the accepted currency will
be different. I could not understand what causes such a sudden
change within a few meters’ distance.

Today we have granted you the doctors’ degree and your
names will henceforth reflect this. Within a few hours’ time it is
going to bring about an immense change in your social status and
reputation, and also in your responsibilities. Today we are cele-
brating, however, from tomorrow on it is not us but your patients
who will test you.

Now, of course, as an adult, I could explain from several
aspects how an invisible line can so markedly separate two
nations from each other (but let me note, even now I do not nec-
essarily understand it). In the same way, it can clearly be fol-
lowed up how you got to this graduation ceremony - how many
challenges, how much studying, sacrifice, excitement, and some-
times even despair, accompanied you until this day. Finally, how-
ever, this day has come! At the same time, the same way our jour-

ney does not end when we cross a border, your journey is also
just about to begin. From now on, you must travel independent-
ly, but never on your own, as we will often meet you on voca-
tional trainings, further educational trainings, and perhaps even
in less formal circumstances.

As you are advancing on your career path as a doctor, many
things will be the same as before: understanding patients’ com-
plaints, the diagnostic and therapeutic procedures. The therapeu-
tic materials and instruments you apply will also be similar.
There will be, however, a dramatic difference: your instructor
will not be available within a 5 meters’ distance. Anyhow, you
will not even need them anymore. As you have proved in many
ways, you are now prepared to act independently. Now set off
courageously on your independent journey!

Dear young colleagues. I congratulate you on earning your
degree and wish you every success in both your private life and
your professional career. God bless all of you!

Sehr geehrter Herr Dekan, sehr geehrte Professorenkollegen,
verehrte feiernde Gäste, meine lieben jungen Kolleginnen und
Kollegen,

wir sind hier, um den Studentinnen und Studenten, die ihr
Studium im Jahr 2018 erfolgreich absolviert haben, ihr Diplom
feierlich zu überreichen und sie zum Arzt zu ernennen. Unsere
jungen Kolleginnen und Kollegen haben – wie es auch das
Diplom bezeugt- einen Beweis über ihre gründliche
Vorbereitung auf den Beruf erbracht. Daher erweisen sie sich der
Führung des Titels “Arzt für Zahnmedizin“ als würdig, wie es an
unserer Universität gebräuchlich ist. Eine Art Metamorphose hat
sich in den letzten Wochen vollzogen, während die Studentinnen
und Studenten im Laufe einer ernsten und recht schwierigen
Leistungsnachweisperiode über ihre, in den vergangenen fünf
Jahren erworbenen Kenntnisse, Rechenschaft abgelegt und das
Staatsexamen bestanden haben. Am heutigen Tag werden wir die
jungen Absolventinnen und Absolventen im Sinne der schönen
Tradition unserer Universität zum Arzt ernennen und sie in unser
Ärztekolleg als junge Kollegen aufnehmen.

Unsere Feier ist in erster Linie eine Feier der Familie. Es ist
ein Dank an die Familien, die ihre Kinder mit Opfern, viel
Uneigennützigkeit und Verzicht so lange unterstützt haben, bis
ihre Kinder bei diesem Tag angekommen sind. Gleichzeitig ist es
auch ein Dank an die Alma Mater und die Professorenschaft, die
ihr Wissen überliefert hat und dem Geist der Universität
entsprechend ihre jungen Kollegen auf die Lösung der fach-
lichen und menschlichen Herausforderungen des Lebens vor-
bereitet hat.

Liebe jungen Kolleginnen und Kollegen, in meiner Kindheit
gab es etwas, was ich nicht ganz verstehen konnte: Wie ist es
möglich, wenn wir die Staatsgrenze passieren, dass sich alles
verändert. Obwohl alles gleichbleibt, die Landschaft, der gleiche
Fluss fließt an der Straße, aber plötzlich überschreiten wir eine
unsichtbare Linie und die Sprache und die Kultur ändern sich
und eine andere Währung wird verwendet. Ich konnte nicht
erfassen, was so plötzlich nur innerhalb von ein paar Metern zu
so einer gravierenden Veränderung führen kann!

Heute haben Sie die Approbation erreicht. Es ist uns eine
Freude, gemeinsam mit Ihren Angehörigen, Freunden und dem
Universitätsklinikum diesen wichtigen Lebensabschnitt, den
Übergang vom Studium ins Berufsleben, festlich zu begehen und



den erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums mit Ihnen zu feiern.
Ab heute werden Sie den Doktortitel in Ihrem Namen führen.

Innerhalb von wenigen Stunden vollzieht sich eine gravierende
Veränderung im gesellschaftlichen Status und Anerkennung dar,
aber gleichzeitig ist es in der Verantwortung ein Meilenstein.
Heute feiern wir, ab morgen aber werden sie von den Patienten
geprüft. Heute, als Erwachsener, könnte ich von mehreren Seiten
erklären, wie eine unsichtbare Linie zwei Nationen so markant
trennen kann (allerdings muss ich bemerken, dass ich es immer
noch nicht unbedingt vollkommen begreife). Es kann aber auch
klar verfolgt werden, wie es zu diesem heutigen Tag gekommen
ist. Wie viel Lernen, Herausforderung, Verzicht, Aufregung,
Nervenkitzel – und manchmal auch noch Verzweiflung – zu
diesem Tag geführt haben. Aber dieser heutige Tag ist doch
gekommen! 

Genauso, wie der Weg noch nicht zu Ende ist, wenn man die
Landesgrenze passiert, fängt auch Ihr Weg erst jetzt richtig an.
Sie müssen Ihren Weg nun selbständig gehen, jedoch nie allein.

Wir werden uns öfter in Fach- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen begegnen, und vielleicht auch im Rahmen von informelleren
Zusammenkünften. Auf dem Weg der ärztlichen Berufung wird
Vieles das Gleiche bleiben. Das Verstehen der Beschwerden der
Patienten, die diagnostischen und die therapeutischen Vorgänge,
die angewendeten therapeutischen Maßnahmen und Geräte wer-
den ähnlich sein. Allerding wird es einen gravierenden
Unterschied geben: Der praktikumsleitende Dozent / Dozentin
wird nicht in 5 Meter-Abstand erreichbar sein. Aber es wird auch
nicht mehr nötig sein, ihn oder sie in der nahen Reichweite zu
haben. Sie sind auf die Selbständigkeit vorbereitet und haben
vielfältige Beweise dafür geliefert: Treten Sie also Ihren eigenen
Weg mutig an! 

Liebe junge Kolleginnen und Kollegen! Ich gratuliere Ihnen
herzlichst zur Erlangung der ärztlichen Approbation und wün-
sche Ihnen von ganzem Herzen viele weitere private und beruf-
liche Erfolge! Gott segne Sie alle!
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Balogh Péter professzor avatóbeszéde 2018. július 7-én

Dear Biotechnology graduates, friends and relatives,

It is my pleasure to join you, your friends and dear ones in cele-
brating your graduation, and first please let me be the first to
congratulate you as young colleagues on your successful accom-
plishment of obtaining MSc degree.

Who would have thought….coming from different back-
grounds, previous education, you may feel rightfully proud of
yourselves. Although your training was considerably shorter
than for students of other programs of this Medical School, it
placed a considerable challenge in learning both theoretical
knowledge and laboratory practical skills in several very diverse
and complex subjects. However, the days that were a bit too
grey, or were ruined by grilling exams and perhaps also by some
obnoxious examiners, or by a dull subject that made your head
drop, are now finally over, as this occasion clearly shows.
Gaining all the required knowledge has licensed you to con-
tribute to the advance of biomedical research, by connecting
experimental and laboratory skills to understanding medical
needs. So there is plenty to celebrate – but can we just reflect for
a moment on what the future will bring for you?

As you have just vowed, you will devote your service to
mankind through pursuing research as biotechnologist with ded-
ication, fairness and diligence. Your freedom of choosing is
unlimited – similar to a pluripotent stem cell, lacking commit-
ment, yet offering a spectrum of potential outcomes. But your
vow dictates that your choice is ethical and humane. Heavy
words – and you should choose wisely. Wisdom is not necessar-
ily translated into quick material gains or a bolstered ego – ini-
tially your paycheck may be shorter than the list of assignments
in your working days, or your seniors may insist with convinc-
ingly harsh words under rather persuasive terms to have a seem-
ingly impossible task completed by yesterday, thus eventually
making you accept the wisdom of the great British thinker, Mick
Jagger – You can’t always get what you want. Then, you will
have to seek the strength in yourself – and I believe that by recall-
ing your resolve to prevail during your studies, you’ll certainly
find it. To quote here another philosopher form the other side of
the Atlantic, Bruce Springsteen – No retreat baby, no surrender. 

So what is the wisdom in choosing, then? Maybe to find har-

mony and equilibrium between two balances – the first, that you
have placed yourself into the right niche in science, initially
under the competent guidance of a senior, for subsequent matu-
ration into an established scientist. Here you need to be open for
learning, fair for accepting criticism, and humble in success.
Through this relationship will your professional esteem, as being
part of a team, be shaped and judged in the academic world.

The other balance, beyond PCR, cell cultures, mice and
cloning, or using fancy instruments, is much more personal, and
will have a far more important impact on your future– your inner
peace in your relationship with friends and relatives, family.
Draw strength from one, you will be rewarded in the other – fail
to cherish one, the other will suffer. Therefore, in my parting note
to you all I wish you all the very best to find this balance, and
make us proud of you, as our former students. Thank you.

Fotó: Krizmanics Z.
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Mint ismeretes, a PTE, ÁOK Kari Tanácsa 2018. június 14-i
ülésén dékánná választotta dr. Nyitrai Miklós professzort,
aki július elsejétõl tölti be ezt a pozíciót. Az új dékán az álta-
lános, diákjóléti és külkapcsolatokért felelõs dékánhelyettesi
feladatokra a továbbiakban is dr. Tényi Tamást, az oktatási-
ra pedig dr. Czopf Lászlót kérte fel, míg az általa megürese-
dett tudományos területre dr. Reglõdi Dórát választotta. Az
Anatómiai Intézet igazgatóját meglepte a felkérés, de végül
igent mondott rá. Idõközben a FENS (Federation of
European Neuroscience Societies) titkári pozíciójának betöl-
tésére is õt választották, így bõven lesz teendõje a következõ
években. 

– Miért gondolkodott sokáig azon, hogy elvállalja-e a tu-
dományos dékánhelyettesi pozíciót?

– Bevallom, váratlanul ért, hogy rám esett dékán úr választá-
sa. Nyitrai Miklós professzor szerencsére sok idõt szánt arra,
hogy átbeszéljük, milyen feladatok várnak rám ebben a pozíció-
ban, és  maximálisan támogat abban, hogy fokozatosan vehes-
sem át a teendõket. A gondolkodásra azért volt szükségem, mert
a jelenlegi feladataim ellátása mellett át kellett tekintenem, tu-
dok-e valóban hatékonyan dolgozni tudományos dékán-
helyettesként is, és felelõsen tenni a karért. 

– Pontosan milyen feladatokat jelent ez?
– Ennek a tevékenységnek vannak úgynevezett kötelezõ, és

vannak szabadon választott elemei. Az elõzõhöz tartozik a sok-
rétû kari pályázatok kezelése, a Szerzõk Ünnepének szervezése,
vagy a reprezentáció a különbözõ eseményeken. Emellett szeret-
ném Nyitrai dékán úr újító kezdeményezéseit is folytatni, amik
fõként a kutatók motivációjára épülnek, a tudományos teljesít-
mény fokozása érdekében. Célom, hogy felmérjem, a különféle
intézetekben miként alakult az elmúlt öt év teljesítménye. Ennek
alapján látom majd, hogy hol kell jobban fejleszteni, vagy mi-
ként tudom elõsegíti a kollaborációkat a klinikák és az elméleti
intézetek között. Jelenleg az adatokat gyûjtöm ehhez könyvtá-
runk és a Dékáni Hivatal segítségével. 

Vannak olyan külsõ pályázatok, amelyekre vagy nem is je-
lentkezünk, vagy alulmaradunk bennük. Ilyen például az
OTKA, a Bolyai ösztöndíj, vagy a nagyobb európai pályázatok.
Ezeken a területeken is fontos növelni az aktivitást, illetve segít-
séget nyújtani a sikerhez. 

– Milyen módon motiválják a kutatókat?

– Egyrészt – és ez Nyitrai dékán úrnak köszönhetõen már
most is mûködik – a publikációk megjelenése utáni anyagi támo-
gatással, másrészt erkölcsi megbecsüléssel, figyelemmel, amire
a Szerzõk Ünnepe is lehetõséget teremt. Sokszor egy oklevél és
egy kézfogás is elég ahhoz, hogy az ember érezze, elismerik,
számon tartják a munkáját.

– Nõként egyedül van a dékáni vezetésben. Hogyan érté-
keli ezt?

– Az a sztereotípia, hogy egy nõ feltûnõ jelenség a vezetõi
szerepkörben, az utóbbi években már nem annyira jellemzõ.
Nem a neme, hanem a munkája minõsíti az embert. Azt intézet-
vezetõként is látom, hogy a nõk másképp viszonyulnak egy-egy
problémához, többet foglalkoznak az emberi, lelki oldallal. Ez
sok idõt és energiát von el, de bizonyos esetekben fontos és hasz-
nos. Azt gondolom, hogy az alapvetõen jót tesz, ha egy csapat-
ban többféle nézõpont találkozik. Ma már a nagyobb vállalatok-
nál is szorgalmazzák azt, hogy a vezetõk között legyenek nõk is. 

– Nemrégiben megválasztották a FENS, azaz az Európai
Idegtudományi Társaságok Szövetsége titkárának is. Ez a
pozíció azért annyira már nem ismeretlen, hisz a Magyar
Idegtudományi Társaságnak is volt a titkára, majd az elnö-
ke.

– Aszövetségnek minden olyan európai ország tagja, ahol lé-
tezik idegtudományi társaság, és mellettük még legalább tíz
olyan társaság, amely az idegtudomány valamely alterületét
érinti.  Jelenleg közel ötven tagot számlál, tehát átfogja Európát.
A FENS vezetõségében van elnök, titkár és pénztáros, õk két-
évente váltják egymást. A rendszerben a megválasztott két új tag
mellett benne marad a korábbi elnök és titkár is, akik segítik a le-
endõ vezetõket a betanulásban. Ez nagyon hasznos, hiszen két év
múlva pontosan tudjuk majd, mi a dolgunk. Ugyanilyen sziszté-
ma alapján mûködik egyébként két éve a Magyar Idegtudomá-
nyi Társaság is. 

Meglepett a jelölésem, bár a tavalyi, általunk Pécsett rende-
zett FENS Regional Meeting nagyon sikeres volt, komoly vissz-
hanggal, és ez jelentõs mértékben hozzájárult ahhoz, hogy rám
gondoljanak. 

Ennek a pozíciónak a vállalását is fontolóra vettem, de rábó-
lintottam, mivel ez a magyar idegtudomány elismerése is. Eddig
egyetlen magyar szerepelt a vezetõségben, Freund Tamás elnök-
ként tevékenykedett benne. 

– Pontosan mi a titkár dolga ebben a nagy szervezetben?
– Idõszakos elfoglaltságot jelent ez, sok utazással. Mivel

Brüsszelben van a központja, ott a vezetõségi üléseken, a döntés-
hozataloknál személyesen is meg kell jelenni, ami három-négy
alkalmat jelent egy évben. A FENS-nek több alszervezete is van,
ezeknek vannak különbözõ ösztöndíjai, utazási támogatások,
konferenciák, amelyeknek a szervezésében ugyancsak részt kell
venni. 

– Ez az elismerés mennyiben jelenthet elõnyt Magyaror-
szágnak és az idegtudományi szakterületnek? 

– Biztosan lesz elõnye, már csak azért is, mert jobban bele-
láthatok az európai folyamatokba. A FENS jelenleg is szorgal-
mazza, hogy az Európai Unió még több forrást adjon agykuta-
tásra, mert az erre szánt összegek sajnos folyamatosan csökken-
nek. Nálunk most még a Nemzeti Agykutatási Program által a fi-

„Szeretnék hatékonyan dolgozni
és felelõsen tenni a karért”
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nanszírozás biztosított, azonban az európai trend egyelõre aggo-
dalomra ad okot. 

– Oktatói és kutatói munkáját mennyiben befolyásolják
majd az új pozíciókkal járó elfoglaltságok?

– Jó példa van elõttem, Csernus professzor, aki dékán-
helyettesként is oktatott majdnem ugyanannyi óraszámban, mint
korábban, és volt saját csoportja is. Emellett sok elõadást is tar-
tott, ahogyan tette ezt Nyitrai professzor is. Az oktatást én is foly-
tatni szeretném, egyrészt azért, hogy ne felejtsem el a szakmá-
mat, másrészt a német nyelv szinten tartása miatt, és nem utolsó-
sorban azért, hogy a hallgatókkal kapcsolatban maradjak. A kis-
csoportos foglalkozások teremtik meg az alkalmat arra, hogy a

diákok feltegyék a kérdéseiket, elmondják a problémáikat, és ez
a legközvetlenebb feedback az oktatásunkról. Szeretném ked-
venc kurzusomat is vinni tovább, ami az anatómia határterülete-
irõl szól. Ez nagyon fontos nekem, valójában a hobbim. Aho-
gyan most látom, a vizsgáztatás lesz az egyik terület, amiben
nem tudok majd a korábbi intenzitással részt venni. Tartok to-
vábbá attól, hogy a tudományos munkára sem lesz annyi idõm –
ami a saját kutatásainkra, illetve a kutatócsoportunkra vonatko-
zik –, de szerencsére van ma már egy olyan, vezetõ kutatókból
álló csapat, amely tudja irányítani a munkacsoportokat.

Schweier Rita

2018. május 14.

1. Doktori ügyek
A DHT egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD-fokozat oda-
ítélését.
Dr. Ugor Emese, egyéni felkészülõ (Immunológiai és Biotech-

nológiai Intézet) értekezésének védése 2018. április 4-én
100%-os eredménnyel megtörtént.

Payrits Maja Enikõ, egyéni felkészülõ (Farmakológiai Intézet)
értekezésének védése 2018. április 20-án 100%-os ered-
ménnyel megtörtént.

Dr. Farkas József, egyéni felkészülõ (Anatómiai Intézet) érteke-
zésének védése 2018. május 10-én 100%-os eredménnyel
megtörtént.

Dr. Ács Kamilla, egyéni felkészülõ (Farmakognóziai Intézet)
értekezésének védése 2018. május 11-én 100%-os ered-
ménnyel megtörtént.

2. Habilitációs ügyek
ATanács egyhangú szavazással javasolja az EHHB-nak az alább

nevezettek részére a cím odaítélését: dr. Mikó Éva, egye-
temi adjunktus, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani
Intézet; dr. Nagy Gyula Richárd, egyetemi adjunktus,
SE, I. sz. Szülészeti és; Nõgyógyászati Klinika; dr.
Sándor Zoltán, tudományos fõmunkatárs, Farmakológiai
és Farmakoterápiai Intézet; dr. Szirtesné dr. Tomsits
Erika Márta, egyetemi docens, SE, II. Gyermekklinika;
dr. Szõke Éva, tudományos fõmunkatárs, Farmakológiai
és Farmakoterápiai Intézet; dr. Vorobcsuk András, fõor-
vos, Kaposi Mór Kórház, Kaposvár.

3. Egyebek
A doktori szabályzat módosítása: 
19. § A PhD-értekezés és az értekezés védése
(1) (c) Az értekezésnek és a téziseknek egységes és igényes meg-

jelenési formája érdekében be kell tartani a gyakorlatban
már kialakult, illetve a Magyar Akkreditációs Bizottság
által ajánlott és elvárt követelményeket. Ennek érdekében
az értekezés és a tézisek elkészítése elõtt konzultálni szük-
séges az ÁOK DHT-nak titkárságával. A formai
követelmények röviden az alábbiak:

– A jelöltek a védés elõtt készítsék el értekezésük tézi-
seit, melyek a korábbi kandidátusi tézisekhez hason-
lóan nagyjából egységesek legyenek.

– A tézisekben szerepeljen szétbontva az értekezés
alapjául szolgáló tudományos közlemények és kong-
resszusi összefoglalók jegyzéke valamint az egyéb
közlemények és kongresszusi összefoglalók jegyzéke.
A tézisek, angol nyelven is (28 példányban), védés
elõtt 3 héttel az értekezéssel egyidõben
megküldendõk az ÁOK, DHT-nak, mert azok a védési
jegyzõkönyv mellékletének részét képezik. 

– A PTE, ÁOK, DHT üléseinek ütemterve a 2018/19-es tanév
elsõ szemeszterében:

2018. szeptember 17.
2018. október 29.
2018. december 10.

2018. július 2.

1. Doktori ügyek
A DHT egyhangúlag javasolja az EDB-nek a PhD-fokozat oda-
ítélését.
Dr. Ruzsics István, egyéni felkészülõ (I. sz. Belgyógyászati Kli-

nika) értekezésének védése 2018. május 23-án 100%-os
eredménnyel megtörtént.

Dr. Somogyvári Krisztina, egyéni felkészülõ (Fül-Orr-
Gégeklinika) értekezésének védése 2018. május 25-én
100%-os eredménnyel megtörtént.

Úr Györgyi, egyéni felkészülõ (Szerves- és Gyógyszerkémiai
Intézet) értekezésének védése 2018. május 28-án 92%-os
eredménnyel megtörtént.

Dr. Péterfi István, egyéni felkészülõ (Kaposvár) értekezésének
védése 2018. június 1-jén 100%-os eredménnyel megtör-
tént.

Kálmán Nikoletta, egyéni felkészülõ (Biokémiai és Orvosi Ké-
miai Intézet) értekezésének védése 2018. június 8-án
100%-os eredménnyel megtörtént.

Szatmári Dávid Zoltán, egyéni felkészülõ (Biofizikai Intézet)
értekezésének védése 2018. június 12-én 100%-os ered-
ménnyel megtörtént.

Poór Viktor Soma, egyéni felkészülõ (Igazságügyi Orvostani
Intézet) értekezésének védése 2018. június 18-án 95%-os
eredménnyel megtörtént.

Dr. Damásdi Miklós, egyéni felkészülõ (Urológiai Klinika) ér-
tekezésének védése 2018. június 18-án 100%-os ered-

A Doktori és Habilitációs Tanács ülései
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ménnyel megtörtént.
Dr. Farkas Boglárka Anett, egyéni felkészülõ (Anatómiai Inté-

zet) értekezésének védése 2018. június 19-én 96%-os ered-
ménnyel megtörtént.

Dr. Szélig Lívia, egyéni felkészülõ (Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Intézet) értekezésének védése 2018. június 19-én
100%-os eredménnyel megtörtént.

Vig Andrea Teréz, egyéni felkészülõ (Biofizikai Intézet) érteke-
zésének védése 2018. június 21-én 100%-os eredménnyel
megtörtént.

Dr. Rashed Aref, egyéni felkészülõ (Zalaegerszeg) értekezésé-
nek védése 2018. június 25-én 95%-os eredménnyel meg-
történt.

Füredi Nóra Judit, egyéni felkészülõ (Transzlációs Medicina
Intézet) értekezésének védése 2018. június 28-án 100%-os
eredménnyel megtörtént.

Faubl Nóra Klára, egyéni felkészülõ (Magatartástudományi In-
tézet) értekezésének védése 2018. június 28-án 100%-os
eredménnyel megtörtént.

2. Egyebek
– Dr. Olasz Lajos egyetemi tanár betöltötte 70. életévét. Az ál-
tala vezetett PhD-program vezetését dr. Nagy Ákos egyetemi do-
cens veszi át.

– Doktori szabályzat módosítása: 
12. § A felvételi eljárás

(5) Az alapkövetelményeknek eleget tevõ és az ösztöndíjas kép-
zésre jelentkezõk szakmai tájékozottságát és kreativitását három-
tagú Felvételi Bizottság kötetlen interjú alapján pontozással (bi-
zottsági tagonként maximum 5 7 pont) értékeli. AFelvételi Bi-
zottság pontozza a felvételizõk elõnyt adó elõzetes teljesítmé-
nyeit is. A felvételi Bizottság elnöke az ÁOK, DHT-nak elnöke,
tagjai a DHT elnökhelyettese és titkára. AFelvételi Bizottság ülé-
sére az érintett program-, illetve témavezetõ meghívást kap.

VI. A PhD-fokozat megszerzése
17. § Általános rendelkezések

(12) A PhD-fokozatszerzéssel kapcsolatos eljárás egyes lépései-
nek a lefolytatásáért a doktorandusz díjakat fizet, az ezekben
közremûködõ egyes személyek pedig tiszteletdíjban részesül-

nek. Az összegekre nézve a 4. sz. Mellékletben foglaltak az
irányadóak. Amennyiben a díj megfizetésére kötelezett sze-
mély kérelmezi, a díjak kiegyenlítését a DHT hozzájárulásá-
val a kar átvállalhatja.

1. Melléklet
Az Idegen nyelvek ismerete

A 12. paragrafus (2) bekezdés (c) pontja a programba felvételhez
szükséges minimumot határozza meg. A2018-tól felvett hallga-
tók kötelesek az elõírt nyelvvizsga bizonyítványokat a komp-
lex vizsga elõtt bemutatni. 

2/A. Melléklet
Minõségi követelmények a PhD-fokozat megszerzésével

kapcsolatban
a) A dolgozat alapjául szolgáló közlemények között (amelyek
közé meta-analízis beszámítható, de a levelezés és a review
nem) legyen legalább egy olyan,  impakt-faktorral (IF) rendel-
kezõ lapban megjelent eredeti közlemény (levelezés, review nem
számítható ide), amely nem meta-analízis és amelyben a PhD-
jelölt az elsõ szerzõ, és témavezetõje pedig az utolsó vagy leve-
lezõ szerzõ. A társ-témavezetõ legyen szerzõ legalább egy olyan,
a dolgozat alapjául szolgáló IF-es eredeti közleményben, mely-
ben a PhD-jelölt is szerepel. A dolgozat alapjául szolgáló elsõ-
szerzõs közlemény(ek) összesített IF-a értéke érje el a minimáli-
san elõírt össz-IF-érték 50 %-át. Megosztott elsõszerzõség ese-
tén az eredeti közlemény teljes impakt faktora IF-értéke beszá-
mítható, de az ilyen közlemény viszont csak fél elsõszerzõs köz-
leménynek számít.

– Felvételi a PhD állami ösztöndíjas képzésre: A szóbeli elbe-
szélgetés 2018. június 25-29. között lezajlott. Ezt követõen kiala-
kult rangsor alapján 34 fõ állami ösztöndíjas iratkozhat be 2018.
szeptember 1-tõl, 2 fõ Richter Talentum pályázatot adott be, dé-
káni kari keretre is pályázathatnak majd a hallgatók.

Dr. Szekeres Júlia
egyetemi tanár

a PTE, ÁOK, Doktori és
Habilitációs Tanácsának elnöke

A PTE, ÁOK 10. Jubileumi Adventi Koncertje
Dr. Romhányi György Aula

2018. november 28., szerda, 20:00

Karunkon hallgatói kezdeményezésre rendeztük meg 2009-ben az elsõ Adventi Hangversenyt. Az
Adventi és a társuló Tavaszi Koncertek azóta is nagy népszerûségnek örvendenek a hallgatók és az
oktatóink körében. Örömmel jelenthetjük be, hogy idén november 28-án, este 8 órakor kerül sor a 10.
Adventi Hangversenyre, amelyre nagyon sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját.

A koncertre mindenkit szeretettel várunk, a belépés díjtalan. A részletes mûsor a koncert elõtti naptól
kezdve elérhetõ lesz a kari honlapon az eseményre kattintva.

A fellépõk jelentkezését november 14-ig várjuk a kisestizene@gmail.com email címen.

Támogatók: Dékáni Hivatal, HÖK, EGSC.
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Amikor elértem telefonon, épp az intenzív osztályon feküdt,
túl egy nehéz mûtéten. Zavarban voltam, érdeklõdjek-e ar-
ról, tudunk-e találkozni, ám õ azonnal elhárította a kétsége-
met, mert belefogott egy viccbe, majd rögvest hozzátette,
hogy két hét múlva hívjam. Otthonában fogadott, szívélye-
sen, derûsen, mintha meg sem történt volna a kórházasdi.
Ugyan szó esett a betegségérõl, a megpróbáltatásairól, de hu-
mora, optimizmusa gyorsan átlendítette ezen. Ahogyan spor-
tos életmódja is, aminek sokat köszönhet. Büszkén mutatja a
ház alagsorában található konditermet, meg a szaunát, ami-
ket ma is használ, bár már óvatosabban. Sokszínû, huncut,
érdekes ember dr. Pintér András, a Klinikai Központ Gyer-
mekgyógyászati Klinikájának emeritus professzora, akinek
életigenlése példa lehet sokunk számára. 

– Említette, hogy szereti a formabontást. Mit szólna ahhoz,
ha egy viccel kezdenénk a beszélgetést?

– (kissé meglepõdik, de azonnal belevág – a szerk.) Mivel
kullancsszezon van, ezért egy ezzel kapcsolatos viccet mondok.
A katicabogár csapodár, és hárman is csapják neki a szelet: a
szentjánosbogár, a cserebogár és a kullancs. A katicabogár teher-
be esik és az a nagy kérdés, hogy ki az apa hármuk közül. Eljön
a szülés ideje. Az erdei szülõotthon elõtt izgatottan várnak a po-
tenciális apák. Végül megjelenik a szülésznõ, aki a kullancshoz
megy, gratulál, és azt mondja: „Csak egy baj van, hogy a kis kul-
lancs feje szülés közben beszakadt.”

– Biztos vagyok abban, hogy Ön a mûtõben is jó hangu-
latot teremtett.

– Sok mûtõben szól a zene. Mi is bekapcsoltuk az ügyelet
alatt, nappal azonban nem. Ez nem rigid megszorítás, hanem za-
varhatta volna a beszélgetésünket. Ennek ellenére jó volt a han-
gulat. Látva a kollégáim derûjét, és azt, hogy mindig vannak ter-
veik, a budapesti és a vidéki munkatársak gyakran megkérdez-
tek, miként motiválom õket. Furcsa volt számomra ez a kérdés,
mert soha nem gondoltam arra, hogy amit teszek, azzal esetleg
motiválok is. Ez tudat alatti folyamat volt.

A mûtét egyébként olyan, akár az autóvezetés. Ha sima az út
és nem történik semmi különös, akkor a rutin dolgokat szinte
odafigyelés nélkül meg lehet oldani. Az útkeresztezõdéseknél
azonban fontos a koncentráció. A sebészi beavatkozásokat
egyébként sokszor fetisizálják. A munkánk természetesen nem-
csak a mûtétbõl áll, hanem annak fontos része a kivizsgálás, a be-
avatkozás elõtti és utáni betegmegbeszélés, a mûtét utáni sebke-
zelés, valamint az utógondozás is. A mûtéti indikáció felállítása
sokszor nehezebb, mint magának a mûtétnek az elvégzése.

– Önnek megadatott az, hogy hosszú idõn át, 27 évig ve-
zethesse a gyermeksebészetet.

– Ezért hálás vagyok, mert volt idõm és lehetõségem a terve-
im megvalósítására. Az új módszerek bevezetésére, a munkatár-
saink külföldi és hazai képzésére nem elegendõ négy év, esetleg
ennél is kevesebb idõ. Az eredményes szakmai „iskola” megte-
remtésére és felépítésére is hosszabb idõ szükséges, amire fiatal
életkorban kellene lehetõséget biztosítani az arra alkalmas szak-
embereknek. 

– Abban is szerencsésnek mondhatja magát, hogy több al-
kalommal is járhatott Indiában és az Egyesült Államokban.

– Megadatott, hogy ötször vagy hatszor elutazhassak mind-
két helyre, pontosan már nem is emlékszem, összesen hányszor
voltam a két országban. Az én elvem: „adj, hogy kaphass”. Elõ-
ször mindig mi hívtuk meg a külföldieket hozzánk, nem vártam
arra, hogy õk ajánlják ezt fel. Ez a gesztus nagyon fontos, és
hosszú távon meg is térült.  

– Ez volt az Ön munkásságának az egyik legnagyobb ér-
deme is, mert a magyar gyermeksebészetet sikerült megis-
mertetnie Nyugat-Európában és a világban.

– Ha ma Ön elmegy Liverpoolba vagy Fokvárosba, találko-
zik az ottani kollégáimmal, és hozzáteszi, hogy Pécsrõl jött, biz-
tosan megkérdezik: Andrew mit csinál, hogy van? Valóban sike-
rült Pécset rátenni a gyereksebészet világtérképére. A
Pilaszanovich Imre emlékelõadásokra – amiket immár 28 éve
minden évben megrendezünk – mindig meghívjuk a világ egy-
egy vezetõ gyermeksebészét. Eddig csak a nyugati országokból
érkezett hozzánk vendég, idén azonban már keletrõl, Gdanskból
jön egy neves szakember, ami örömteli.

Többször kérdezték azt is tõlem, hogy mi a kapcsolatterem-
tés nyitja. Erre azt szoktam mondani, hogy a kongresszusok leg-
fontosabb részei az ebédek, a vacsorák és a kávészünetek. Álta-
lában hosszú a sor a kiszolgálásig, bõven van tehát mód és idõ az
ismerkedésre a külföldi kollégákkal. Ha megszólítom egyiket-
másikat és belefogunk a beszélgetésbe, biztosan az asztalához in-
vitál. Ekkor azonban még csak elültettük a magot. Mestyán pro-
fesszor, a korábbi fõnököm kérdezte tõlem, mit akarok még, hisz
már mindenki ismer a világon. Azt feleltem neki, hogy a virágot,
miután elültettük, öntözni és gondozni kell. Amikor nyugdíjba
ment, azt mondta, hogy a jövõ engem igazolt. A nemzetközi el-
fogadottsághoz emellett szükség van arra, hogy jók legyünk a
szakmánkban, kellõen boldoguljunk az angol nyelvvel, és ami
talán a legfontosabb, rendelkezzünk a fent említett kapcsolatte-
remtõ képességgel. Még egy fontos gondolat: igazi, tartós és
gyümölcsözõ szakmai és emberi kapcsolatok fiatal orvosként
kötõdnek. Professzorok között általában már nem alakul ki szo-
rosabb barátság, hanem csak közös érdekeken alapuló alkalmi
érdekszövetségek jönnek létre. 

– A gyógyítás, a kutatás és az oktatás mellett azért ez sok
energiát igényelhetett.

– Valóban. Errõl egy érdekes sztori jut eszembe. Egyszer,

„Büszke vagyok arra, hogy a pécsi gyermeksebészet
rákerült a gyermeksebészet világtérképére”
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amikor az egyik német vendégemmel beszélgettem este a klini-
kán, jött Csaba fiam – akkor még kicsiként –, mondván, hogy
rossz volt, és az édesanyja azt üzeni, verjem meg. (nevet – a
szerk.) Ez is jelzi, hogy az életem jelentõs részét a klinikán töl-
töttem. 

Nagy nehézségek árán el tudtam intézni azt, hogy kilenc ma-
gyar gyermeksebész 3-3 hónapra elutazhasson az Egyesült Álla-
mokba úgy, hogy a repülõjegyüket, a szállásukat, és a tartózko-
dási költségeiket is fizessék. Az USA-ba utazó kollégák megvá-
laszthatták a helyet is, ahova menni akartak. Késõbb nyolc ame-
rikai gyereksebész érkezett hozzánk egy-egy hónapra. Sokat ta-
nultunk tõlük. Bár az utat én szerveztem, magamat nem tettem
bele az „utazókeretbe”. 

Kollégáim – értékelve a tevékenységemet – a Magyar Gyer-
meksebész Társaság örökös tiszteletbeli elnökévé választottak.
Számos elismerést kaptam már korábban, Batthyány-Strattman-
díjat 1999-ben, Szent-Györgyi Albert díjat 2007-ben, a Magyar
Köztársaság Tiszti Keresztjét 2008-ban, de az örökös tiszteletbe-
li elnökségre vagyok a legbüszkébb. Megható volt számomra,
amikor a közgyûlés résztvevõi fölálltak és tapssal köszönték meg
az igyekezetemet. 

– Megválasztották az Európai Gyermeksebész Társaság
elnökének is, ami ugyancsak hatalmas rangot jelentett.

– Két évig voltam elnök, és a keleti blokkból csak én mond-
hatom ezt el. Kezdettõl fogva vezetõségi tag voltam, és csak
nemrég köszöntem le a betegségem miatt. 

Jellemzõ volt rám, hogy az ülésekre, a rendezvényekre ese-
tenként korábban, vagy késõbb mentem el. A „csúcs” az volt,
amikor egy németországi szimpóziumra pontosan egy hónappal
korábban érkeztem a szálloda recepciósának legnagyobb megrö-
könyödésére. (nevet – a szerk.)

– A kapcsolatépítés és az elnöki teendõk mellett gondja
volt a klinika épületének felújítására is.

– Harminc éve már annak, hogy sikerült jelentõs külsõ támo-
gatást szereznem a József Attila és a Bajnok utcai emeleti front
beépítésére, tornaterem, valamint betegszállításra is alkalmas lift
létrehozására. Az egyetem ebben az évben nem tudott segíteni,
de a következõ évre biztosította volna a kért összeget. Ekkor el-
mentem három pécsi potens polgárhoz, akiktõl hét és félmillió
forintot kértem, és kaptunk is kölcsön tõlük másfél évre kamat-
mentesen. Nagy harcok árán ugyan, de fel tudtunk venni egy
megfelelõ gyógytornászt is. Jelenleg egyébként már három
gyógytornász dolgozik a klinikán.

– A gyógyítás-kutatás-oktatás hármasa hogyan volt jelen
az életében?

– A gyermeksebészet nem külön tantárgy, hanem a határterü-
letek (traumatológia, gyermekgyógyászat, urológia) keretén be-
lül a fontosabb gyermeksebészeti témákról tarthatunk elõadáso-
kat. Emellett minden évben meghirdetünk kreditpontos kurzuso-
kat, ami azt jelenti, hogy a fontosabb gyermeksebészeti kórképe-
ket 14×2 órában tanítjuk, és ezeken maximum 15 hallgatót tu-
dunk fogadni. A gyermekgyógyászati gyakorlatok keretében
gyermeksebészeti kórképeket mutatunk be. Ezeken az ún. „ágy
melletti oktatásokon” nagyon sok a hallgató.

Van egy csúnyának hangzó mondat, amit mi módosítottunk:
a bosszú nem mindig rossz tanácsadó. Erre szeretnék egy példát
is mondani. 1967-ben, öt évvel a végzésem után lehetõséget kap-
tam, és elmehettem az NDK-ba hat hétre. Akkor ez nagyon nagy
szó volt. Ott láttam, hogy minden harmadik-negyedik gyermeket
a húgy-és nemiszervek betegségeivel, azok fejlõdési rendelle-
nességeivel kezelnek, nálunk ugyanakkor ezek a csecsemõk és
gyermekek gyakran elkallódtak. Fontosnak tartottam tehát fog-

lalkozni ezzel a betegcsoporttal. Szükség volt ehhez egy olyan
mûszerre – amilyen az EKG a szívnek, az EEG az agynak –, ami
a hólyag mûködését méri (uromanométer). Az akkori kormány
államtitkárától kértem ebben az ügyben segítséget. Miután be-
hozták a mûszert az országba, kipróbálásra odaadták egy buda-
pesti intézetnek, és soha nem került Pécsre. Akkor – és itt a bosz-
szú, ami stimulált minket – létrehoztuk a ma már harminc éve si-
keresen mûködõ Visszatérés Alapítványunkat. Azóta is ebbõl az
alapítványból biztosítunk sok olyan dolgot (mûszervásárlás, uta-
zás), amit más forrásból nem tudnánk megoldani.

– Kutatási témája is a vizelettartási nehézségekkel volt
kapcsolatos.

– A gyermekurológiai tevékenységünkbõl nõtt ki a témakör
talán legfontosabb és legnehezebben kezelhetõ területe, a vize-
lettárolási, -tartási és -ürítési elégtelenségek komplex (nem sebé-
szi és sebészi) kezelése. Ma már e kórkép kezelésének országos
centruma vagyunk. A nagy beteglétszám, valamint a probléma
részbeni megoldatlansága adta a kézenfekvõ gondolatot, hogy a
tudományos munkánk is ennek a beteganyagnak a komplex ke-
zelésével foglalkozzon. Arra mindig ügyeltünk, hogy a klinikai
munka és a tudományos tevékenység a betegágytól induljon el,
és oda is térjen vissza.

A Gyermekmanuális Tanszéken (korábban Gyermeksebé-
szeti Osztály) az elmúlt 10-15 évben 8 PhD és 3 habilitáció is ké-
szült, valamint egy akadémiai nagydoktori értekezés is rövidesen
benyújtásra kerül.

– Miért épp gyermeksebész lett?
– Felnõtt sebésznek indultam, a Mûtéttani Intézetben voltam

TDK-s. Az igen tehetséges Szõllõsi László adjunktus a Mûtétta-
ni Intézetbõl lekerült a gyermeksebészetre, és mivel én nagyon
kedveltem õt, úgy döntöttem, megyek utána. Õt választottam va-
lójában és nem a gyermeksebészetet, pedig akkor már megvolt az
állásom a felnõtt sebészeten, ami akkor nagy dolognak számított.

Két fõnököm, mentorom volt. Az egyik Pilaszanovich Imre
egyetemi docens, akinek azt mondta útravalóként az édesapja:
„Soha ne lásd, fiam, a hozzád forduló betegben a feléd guruló di-
nárt!” Micsoda mély gondolat! Tõle megtanulhattam a beteg
tiszteletét és szeretetét is. Több kórházban is feküdtem betegként,
és szomorúan tapasztaltam, hogy esetenként hiányzik a munka-
társainkból az empátia. 

A másik fõnököm Mestyán Gyula professzor volt, akinek a
londoni tanulmányutamat köszönhettem 1972-ben, amikor még
szinte lehetetlen volt nyugatra utazni. Külföldi kapcsolatai révén
elintézte, hogy egy évig Londonban kutathattam. Tõle is sokat
tanultam, például a „soha nem elég” egészséges nyugtalanságát.
Emlékszem, egyszer, amikor a laborban tevékenykedtem, oda-
mentem hozzá azzal, hogy szeretnénk elmenni a feleségemmel
az esti nyolc órai mozielõadásra. Fel volt háborodva, mondván,
hogyan merek ilyet kérni akkor, amikor jól mennek a kísérletek.
Nem engedett el. Ma már hálás vagyok neki ezért is. 

– Azt honnan gondolta, hogy tud bánni a gyerekekkel?
– Ez kialakult, belenõttem. Ma már nem is tudnám elképzel-

ni az életemet a gyermekek társasága nélkül. Kevés orvost isme-
rek, aki átnyergelt volna a gyermekgyógyászatról a felnõttre, vi-
szont az ellenkezõjével több esetben találkoztam. Hiszem és val-
lom, hogy aki a beteg gyerekekkel foglalkozik, az nem leeresz-
kedik, hanem ellenkezõleg, felemelkedik az õ szintjükre. Nem
hazudnak, nem imitálnak, õszinték. Az orvosok azért, hogy meg-
gyorsítsák a vizsgálat menetét, nem egyszer felkapják a gyerme-
ket, felteszik a vizsgálóasztalra, és azonnal belefognak hasának
nyomogatásába. Pedig elõször beszélgetni kellene a kis beteggel,
megnyerni a bizalmát. Megkérdezni, hány éves, hova jár oviba,
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mi a kedvenc játéka, van-e testvére. A nagyobb gyermeket fontos
megkérni, hogy maga másszon fel a vizsgálóasztalra, mondja és mu-
tassa meg, hol, mije fáj. Látszólag ezzel elveszítünk néhány percet, ám
megnyerjük a gyermek bizalmát, és a vizsgálat is  sokkal könnyebbé
válik. Azt szoktam mondani, hogy akkor sikeres a munkánk, ha nem-
csak fizikálisan gyógyul meg a gyermek, de az emléke is kellemes
marad a klinikán történtekrõl. Azaz ha késõbb mosolyogva meséli –
sétálva az intézményünk mellett –, hogy „látod, anyu, itt vették ki a
mandulámat”. 

– Pécsett született, milyenek voltak a szülei?
– Anyám háztartásbeli volt, apám pedig mezõgazdász, középsze-

rûen éltünk. Mire iskolás lettem, apám elment otthonról. Édesanyám
egyedül maradt velem, és a nálam két évvel idõsebb nõvéremmel,
ezért munkát kellett vállalnia. Ötvenéves fejjel, képesítés nélküli nõ-
vérként kezdett dolgozni. Akétéves, munka melletti tanfolyamot kivá-
ló eredménnyel végezte. Õ akarta, hogy orvos legyek, holott engem a
pingpongozás vonzott, annak voltam a megszállottja. 

Akkoriban még csak két kar mûködött a pécsi egyetemen, a jogi
és az orvosi. Igazán egyik sem volt szimpatikus számomra, de végül
– anyai ráhatásra – az utóbbi mellett döntöttem. A pécsi Nagy Lajos
Gimnáziumban Sávai László tanár úr oktatta a biológiát, igen magas
szinten. Nekem fõként négyeseim voltak, és csak az érettségire tornáz-
tam fel magam ötösre. Ekkor 1956-ot írtunk. Sikeres volt a felvételi
vizsgám, ám mégsem nyerhettem felvételt, mivel a nagyszüleimnek
korábban a Postavölgyben öt hold gyümölcsöse volt. Néhány hónap-
ra el kellett mennem mûtõsfiúnak. Mivel a forradalom során sokan
hagyták el az országot, 1957 februárjában pótfelvételit tartottak, és
azért, hogy kipótolják a létszámot, én is felvételt nyertem. Kitûnõ ren-
dû elõször az egyetemen lettem. Emlékszem, hogy a második év vé-
gén anatómiából Szentágothai professzor szigorlatoztatott. Mivel nem
tudtam ötösre az anyagot, ezért õ elkezdte nekem magyarázni az agy
mûködését. Közben azonban egy fontos megkeresés miatt elhívták.
Utána Flerkó professzor jött be, akinek elmondtam azt, amit
Szentágothai professzor pár perccel korábban elmagyarázott nekem.
Flerkó ezután meghívott diákkörösnek, „modern szemléletû” ismere-
teimért. (nevet – a szerk.) A diákköri munkát azonban nem kezdhet-
tem el, mivel – szó szerint idézem – „politikai és társadalmi munká-
ban való passzivitása miatt nem nyert felvételt a TDK-ba”. A harma-
dik évben aztán a Kísérletes Sebészeti Intézetben vettek fel TDK-
snak.

Akkoriban a pingpongozás mellett nagyon szerettem volna egy
motorkerékpárt vásárolni. Eladtam az ebédjegyemet, edzõsködtem
egy pingpongcsapatnál, egy másiknál kis pénzért pingpongoztam is,
és mindezt azért, hogy vehessek egy motort. Mivel ez a szenvedély
teljesen lefoglalt, ki is rúgtak bõrgyógyászatból, pedig az elsõ két év-
folyamon kitûnõ voltam. Azután azonban már könnyebben mentek a
dolgaim, mivel társadalmi munkában pingpongedzéseket tartottam
azoknak az egyetemista lányoknak, akik nem akartak a testnevelés
órákon részt venni. Ezáltal eltekintettek a nagyszüleim gyümölcsösé-
tõl is. „Piros” ugyan ettõl még nem lettem, de „rózsaszín” már igen.
(mosolyog – a szerk.)

A végzés után viszonylag hamar megírhattam a kandidatúrámat,
ezt követte a habilitáció, majd a nagydoktori. Meghirdettem egy PhD-
programot is, Vajda Péter volt az elsõ PhD-sem, aki mûtõsfiúként kez-
dett dolgozni, ma pedig már õ a Gyermekgyógyászati Klinika Manu-
ális Tanszékének a vezetõje.

– Hogyan lett a pingpong a kedvelt sportja?
– Egy rövid ideig teniszeztem, de az annyira nem tetszett, és vál-

tottam. A pingpong a szenvedélyemmé vált, az NB I-ben évekig ját-
szottam. Negyedikes gimnazista voltam, amikor mi lettünk a vidék
legjobb csapata. Hatalmas volt a szurkológárdánk. Volt olyan mecs-
csem, amikor egy labdamenet 20 percig tartott. Aztán amikor jöttek az

ügyeletek, akkor befejeztem az asztaliteniszt. Utána már hobbiból sem
játszottam, mert nem tudtam elfogadni, hogy már nem megy úgy, aho-
gyan a fénykoromban. Amikor az elsõ feleségem meghalt, akkor is-
mét elõvettem a pingpongütõt, keresve a vigasztalást benne. Elmen-
tem a fiammal egy megyei csapatba is játszani, remélve, hogy az se-
gít a gyászomban. 

– Az tehát egyértelmû, hogy jó a kézügyessége, a reflexei, és
precíz is. Mindez a sebészethez is elengedhetetlen.

– Errõl jut eszembe Bauer Miklós professzor, aki állítólag a ma-
rokkózással, azaz a pálcikajátékkal is tesztelte a fiatal orvosok manu-
alitását. Ha ebben a finom kézügyességet igénylõ játékban ügyes volt
a jelentkezõ, akkor felvételt nyert, ha nem, úgy ennek az esélye csök-
kent.

– Kocogni azután kezdett, hogy abbahagyta a pingpongot?
– 1980-ban voltam elõször Houstonban. Ekkor jött divatba a jog-

ging, azaz a kocogás. Az utcákon, a parkokban nagymamákat lehetett
látni az unokájukkal, anyákat a babakocsijaikkal, komplex családokat,
együtt kocogni. Én is elkezdtem. Azóta is rendszeresen mûvelem ezt
a sportot, és  remélem, hogy még nem kell feladnom. 

– Ha visszagondol, vezetõi periódusának melyik volt a leg-
szebb idõszaka?

– Az egész, szerencsére nem volt benne törés. A nyugdíjazásom
óta is rendszeresen bejárok a klinikára, részt veszek a reggeli és a dél-
utáni megbeszéléseken, valamint a kreditpontos oktatásokon. Már
nem operálok, kis mûtéteket sem végzek. A szobámat megtarthattam,
ahol olvasással, írással, a kollégáim elõadásaival, dolgozataival, a kül-
földi kapcsolataim ápolásával foglalkozom. Ha alkalom van rá, pénz-
adományokat is szerzek. Dóczi Tamás professzor mesélte, hogy ami-
kor Szegedrõl Pécsre jött, több vállalattól is próbált adományt kérni.
Több helyen azt mondták neki, hogy sajnos nem tudnak segíteni, mert
korábban már járt itt a gyermeksebész Pintér András. (mosolyog – a
szerk.)

– Szigorú vezetõ volt?
– Nem, de következetes. Mindig a fiatal munkatársat kértem meg

elõször, hogy fejtse ki a véleményét, nehogy az idõsebb kolléga gon-
dolatmenete megzavarja a mondandójában. Van a porosz iskola, és
van az angol rendszer. Az elõbbi egy szigorú hierarchián alapul, az
utóbbi lényege pedig abban áll, hogy ha valaki konzultáns, akkor már
önálló lehet, kevésbé kell beszámolnia a fõnökének. Ami rendszerünk
az angol és a porosz iskola keveréke, angol túlsúllyal. Mindenki tud-
ja, hogy a tevékenységében meddig mehet el, és mikor kell tanácsot,
segítséget kérni a szenior kollégától. 

Osztályunkhoz köthetõ a modern szemléletû újszülött-, csecsemõ-
és gyermekurogenitális sebészet hazai meghonosítása, továbbá nem-
zetközi szintre emelése. Ez is a közös munka eredménye. Mindannyi-
unk tudományos tevékenysége döntõen azonos témakörbõl szárma-
zik, így az elvégzett munka alapján egymás társszerzõi vagyunk.

Erõsségeink közé tartozik még az ajak- és szájpadhasadékos gye-
rekek komplex kezelése is, rendszeresen járunk külföldre is operálni
ilyen betegeket. 

– Az Ön nevéhez köthetõ a Pécs-Budapest közötti jótékonysági
futás, no meg a Nyitott Gyermekklinika mozgalom is.

– Alapvetõ kérdés, hogy kit tartunk jó vezetõnek. Szerintem az a
jó vezetõ, aki amellett, hogy jó orvos, igényesen és hatékonyan szer-
vez, és kiváló szakembereket gyûjt maga köré. Alapítványunknak
olyan tagjai vannak, mint a Paksi Atomerõmû, vagy a Brendon Gyer-
mekáruház. Utóbbitól évente két és félmillió forint támogatást ka-
punk, és ezért igen hálásak vagyunk.

Az alapítvánnyal kapcsolatos egy humoros történet. A jótékonysá-
gi futás a Lánchídtól indult. Még Budán, a Duna-parton egy házaspár
megkérdezte, hogy hova futunk. Amikor azt válaszoltuk, hogy Pécs-
re, a feleség csak legyintett és félhangosan mondta a férjének: „hagyd,
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ezek nem normálisak”. Egy másik emlék is eszembe jut ennek kap-
csán. Amikor megérkeztünk Pécsre, a Széchenyi térre, a nagy számú
kíváncsiskodó, várakozó és barát között volt három hajléktalan is. Az
egyik hajléktalan megkérdezte, mi készül itt. Amikor megtudta, hogy
a beteg gyerekek gyógyítására gyûjtünk, elment két társához, majd rö-
vid idõ múlva visszajött, és száz forintot õ is adott. Nagyon megható
volt. 

A Nyitott Gyermekklinika kezdeményezés is nóvum volt, és nem
várt sikerrel zajlott. Egyik alkalommal a Brendon Áruháztól futot-
tunk a Gyermekklinikáig, ezer gyerek csatlakozott hozzánk. Elhívtuk
a világbajnok asztaliteniszezõnõt, Bátorfi Csillát, valamint a PVSK
kosarasait. A kisgyermekek együtt játszhattak ezekkel a neves spor-
tolókkal. 

A legismertebb, egyben a „leghíresebb” betegeink a pécsi sziámi
ikrek voltak. Egyetemünkön ekkor még hiányoztak a technikai és
egyéb feltételek ehhez az extrémen súlyos és bonyolult sebészeti mû-
téthez, ezért a beavatkozásra a csecsemõk hét hónapos korában a
müncheni gyermeksebészeti klinikán került sor. A 180 ezer német
márka összköltséget a németek vállalták. A nehézkes adminisztratív
engedélyeztetések sorából egy mosolyogtató történetet emelek ki.
Amikor az udvarias és segítõkész magyar rendõrtiszt meglátta a me-
dencéjüknél tükörképszerûen összenõtt csecsemõket, ijedten kérdez-
te, hogy hány útlevélre lesz szükségünk, egyre vagy kettõre. Szeren-
csére két útlevél készült, mert különbözõ idõpontokban hozhattam
haza a gyerekeket Münchenbõl. A jelenleg harminc éves fiatalembe-

rek Németországban élnek és dolgoznak.
Fontos elmondanom, hogy nem vagyok újító vagy feltaláló típus.

Ha van valami érték bennem, akkor az az, hogy meg tudom külön-
böztetni a fontosat a kevésbé fontostól, a szükségeset a kevésbé szük-
ségestõl, és a megvalósíthatót a nem, vagy csak a nagy nehézségek
árán megvalósíthatótól.  Ezután a választott probléma megoldására
összpontosítjuk az energiánk, és az anyagi forrásaink részarányos há-
nyadát.

– Egy fia és egy lánya van. 
– Igen, õk az elsõ feleségemtõl születtek. Jelenleg mindketten

Budapesten élnek. A fiam ötvenegy éves, a Brendon üzletlánc máso-
dik embere, a lányom pedig egy angol banknál dolgozik. Öt unokám
van, három fiú és két lány, a legkisebbek 12 évesek. A második fele-
ségem urológus, õ is az egyetemen dolgozik, húsz évvel fiatalabb ná-
lam, debreceni származású. A jelentõs korkülönbség ellenére – az
urológiai kérdések kivételével – jól megértjük egymás. Most, súlyos
betegségem során, erejét nem kímélve figyel rám, páratlan odaadás-
sal gondoskodik rólam, segítséget nyújt a felépülésemhez.

Befejezésként engedjen meg egy rövid történetet, ami azt gondo-
lom, ide illik. Egy ismert író bírálatra kapott egy anyagot fiatal írótár-
sától. Miután elolvasta, véleményét röviden és tömören így fogal-
mazta meg: „Kedves fiatal barátom! Itt ülök lakásom legkisebb he-
lyiségében. Az Ön írása elõttem van, de mindjárt mögöttem lesz”. (is-
mét nevetünk – a szerk.)

Schweier Rita

Újabb mûszerrel gazdagodott a pécsi szülészeti klinika
Új mûszert adtak át a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE, KK) Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján, amely a hasfa-
lon keresztül lehetõvé teszi a magzati szívhangok és a fájástevékenység mérését és regisztrálását. Érdekesség, hogy a modern eszköz-
re a forrás egy részét egy jótékonysági koncert fedezte Váradi Marianna és Boros Misi közremûködésével.

A mûszer rendhagyó módon kerülhetett a pécsi klinikára. A Pécsi Elsõ Lions Club Váradi Marianna és Boros Misi fellépésével jótékonysági
hangversenyt szervezett, melynek bevételét kiegészítette a Czeizel Intézet – így tudták megvásárolni a klinika részére az ún. CTG-monitort.
Váradi Marianna a Pécsi Nemzeti Színház magánénekese, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, míg Boros Misi zongorista a Virtuózók fel-
fedezettje, de mindketten személyesen is kötõdnek a pécsi szülészeti klinikához – így örömmel csatlakoztak a jótékony kezdeményezéshez.

Dr. Veszprémi Béla, a PTE, Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika egyetemi docense az új mûszerrõl elmondta: “Ezzel a modern eszköz-
zel, az úgynevezett kardiotokográffal ellenõrizni tudjuk a magzat méhen belüli állapotát. Így biztosítani tudjuk a szüléssel járó rizikó csök-
kentését, javítva ezáltal az egészséges gyermekek születésének arányát.” – mondta el Veszprémi doktor.

A Dél-dunántúli Régió (Baranya, Somogy és Tolna megye) összes szülésének közel 40%-át a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nõ-
gyógyászati Klinikáján vezetik le, évente közel háromezer baba látja meg itt a napvilágot. Az új eszközzel évente több mint négyezer vizsgá-
latot végezhetnek majd el.

Bolyai ösztöndíjasaink
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedõ kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére az MTA elnöke által felkért,
és az MTA köztestületi keretei között mûködõ Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be
nem töltött, tudományos fokozattal rendelkezõ, de az MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak.

Az idei nyerteseink:
Garami András (Transzlációs Medicina Intézet)
Kemény Ágnes (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos

Laboratórium)
Párniczky Andrea (Transzlációs Medicina Intézet)
Radnai Balázs (Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet)
Tóth Arnold (Radiológiai Klinika)
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Idén immáron hetedik alkalommal rendezték a PTE-GYTK
Gyógyszerészeti Intézete és a Magyar Gyógyszerésztudomá-
nyi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (MGYT-
KGYSZ) Ifjúsági Állandó Bizottságának szervezésében a
már hagyományosnak mondható kórházi-klinikai gyógysze-
részek pécsi szakmai hétvégéjét. A kollégák részvételi kedve,
az elõzõ évekhez hasonlóan egyre növekvõ, a kezdetekkor
„klubdélutánnak” indult szakmai rendezvényre az ország
különbözõ pontjairól közel 110-en érkeztek, akik 13 színvo-
nalas elõadást hallgathattak meg és tehették fel kérdéseiket.
A szakmai diskurzus idei témái a betegre szabott gyógyszer-
osztás és az antibiotikum-stewardship voltak.

A szervezõk újítottak, ugyanis idén elõször online felület is a
résztvevõk rendelkezésére állt, ahol hasznos információkat ér-
hettek el, kérdéseket tehettek fel az elõadóknak és képeket is
megoszthattak. A felülethez a regisztrációkor kapott névtáblán
szereplõ QR-kód beolvasásával férhettek hozzá az elõadók és a
hallgatóság a szakmai rendezvény alatt. Nagy örömünkre szám-
talan hasznos és gondolatébresztõ kérdés került így elõ, mellyel
a szakmai hétvége programja még interaktívabbá vált. Az elõ-
adók között volt osztályvezetõ fõorvos, számos fõgyógyszerész
és szakgyógyszerész, valamint szakgyógyszerész-jelöltek is le-
hetõséget kaptak az általuk végezett munka bemutatására. A
hallgatóságban a már végzett gyógyszerészek mellett a hazai
gyógyszerészképzõ egyetemekrõl is érkezett 15 fõ hallgató, akik
remélhetõleg a diploma megszerzése után szívesen választanák
a kórház-klinikai gyógyszerészi szakterületet.

Az elsõ nap a helyes antibiotikum-terápia gyakorlatát járta
körül A rendezvény elején dr. Fittler András a szervezõk nevé-
ben köszöntötte a résztvevõket, aki külön kiemelte a rekordot
döntõ érdeklõdést a konferencia iránt. A szakmai hétvégét dr.
Princz Gyula, Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológi-
ai és Infektológiai Intézet, osztályvezetõ fõorvosa „Egy klinikus
üzenetei kórházi gyógyszerészeknek” címû elõadása nyitotta
meg. Röviden vázolta napjaink nehézségeit a területen és meg-
oldásként kiemelte az infekciókontroll-bizottságok illetve az
antibiotikum-stewardship mûködtetését a kórházakban, termé-
szetesen a kórházi-klinikai gyógyszerészek aktív szerepvállalá-
sával. Fõorvos úr elõadását dr. Órás Zsuzsanna szakgyógysze-
rész és dr. Takács Anna, szakgyógyszerész-jelölt közös elõadása
követte „Antibiotikum-terápiák optimalizálása – a gyógyszeré-
szi intervenció eszközei a betegre szóló gyógyszerelés során cím-
mel”. Bemutatták, hogy munkájuk során az antibiotikum-fel-
használás regisztrálására törekednek és aktívan részt vesznek a
betegágy melletti osztályos munkában. Elõadásukat érdekes
esettanulmányokkal zárták, rámutatva, hogy orvos-gyógysze-
rész együttmûködéssel megvalósítható az egyedi gyógyszerelés
és a napi munka során felmerülõ különbözõ problémák megol-
dása az antibiotikus terápia során is. A két elõadást dr. Gyimesi
Nóra, szakgyógyszerész által koordinált interaktív megbeszélés
zárta, mely során a résztvevõk 4 csoportot alkottak: menedzs-
ment, orvosi, gyógyszerész és infektológus team. A csoportok-
nak az volt a feladata, hogy olyan javaslatokat fogalmazzanak
meg, melyek a döntéshozókat meggyõzik az antibiotikum-ste-
wardship teljes körû bevezetésérõl.

A délután a „Gyógyszerészek szerepe az intézmény antibioti-
kum terápiájának kialakításában” témakörrel folyatódott, me-
lyet dr. Gyuricza Anett, szakgyógyszerész-jelölt „Infekciókont-
roll és antibiotikum-stewardship az osztályos gyógyszerészi gya-
korlatban” címû elõadása nyitott. Az antibiotikum-felhasználás
optimalizálására és a nozokomiális fertõzések visszaszorítására
az infekciókontroll-bizottságokon túl antibiotikum-stewardship-
munkacsoportok mûködését javasolta. Az elõadássorozatot kö-
zös elõadásukkal dr. Holub Lili, szakgyógyszerész és dr. Takács
Gábor, fõgyógyszerész „Mi az antibiotikum-stewardship? Hazai
implementálásának lehetõségei” címmel zárták. Elõadásukban
külföldi irányelvek ajánlásait és azok bizonyítékszintjeit, továb-
bá hazai megvalósítási lehetõségeit ismertették. A péntek esti va-
csora során játékos, ugyanakkor gyógyszerész-szakmai vonat-
kozású feladatok során mérhették össze tudásukat és találékony-
ságukat a résztvevõk. Mint minden évben a vetélkedõ ismét osz-
tatlan sikert aratott.

Szombaton a programsorozat a „Betegre szabott gyógyszer-
osztás kórházi bevezetése és a kapcsolódó klinikai feladatok” cí-
mû blokkal folytatódott. Elsõ elõadóként a Bajcsy-Zsilinszky
Kórház és Rendelõintézet intézeti és a Borostyán Gyógyszertár
fõgyógyszerésze, dr. Higyisán Ilona az „Automatizált rendszer
alkalmazásának tapasztalatai” címmel összegezte és értékelte a
kórházukban lévõ egyedi gyógyszerosztó automata HD MEDI
mûködését, elõnyeit, hátrányait. Majd azon kórházi kollégáknak
is adott hasznos tanácsokat, akiknél a közeljövõben vezetik be a
rendszert a szükséges tárgyi és jogszabályi feltételek teljesítésé-
vel. Következõ elõadó dr. Tiszai Zita, a Péterfy Sándor utcai
Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Intézeti Gyógyszer-
tárának szakgyógyszerész-jelöltje „A betegre szabott gyógyszer-
osztás az osztályos gyógyszerész szemszögébõl” elõadással egy
érdekes és – gyógyszerészi szemszögbõl – nagy kihívást jelentõ
esetismertetéssel kezdte elõadását, majd a személyes tapasztala-
tai alapján mutatta be az osztályos munkáját és a betegre szóló
gyógyszerosztással kapcsolatos kihívásokat. Harmadik elõadó-
ként dr. Richter Katalin, a tatabányai Szent Borbála kórház fõ-
gyógyszerésze a „Betegre szabott gyógyszerosztás kórházi beve-
zetésének korai tapasztalatai” címmel mutatta be milyen út ve-
zetett az egyedi betegre szabott gyógyszerelõ automata pályáza-
ti kiírásától egészen a kórházi gyógyszertárba történõ beüzeme-
léséig. Az elõadásokat dr. Gyimesi Nóra és dr. Vida Róbert által
koordinált interaktív megbeszélés zárta, mely során a betegre
szóló gyógyszerosztás és a gyógyszerészeti informatikával kap-
csolatos rövid kérdõíves felmérés vitaindító eredményei és az in-
teraktív felületen feltett, az elõadókat megszólító kérdéseket
beszéltük meg.

A konferencia a „Robotika és informatika a betegbiztonság
érdekében” címû blokkal folytatódott, melyben dr. Botz Lajos, a
PTE Gyógyszertár fõgyógyszerésze, „Adatvagyon értelmezése
az egészségügyben, a kórházi gyógyszerezéssel összefüggõ adat-
elemzések lehetõségei” címmel tartott elõadást, kiemelve a ma-
gyarországi kórházak informatikai rendszerének heterogén, za-
jos és strukturálatlan rendszerét. Felhívta a figyelmet a kórházak-
ban lévõ informatikai szolgáltatások orvosi és gyógyszerészi fe-
lülete mihamarabbi összehangolásának szükségességére. Dr.
Polics Éva, a komlói kórház fõgyógyszerésze „Robotikai támo-

Kórházi-klinikai gyógyszerészek
pécsi szakmai hétvégéje
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gatással vagy anélkül?” címû elõadásában bemutatta az általa veze-
tett intézeti gyógyszertárban a UnitDose automata beüzemelésének
elõnyeit, valamint az azt megelõzõ munkálatokat. Ezt követõen dr.
Langer András, a PTE Gyógyszertárának, szakgyógyszerész-jelöltje
“A betegre szabott gyógyszerosztás egészség-gazdaságtani értékelé-
sének metodikai kihívásai és módszertana” címû elõadásában a be-
tegre szabott gyógyszerosztás gazdasági elemzésének szempontjaira
mutatott rá. A konferencia utolsó elõadását dr. Süle András, a buda-
pesti Péterfy Sándor utcai Kórház fõgyógyszerésze “Legyen világos-
ság! – A gyógyszeres terápiák betegszintû követhetõségének gazda-
sági és informatikai vonatkozásai” címmel tartotta, mely az egész-
ségügyi költségek mérhetõségét és betegszintû követhetõségét szem-
léltette.

A konferencia végén dr. Higyisán Ilona, az MGYT-KGYSZ alel-
nöke megköszönte a szervezõk színvonalas munkáját és a magas
részvételi arányt. Buzdította a résztvevõket a KGYSZ további ren-
dezvényein való részvételre is. Majd elkészült a hagyományos cso-

portkép is. A pécsi rendezvény meghatározó célja a hazai intézeti
gyógyszerellátásban aktívan mûködõ szakmai mûhelyek jó gyakor-
latainak bemutatása és a tapasztalatok megosztása. Az idei elõadások
is bizonyították, hogy napjaink kórházi-klinikai gyógyszerészetének
két meghatározó területén (antibiotikus terápia és betegre szóló
gyógyszerelés) a gyógyszerész szakmának kulcsszerepe van a biz-
tonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia megvalósításban.
Olyan gyógyszerészi feladatkörök, kompetenciák interaktív megbe-
szélésének lehettek részesei a résztvevõk, melyek számos nyugati or-
szágban elterjedtek és elfogadottak egészségügyi társszakmák és a fi-
nanszírozó által is. Bízunk benne, hogy hamarosan hazánkban is szé-
les körben elterjednek e gyógyszerészi tevékenységek, egyre több ta-
pasztalatot szerzünk és eredményeinket bemutatva mindezek létjogo-
sultsága megkérdõjelezhetetlenné válik. A szervezõk köszönettel tar-
toznak az MGYT-KGYSZ-nek a rendezvény támogatásáért.

A Gyógyszerészeti Intézet és a KK Gyógyszertár munkatársai

Barcelona Global Health Summer School: Mental
Health in the Age of Uncertainty

A Barcelona Institute for Global Health szervezésében 2018. július 15. és
20. között rendezték a képzést, melynek fõtémája a globálisan értelmezett
mentális egészség volt. Arésztvevõk maguk is igen különbözõ területekrõl ér-
keztek (összesen hatvanan voltunk), s bár jómagam arra számítottam, hogy a
medicina területérõl érkezünk legtöbben, voltak köztünk jogászok, orvosok,
pszichológusok és hallgatók számos területrõl: nemzetközi kapcsolatok, tár-
sadalomtudományok, globális egészség, népegészségtan és orvostudomány
berkeibõl. A jelenlévõk sokszínûsége nemcsak a tudományterületük okán volt
sokszínû, hanem Ausztrálián kívül az összes kontinens számos országa kép-
viseltette magát.

A képzés maga fõként elõadásokból állt, illetve délutánonként csoportok-
ra osztva projektmunkát készítettünk, melyet végül nem a hagyományos,
frontális módon kellett megjelenítenünk, hanem valamilyen kreatív köntös-
ben: volt, aki végül színdarabbal készült, de született videó és interaktív mód-
szerekkel dolgozó csoport is megnyilvánult. A képzés témáit illetõen kieme-
lem, hogy igen nagy hangsúlyt fektettek az elõadók a háborús övezetekben
élõk mentális egészségére illetve problémáira, ezek kezelési és megelõzési le-
hetõségeire. Elõadóink is igen sok aspektusból vizsgálták e területeket, hiszen
pszichológus, pszichiáter, népegészségtani és szociális területen dolgozó
szakember is volt köztük, többek közt Anglia, Németország, Törökország,
Spanyolország egyetemeirõl. Leginkább a szociálisan hátrányos helyzetû
csoportok mentális egészségének javításával kapcsolatos hatásos és mûködõ
intervenciókat kerestünk és találtunk az öt nap alatt. Kicsit meglepõ volt szá-
momra a spanyol szervezõk szigorúsága: a július közepén rendezett képzésen
tényleg minden áldott nap reggel 9-tõl este 6 óráig bent ültünk a gyönyörû
barcelonai egyetem falai között egy neonnal megvilágított elõadóteremben…

Akurzus hozzáadott értéke számomra kettõs (a temérdek információ mel-
lett):

1. Megbizonyosodtam róla, hogy a karunkon folyó oktatás minõsége nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét, ugyanakkor meg-
erõsítést kaptam, hogy a frontális módszereken túl innovatív megoldásokban érdemes gondolkodnunk a képzésünket illetõen.

2. Az inspiráló multinacionális környezetben csodálatos volt újra megtapasztalnom a vélemények, attitüdök és megoldási alternatívák
sokszínûségét, és azt, hogy mindez mennyire fontos és hasznos akkor, ha valóban újszerû és elõremutató megoldásokat keresünk egy prob-
lémára.

Dr. Horváth-Sarródi Andrea
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Szeptemberben indul a népegészségügyi felmérés
Szeptember közepén kezdetét veszi a 2018-as népegészségügyi felmérés. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet (OGYÉI) táplálkozási és tápláltsági állapotvizsgálatot végez a lakosság körében. Augusztus végén
jelent meg a hivatalos sajtóközlemény, melyben tájékoztatták a lakosságot a felmérés részleteirõl, a vizsgálat fontosságáról
valamint felkérték az illetékeseket, hogy segítsék a lakosság körében a tájékoztatást a vizsgálat sikerességének érdekében.
A 2018. évi országos reprezentatív vizsgálat az elhízás gyakoriságáról, táplálkozási szokásokról, tápanyagbevitelrõl, az
egészségi állapotot meghatározó tényezõkrõl szolgáltat majd valós adatokat.

Magyarországon 2009-ben illetve 2014-ben volt már hasonló felmérés, azonban a mostani kutatás kiegészült egy
bõvített modullal, méghozzá egyrészt a gyógyszermellékhatásokkal kapcsolatos ismeretekre, az étrend-kiegészítõk
fogyasztására és a dohányzással kapcsolatos szokásokra is rákérdez. Ezek ismerete még inkább hozzájárul bizonyos
népegészségügyi programok, egészségpolitikai intézkedések, prevenciós irányelvek késõbbi kidolgozásához. Az ada-
trögzítés 2018 szeptember végével indul, és elõreláthatólag december végéig tart. Országszerte 149 településen, több ezer
felnõtt bevonásával történik a vizsgálat. Az OGYÉI által megbízott cég (Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft.)
kérdezõbiztosai a felkeresett résztvevõket tájékoztatják, átadják a kérdõívet és egy 3 napos táplálkozási naplót. Ezt követõen,
antropometriai vizsgálatok céljából valamint az étkezési naplók validálása végett a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége (MDOSZ) dietetikusai személyesen elõre egyeztetett idõpontban keresik fel a vizsgálatba bevont személyeket.
A részvétel önkéntes.

Az OGYÉI levélben értesítette a felmérés céljáról a kijelölt települések jegyzõit, polgármestereit és a hatóságokat.
A begyûjtött adatokat az OGYÉI a hatályos adatvédelmi jogszabályok elõírásainak szigorú betartásával, név és cím nélkül,
az egyéni azonosítást kizáró módon kezeli, és csak tudományos kutatási célra használja fel, amelyet a késõbbiekben
(összesített adatok alapján) publikál majd, várhatóan 2019 tavaszán. A kutatás az OGYÉI által elnyert, EFOP 1.8.10-
VEKOP-17-2017-00001 számú, “Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás
területén” címû projekt keretében zajlik. Bõvebb információ: Kommunikációs és Koordinációs Fõosztály;
e-mail: kommunikacio@ogyei.gov.hu

Wolher Veronika
Orvosi Népegészségtani Intézet

A Magyar Közlöny 129. számában megjelent, 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM
rendelet. A rendelet alapján 2019-ben az alábbi munkaszüneti napok körüli átcsoportosítások lesznek:

Munkaszüneti napok:

2019. január 1., kedd Újév 4 napos hosszú hétvége
2019. március 15., péntek az 1848-as Forradalom ünnepe 3 napos hosszú hétvége
2019. április 19., péntek Nagypéntek 
2019. április 22., hétfõ Húsvét hétfõ 4 napos hosszú hétvége
2019. május 1., szerda a munka ünnepe
2019. június 10., hétfõ Pünkösd hétfõ 3 napos hosszú hétvége
2019. augusztus 20., kedd az Államalapítás ünnepe 4 napos hosszú hétvége
2019. október 23., szerda az 1956-os Forradalom ünnepe 
2019. november 1., péntek Mindenszentek napja 3 napos hosszú hétvége
2019. december 24., kedd Szenteste (ledolgozott pihenõnap)
2019. december 25., 26., szerda és csütörtök, Karácsony és Karácsony másnapja
2020. január 1., szerda Újév

Tájékoztató
a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

a) augusztus 10., szombat munkanap 
augusztus 19., hétfõ pihenõnap 

b) december   7. szombat munkanap 
december 24., kedd pihenõnap 

c) december 14., szombat munkanap 
december 27., péntek pihenõnap
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2018. május 4-én a pécsi Urológiai Klinikán a férfi meddõség
korszerû diagnosztizálására és kezelésére andrológiai labort,
vizsgálóhelyiséget és intimszobát adtunk át, valamint a legkor-
szerûbb mûtéti kezeléshez elengedhetetlen operációs mikroszkó-
pot is beszereztünk. A megnyitó ünnepségen részt vett dr. Sebes-
tyén Andor, a PTE, KK elnöke és dr. Kopa Zsolt, a Magyar
Andrológiai Társaság elnöke is. A fejlesztés költségeit fõként
egyetemi keretbõl, alapítványi pénzekbõl és adományokból gyûj-
tötték össze. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Szántó Árpád do-
censsel, a klinika igazgatójával és dr. Balló András egyetemi ta-
nársegéddel a klinika andrológus szakorvosával.

– Mivel is foglalkozik az andrológia?
– Az andrológia a férfi meddõséggel, merevedési zavarral, nemi-

hormon-hiányos állapotokkal és a férfi fogamzásgátlással foglalkozó
tudomány, melybõl 2004-óta érhetõ el önálló szakvizsga Magyaror-
szágon. A képzés a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának dr.
Kopa Zsolt docens által vezettet Andrológiai Centruma köré csopor-
tosul és 2 éves gyakorlat során építhetõ az urológiai szakvizsgára.

– Miért fontos a férfi meddõség?
– A meddõség gyakorisága folyamatosan nõ. Európában a párok

15%-ánál rendszeres, védekezés nélküli szexuális együttlét ellenére
sem következik be egy éven belül a kívánt gyermekáldás. Magyaror-
szágon ez az arány kissé magasabb, minden 5. párkapcsolatot érinti.
Emiatt nem egyedüliként a nõk okolhatóak, hiszen az esetek felében
a férfiaknál is található probléma. A férfi faktor feltárása és esetleges
orvoslása az andrológus szakorvosok feladata.

– Mibõl áll a kivizsgálás folyamata?
– Az andrológiai kivizsgálás nem egyenlõ a spermavizsgálattal, a

részletes kórtörténeti elemzés mellett el kell végezni a férfi nemi szer-
vek fizikális vizsgálatát, képalkotó vizsgálatokat, hormon- és szükség
esetén genetikai vizsgálatokat. A csökkent nemzõképességû férfiak
hosszú távú követése is szükséges az idõskorban nagyobb arányban
kialakuló férfi nem hormon (tesztoszteron) hiányos állapotok miatt.

– Mit jelent a férfi meddõség korszerû diagnosztikája?
Alapvizsgálatnak a spermaanalízis tekinthetõ, mely során a klasz-

szikus spermaparamétereket (koncentráció, motilitás, morfológia) ál-
lapítanak meg. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szigorú kri-
tériumrendszert állított fel a spermavizsgálat elvégzésével kapcsolat-
ban, meghatározva annak protokollját. Csak ezek alapján hozható te-
rápiás javaslat. Emellett léteznek ún. spermium-funkcionális vizsgá-
latok is, melyekkel a megtermékenyítés folyamatának lépései (zona
pellucida kötõdés, akroszóma-reakció), a spermiumokat károsító sza-
badgyökök mennyisége (ROS), a spermiumok örökítõ anyagának tö-
redezettsége (DFI) valamint a meddõség immunológiai okai is diag-
nosztizálhatóak. Laboratóriumunkban HD-kamerás videomikro-
szkóppal végezhetõ a spermaanalízis. Számítógép-vezérelt sper-
maanalizátor (CASA) beszerzése is szerepel rövid távú terveink kö-
zött, bár annak jelentõsége csak az önellenõrzés és tudományos kuta-
tások során fontos.

– Mi a férfi meddõség korszerû mûtéti kezelése?
– Az andrológiai sebészi tevékenység napjainkra a kezdeti here-

biopsziáktól eljutott a mikrosebészeti eljárásokig, melynek elenged-
hetetlen kelléke a nagy nagyítású operációs mikroszkóp. Ez elsõként
választandó eljárás a férfi meddõség leggyakoribb mûtéti úton kezel-
hetõ elváltozásában a herevisszér-tágulat (varicokele) megoldásában
is. Ha nem elzáródás következében nincs valakinek hímivarsejt az
ondójában, növeli a sebészi spermiumnyerés folyamán a találati
esélyt. Elzáródásos eredetû hímivarsejthiány esetén pedig nélkülöz-
hetetlen az ondóúti rekonstrukciós mûtétekhez (vaso-vasostomia).

– Mik a további célok?
– A Pécsi Tudományegyetemnek sajátos helyzete, hogy rendelke-

zik saját, államilag finanszírozott meddõségi centrummal. Célunk a
szoros együttmûködés módszerével a férfiak oldaláról is hozzátegyük
a lehetõ legmagasabb szintû ellátást, hogy a hozzánk bizalommal for-
duló pároknak megadhassuk a gyermekáldás örömét!

Balló András dr.

Urológiai Klinika – Középpontban a férfi meddõség

Ahagyományokhoz híven idén októberben is átadásra kerül a
Lissák-díj, melyet a 2017/2018-as tanév során az élettan tan-
tárgyból kiemelkedõ teljesítményt nyújtott diákok kapnak.

ALissák Kálmán professzorról, intézetünk volt igazgatójáról el-
nevezett díjat a második évfolyam azon általános orvos, fogorvos és
gyógyszerész hallgatója kapja, akinek a félévi kollokviumon, az év
végi szigorlaton és a félévközi teszteken szerzett összesített pont-
száma a legmagasabb, valamint a kollokviumi és szigorlati átlaga
legalább 4,5 volt. Azon diákokat, akik az adott nyelven, adott kép-
zésformában a második, illetve a harmadik legjobb eredményt érték
el, elismerõ oklevéllel jutalmazzuk.

Az ünnepélyes átadón intézetünk igazgatója, Karádi Zoltán pro-
fesszor köszönti majd az egybegyûlteket, és eleveníti fel a díj név-
adójának, Lissák Kálmán akadémikusnak az emlékét. Ezután kerül
sor a Lissák-díjak és az oklevelek átadására. A díjazottak az elisme-
rõ oklevél mellett értékes könyvjutalomban részesülnek.

Az átadóra október 5-én (pénteken), 14 órakor kerül sor az Élet-
tani Intézet könyvtárában.  A díjazottaknak az intézet összes dolgo-
zója nevében gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

A díjazott, illetve oklevélben részesülõ hallgatók:

Általános orvos: 1. Faragó Eszter
2. Szélig Bence
3. Stankovics Levente

General medicine: 1. Mochimaru Riho
2. Lee Jihyun
3. Musharbash Laith Raed Faisal

Allgemeinmedizin: 1. Lucas Daniel
2. Gruber Matthias Dominik Knut
3. Heidersberger  Lukas Viktor

Fogorvos: 1. Radnai Fanni
2. Sörnyei Flóra
3. Prajczer Zsanett

Dentist: 1. Tarkhan Mahdi
2. Naffa Laith Manhal Adeeb
3. Kim Hemi

Gyógyszerész: 1. Horváth Virág

Dr. Dusa Daniella

Lissák Kálmán-díj
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Rendszeresen bejár, pontosan lehet tudni, mikor elérhetõ, õ
az egyik „biztos pontja” az egyetemnek. Megbízhatóságát
tartja õ is az egyik legnagyobb erényének. Az arra érdemes
ügyekért kitartóan küzd és dolgozik, legutóbbi példa erre az
anatómiai gyûjteménybõl létrehozott múzeum az Anatómiai
Intézet folyosóin, valamint az általa fogalmazott „A pécsi
anatómiai gyûjtemény” címû könyv megjelentetése. Szenve-
délyesen beszél a munkájáról, a kutatásairól, az oktatás
szépségeirõl, no meg a hobbijáról is, ami alkotásvágyáról ta-
núskodik. Fotói, könyvei tudományos igényû kordokumen-
tumok, szép példák a múlt örökségének felelõsségteljes meg-
örökítésérõl. Élvezet hallgatni dr. Lázár Gyula Leventét, az
Anatómiai Intézet emeritus professzorát, mert csillogó szem-
mel, könnyedén, színesen, kifogyhatatlanul mesél.

– Említette, hogy ha valamit elvállal, akkor azt egészen biz-
tosan végigcsinálja. A családjából fakad ez az eltökéltség? 

– Biztosan, hisz mindkét szülõm ilyen volt. Apámnak volt
egy ikertestvére, és Nyárádon, egy Pápa melletti kis faluban él-
tek. Õk voltak a legjobb tanulók az iskolában. A nagybátyám
hangosan tanult, apám pedig hallgatta. Nagyon szegények vol-
tak, az édesapjuk mezõgazdasági napszámosként dolgozott, és
édesapám is ezt tette 23 éves koráig. A nagybátyámnak szeren-
cséje volt, mert a falu jegyzõje elintézte, hogy a pápai tanítókép-
zõbe bevegyék. A Lázár családnak ebben az ágában õ volt az el-
sõ, aki értelmiségi lett, késõbb kémiatanári diplomát szerzett, és
még engem is tanított a pápai gimnáziumban. Apámat 23 éves
korában kinevezték a Hangyabolt vezetõjének Nyárádon, ami
nagy dolognak számított. Remek kontaktusteremtési képesség-
gel rendelkezett, szerette a lakosság és a fõnökei is, mert minden-
kivel szót értett. Az elsõ világháborús hadifoglyok rendszeresen
összegyûltek nála, és meséltek az élményeikrõl. Apámnak na-
gyon jó humora volt, nem egyszer megviccelte õket. 

– Milyen típusú bolt volt a Hangya?
– Egy kiváló organizációjú szövetkezeti bolt volt, központi-

lag irányították, a falvakban alegységei voltak. A háború után
megszüntették, és földmûves szövetkezetként vitték tovább.
Mindent kapni lehetett, amire szükség volt, vegyesen. Romlan-
dó terméket azonban nem lehetett venni, csak a biztonságosan
dobozolható, kimért árut. Saját gyártóik és beszállítóik voltak, és
komoly minõségi ellenõrzés folyt, amire a Hangya emblémát rá-
tették, az minõségi terméknek számított. Apámat 1936-ban áthe-
lyezték Komárom megyébe, Szend nevû községbe. Én ott szü-
lettem. Mivel õ erõsen kötõdött a szülõfalujához, ezért 1940-ben
kilépett a Hangyától, és önálló vegyeskereskedést nyitott
Nyárádon. Két szobás házunk volt – két szoba, egy elõszoba,
meg egy konyha –, és abból az egyik szoba lett a bolt. Ott dolgo-
zott egészen az államosításokig, mert 1948-ban bezáratták az üz-
letet. Voltak anyai ágról bányászrokonaink Ajka környékén, így
48 évesen a bányához ment dolgozni. Ezt két évig bírta, majd a
nyárádi malomban kapott állást. Eleinte három mûszakban dol-
gozott, elõfordult, hogy este én vittem neki a vacsorát. Emlék-
szem, milyen élvezettel figyeltem a szaladgáló egereket, meg a
patkányokat. (mosolyog – a szerk.) Nagyon becsületesen dolgo-
zott, ezért rábízták a lisztkiadást, ami nappali mûszakban bizal-
mi állásnak számított. 1954-ben költöztünk Pápára. Ezt édes-

anyám szorgalmazta azért, hogy ne kelljen bejárnom, mivel gim-
nazista lettem. Pápán apám egy külvárosi vegyeskereskedésben
kapott állást, végül onnan is ment nyugdíjba. 

– Édesanyja is ilyen hangyaszorgalmú volt?
– Igen, és õ még apámat is noszogatta. Lánykorában megta-

nult varrni, és egész nap hajtotta a varrógépet. Ez kényszer is volt
számára, mivel az anyai nagyapám az elsõ világháborúban meg-
halt. Neki volt egy jól menõ bognármûhelye Ajkán. Négy gene-
ráció mûvelte ugyanis ezt a hivatást, és hintót, kocsit is gyártot-
tak. Nagyanyám ezután egyedül maradt a két gyerekkel, anyám-
mal, meg a kétoldali csípõficamos húgával. El kellett adniuk a
házukat, visszaköltöztek a szülõfalujukba, Somlóvecsébe. A
megélhetés érdekében tanult meg édesanyám varrni, õ készítette
a szomszédos faluban, Somlószõlõsben élõ báró család kisasszo-
nyainak a ruháit. Késõbb is sokat varrt, mivel csak a boltból nem
tudtunk megélni. 

– Hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára?
– Nagyon jó idõszak volt, mert ha elkészítettem a leckét, utá-

na mehettem játszani. Szerencsére könnyen tanultam. Nyárád
nagyon szép falu volt, középen volt egy domb, annak a tetején a
katolikus templom. A dombtól délre és nyugatra esõ rész katoli-
kus volt, a régi falu pedig református, mi az utóbbiban laktunk.
Nyárád fésûs beépítésû település hosszú házakkal, a mi udva-
runkban is három család lakott, mi voltunk az utcafronton. Az
udvar a kiskerteknél végzõdött, a kiskertek melletti út kiment a
szürükre, azaz a szérûs kertekhez. A szürünek az egyik oldala
pajtákkal volt lezárva, három-négy pajta volt összeépítve. Ezek-
ben szénát, szekereket tartottak. Utána következtek a belsõ ker-
tek, majd egy kocsiút után a külsõ kertek. Ott volt még hatszáz
négyszögöl földünk, ami biztosította az önellátást számunkra.
Minden évben hízlaltunk egy disznót, voltak kacsáink, tyúkja-
ink, és egy kecskénk is, Mili, aki maga volt a csoda. Fénykorá-
ban hét liter tejet adott, ezen nõttem fel. Minden lett belõle: túró,
tejföl, és még ajándékba is tudtunk belõle adni. Vasárnaponként
mindig én vittem ki legelni, mert aznap nem hajtott ki a csorda.
Az említett hatalmas területen mindenfélét játszottunk: kergetõz-
tünk, apacsoztunk, bújócskáztunk, rongylabdával fociztunk. A
természetben nõttem föl, nem csoda tehát, hogy vonzódtam a bi-
ológiához. Versenyeztettük a csigákat, lestük a gyíkokat, madár-
fészket szedtünk. Kiválóan ismertük a növényeket is. A játék
mellett a ház körüli napi munkákban is részt vettem. 1951-ben
apám részes aratást vállalt, hogy legyen kenyérre való gabonánk.
Én voltam a marokszedõ. Ez volt életem legkeményebb nyara. 

„Nagyon fontosnak tartom, hogy méltóképpen
õrizzük meg elõdeink munkáit, értékeit”
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1952-ben vettek fel a Református Kollégiumba Pápán, majd
azon a nyáron államosították, akkor lett belõle Petõfi Sándor Gim-
názium. Mindenkit visszavettek, aki a Református Kollégiumba
jelentkezett, két ember kivételével, az egyik voltam én, a másik
egy falusi jegyzõ fia. Az volt aztán a szerencsém, hogy az akkor ki-
nevezett igazgató annak a tanítóképzõnek volt a vezetõje koráb-
ban, ahol a nagybátyám kémiát tanított. Mivel a Petõfi Sándor
Gimnáziumban nem volt kémiatanár, ezért hozta magával a nagy-
bátyámat, akinek a segítségével az évnyitón sikerült beiratkoznom.
Az õ támogatása és jelenléte által a felelõsségérzet még inkább
erõsödött bennem, mert nem akartam szégyent hozni rá. A bioló-
gia iránti elkötelezettségemet a gimnáziumi tanárom, Bognár Jó-
zsef tovább erõsítette bennem, õ szakkört is szervezett, aminek há-
rom barátommal a tagjai is lettünk. Mindannyiunknak kitûnõ volt
a bizonyítványa. Alekszay Zoltánból neves biológiatanár lett ké-
sõbb Gyõrben, õ a Szigetköz kutatója, és fotómûvész is, hárman
pedig az orvosi egyetemre kerültünk. Másodikos koromban sike-
rült megnyernem az iskola biológia tanulmányi versenyét. Bognár
tanár úr aztán elment Budapestre, és a helyére érkezett egy ugyan-
csak fiatal tanárnõ, tõle hallottam elõször komolyabb dolgokat az
idegrendszerrõl. Õ az agyidegek nevét is megtanította nekünk ma-
gyarul, kivéve a hatodikat, azt valamiért nem tudta. (mosolyog – a
szerk.)

– Miért nem biológus lett Önbõl?
– Biológus-kutató vagy geológus szerettem volna lenni. Föld-

rajzból kétszer is elindultam az országos tanulmányi versenyen, és
mind a két alkalommal bejutottam a döntõbe. Jutalomként kétszer
is megkaptam Bulla Béla „Általános természeti földrajz” címû két-
kötetes egyetemi tankönyvét, és ami érdekes, hogy a szerzõ az
igazgatónk, Bulla Andor bátyja volt. Az egyik példányt késõbb
odaadtam Alekszay Zoltán barátomnak. 

Amikor a továbbtanuláson gondolkoztam, a nagybátyám azt
mondta – saját tapasztalatai nyomán –, hogy ne legyek tanár. Édes-
anyám pedig azt szerette volna, ha az orvosi pályát választom. Ez
nekem annyira nem tetszett, mert a biológia nekem mást jelentett,
a gyógyítás nem vonzott, ám egy hatodéves orvostanhallgató vé-
gül meggyõzött, aki agitációs körútra eljött Pécsrõl a gimnáziu-
munkba, amikor negyedikes voltam. Úgy döntöttem tehát, hogy
ide jövök, Barabás Gyuri barátommal együtt. A jelentkezésünk
igen kalandosra sikeredett. A felvételi elõtt két nappal elutaztam
Balatonfõkajára, ott volt körzeti orvos Gyuri édesapja. Mivel késõ
estig beszélgettünk, reggel elaludtunk. Rohannunk kellett a sebes-
vonathoz – Gyuri jobb futó volt, mint én –, ezért kértem, hogy
amíg odaérek, tartsa föl a baktert. Mivel a bakter ismerte az édes-
apját, ezért hajlandó volt megvárni minket, így aztán szerencsésen
megérkeztünk Pécsre. Pécs nem volt ismeretlen számomra, egy-
szer már jártam itt gimnazistaként, a kosárlabda-bajnokság terüle-
ti döntõjén. Akkor meg is néztem kívülrõl az egyetemet, meg a 48-
as téren a kollégiumot, tehát ismerõs volt a terep. Beköltöztünk a
kollégium alagsori szobájába, ahol nyolc ágy volt. Négyen laktunk
benne, két budapesti felvételizõvel együtt, akik német nyelvû fizi-
ka könyvekbõl tettek föl egymásnak kérdéseket. Hallva õket, Gyu-
rival nagyon megrémültünk, de aztán minket vettek fel, nem õket. 

Szentágothai professzorról már akkor mesélték, milyen legen-
dás elõadó. Õ tényleg varázsolt, bevonult a terembe – valóban tu-
dott vonulni –, és óriási hangerõvel, erõs gesztikulációval és mimi-
kával beszélt. A tudnivalókat nemcsak elmagyarázta és felrajzolta
a táblára, hanem egy csomó érdekességgel is fûszerezte a mondan-
dóját, mûvészettörténeti, technikatörténeti adatokkal, sõt, az inté-
zetben zajló kutatásokról is mesélt. Az egyik alkalommal a gének-
rõl volt szó, azok meghatározó, szabályozó szerepérõl. Emlékszem
arra is, hogy a legyet hozta példaként, mondván, hogy annak a bal

hátsó lábán a szõrkinövést is egy gén szabályozza. Felkaptam a fe-
jem, hisz a negyedikes gimnáziumi tankönyben reakciósnak minõ-
sítették a génelméletet. Nagyon inspiráló volt mindaz, amit mon-
dott, Barabás Gyuri barátom el is döntötte, hogy az anatómiára
megy diákkörösnek, én azonban inkább az élettanhoz vonzódtam.
Végül aztán mégsem akartam elszakadni tõle, és maradtam az ana-
tómiánál, ám csak engem vettek fel oda, Gyurit nem, õ a Sebésze-
ti Anatómiai és Mûtéttani Intézetben lett diákkörös, és kiváló ra-
diológus vált belõle. Egy jó radiológusnak nagyon kell tudnia az
anatómiát. 

Az anatómián a kutatás és az oktatás szerves egységet képezett,
Szentágothainak ez alapelve volt. Mellette kezdõdött a TDK-s kor-
szakom is, amiért nagyon hálás vagyok, mert mindenre megtaní-
tott. Lépésrõl lépésre elmagyarázta, hogyan kell megoperálni a
macskát, hogyan kell kivenni az agyát, miként kell feldolgozni.
Utána megnézte a készítményeket is, és ahogyan az intézetben
mondták róla: „rajta tartotta a kezét” a tanítványain. Ha pedig va-
laki nem vált be, akkor „levette róla a kezét”. 

– Ám az utóbbi az Ön esetében nem fordult elõ.
– (mosolyog – a szerk.) Valóban nem. Sajnos õ 1963-ban el-

ment Budapestre. Én 1962-ben végeztem, és akkor épp katona vol-
tam. Ezek után Székely György mellé kerültem, aki a neuroembri-
ológiai vonalat vitte Szentágothai mellett, késõbb õ Debrecenben
lett anatómus professzor és akadémikus. Nagy szabadságot adott
nekem a kutatásban, a látórendszert vizsgáltuk békákon és gõté-
ken. Székelyé voltak a gõték, enyém a békák. Õ egyébként egy
évet töltött Amerikában, az MIT-ben, ahol akkoriban mûködött egy
remek elektrofiziológiai munkacsoport, amelynek a tagjai a békák
fõ látóközpontján, a tectum opticumon végeztek ilyen jellegû ku-
tatásokat. A legtöbb békafaj életben maradásához a látórendszerbe
jutó információkra adott helyes válasz nélkülözhetetlen. 

Az elektrofiziológusoknak az volt az igényük, hogy legyen jó
sejtmorfológia, ami segít a kapcsolatok áttekintésében. Az ún.
Golgi-módszert alkalmazták, és azt gondolták, hogy ez kimutatja
az idegsejt minden nyúlványát. Camillo Golgi Nobel-díjas tudós
volt, aki kidolgozott egy olyan módszert, amivel az idegsejteket
nyúlványaikkal együtt látni lehetett a szöveti metszetekben. Aztán
amikor elkezdték a mikroelektródákat bedugdosni az idegsejtekbe,
és jelölõfolyadékkal azokat feltölteni, kiderült, hogy sokkal gazda-
gabb egy idegsejt, mint amit ez a módszer mutat. Kiindulásként,
adatszerzésre ugyanakkor nagyon jónak bizonyult. A tectum
opticum szerkezetérõl 1967-ben megjelent elsõ közleményünk há-
rom évnyi munkám eredményét foglalta össze, Székely írta meg
angolul az én elsõ szerzõségemmel. Acikkre több mint száz külön-
lenyomat-kérõt kaptunk, és még 2014-ben is idézték. Az volt a szá-
zadik független hivatkozás. A továbbiakban részletesen megvizs-
gáltam, ezen a rendszeren belül melyik pálya, milyen terület irá-
nyításáért felel – melyik felel az elfordulásért, a táplálék elkapásá-
ért, vagy a menekülésért –, és amikor a késõbbiekben a magatar-
táskutatók átvágták ezeket a pályákat, az általam javasoltak be is
igazolódtak. Az elektrofiziológusok ugyancsak a mi munkáink
alapján tudták bizonyítani, hogy egy NPY nevû peptid gátolja a
prédaelkapási rendszert a tectumban. 

1975-ben Székely elment Debrecenbe, akkor önállósultam.
Egy kis munkacsoporttal tovább tudtunk lépni, mert megkaptuk a
kobalt(II)-kloridos idegsejtjelölési módszert, amit amerikaiak al-
kalmaztak elõször rovarok idegsejtjeinek a kimutatására, de id.
Gallyas Ferenc professzor tette alkalmassá arra, hogy gerincesek-
ben is mûködjön. Õ Lénárd Lászlóval közösen kezdett el patkány-
idegeken kobalttal dolgozni. Az errõl írt cikküket nem fogadták el,
kritizálva az ún. fizikai elõhíváslépést. Csak akkor került ismét elõ
ez a téma, amikor Lénárd professzor kikerült Amerikába, W.J.H.
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Nauta intézetébe. Nautának volt olyan módszere, amivel az elpusz-
tult idegrostokat lehetett kimutatni. Amunkám elején a módszert én
is használtam. A Neuroscience Letters nevû, gyorsan közlõ folyó-
iratnak a fõszerkesztõje akkor Ann Graybiel kutató volt. Lénárd
megemlítette, hogy a kobaltos jelölési módszert gerincesekben is
használni lehet. Graybiel kérte, hogy küldjék be a közleményt a
Neuroscience Lettersnek. Végül egy háromszerzõs elvi közlemény
született ebbõl, id. Gallyas és Lénárd mellett én voltam a harmadik
szerzõje. Erre, valamint a részlépéseknek az eredeti közléseire hi-
vatkozva ezután közölhettem azt a cikkemet, amire aztán úgy hi-
vatkoztak, hogy „Lázár’s kobalt technic”. Ezt azonban elhárítot-
tam, mondván, hogy nem az én módszerem, majd pedig egy ame-
rikai és egy orosz kutató néhány oldat értékét módosítva ezt a saját
módszereként közölte. (nevet – a szerk.) Rájuk senki sem figyelt
oda, ám a mi hivatkozásunk jól sikerült. A kobaltmódszer alkalma-
zásában eredményesen együttmûködtünk dr. Tóth Pál munkatár-
sammal, és kisebb részfeladatokat több TDK-s hallgató is kapott. 

– Mindeközben Ön beleszeretett a békákba, és figuráikkal
telerakta az intézeti szobáját is. Legutóbb, amikor itt jártam,
egy egész sereg díszelgett itt, mostanra hova tûntek?

– Már csak egy maradt, mivel hamarosan elköltözöm innen, a
szekrényeket már ki is ürítettem. Oka ennek, hogy a kutatást abba-
hagytam, és az anatómiai gyûjtemény létrehozásával tavaly az ok-
tatást is. Úgy gondolom, hogy nincs létalapom arra, hogy elfoglal-
jak egy szobát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljességgel le-
mondtam az aktivitásról. Ha ide benéz (mutat az asztal alá – a
szerk.), akkor itt lát két ládát, õsrégi mikroszkópokat, és egy Erika
írógépet. Ha pedig eljön velem a szekrényhez, akkor sok érdekes-
séget találhat, amikbõl intézettörténeti múzeumot szeretnék majd
létrehozni, ha az új épület elkészülte után kapunk helyiségeket. A
másik szobában is sorban állnak a mikroszkópok, egyes számmal
az, amit Szentágothai 1962-ben az MTA-tól kapott 240 ezer forin-
tért. Nekem akkor a fizetésem 1900 forint volt. Ebbõl a Reichert
Zetopán mikroszkópból  mindössze néhány található az országban.
Itt van továbbá Flerkó Béla professzor mikroszkópja, egy fadoboz-
ban a Szentágothai által használt kézimûszerek, és egy olyan elekt-
ronikai mûszer is, amelyet Kolta Péter elektromérnök készített ne-
kem a reflexes szemmozgásos kísérleteimhez. Ennek az volt a ki-
indulópontja, hogy Székely és Szentágothai nagyon elegáns közle-
ményt írtak a gõték reflexes szemmozgásáról, amit a tectum mûkö-
désének tartottak. Én eltávolítottam a béka  tectumát, ám ezek után
is gyönyörûen mozgatta a fejét. Dr. Sétáló György és Székely And-
rás TDK-hallgatóm segítségével elkészítettem azt a berendezést,
amivel ki lehetett váltani a nystagmust. Ez egy körben forgó, füg-
gõlegesen fekete-fehér csíkokkal ellátott henger, aminek a közepé-
re beültettük a békát. Az állat a fejével lassan követte a mozgó csí-
kokat, majd visszakapta a fejét. Ez a nystagmus. Ha az egyik sze-
mét kivettem, akkor abba az irányba kiesett, illetve tovább csökkent
a nystagmus. Sikerült megtalálni, hogy melyik agyterület felelõs a
nystagmusért, és ez az ún. járulékos optikus rendszer két magja. A
fejmozgások dokumentálásához szükség volt egy mozgásérzékelõ
berendezésre, és ebben volt a segítségemre kiváló mérnökként
Kolta Péter. A béka fejére tettünk egy alufólia gömböt, ami elektro-
mágneses hullámokat sugárzott két kondenzátorfelületre. Egy bizo-
nyos szakaszon lineáris volt a mozgás, és ezt lehetett rögzíteni. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy méltóképpen õrizzük meg az
elõdeink munkáit, értékeit. Camillo Golgi nagy szaktekintélynek
számított. Amikor õ meghalt, akkor a készítményeit néhány szek-
rénybe bezárták, ezeket ma is látni lehet, és ezt szeretném ezzel a
múzeummal én is elérni. Fiókokban találhatók itt még könyvek,
közlemények, metszetek, diák, különbözõ oktatási és kutatási gyûj-
temények, amiket igyekszem majd jól szemléltethetõvé tenni. Fel-

dolgozásukat, leírásukat otthon is tudom végezni a számítógépe-
men. 

– Meddig számított újnak az Önök által képviselt módszer-
tan?

– Tíz évig voltunk a csúcson, aztán bejöttek a fluoreszcens je-
lölések, amik óriási ugrást jelentettek.

A kémiai gyárak különféle molekulasúlyú fluoreszcens anya-
gokat állítottak elõ különféle színekben, amikbõl oda-vissza lehe-
tett jelölni a pályákat. Mi is elkezdtük ezt Losonczy Attila TDK-
hallgatómmal, aki ma már egy neuroscience labornak a vezetõje
New Yorkban. Megtanítottam neki az általunk használt metodikát,
és elmondtam, mit érdemes még hozzá tanulni. Két hónap múlva
bejelentette, hogy nem sikerült neki a kettõs jelölés, ahogyan
egyébként nekem sem. Ezután adtam neki egy biztos módszerre
alapuló témát, amibõl a késõbbi TDK-konferencián elõadást tartott. 

Mivel a békaagyról már elég sokat tudtam morfológiailag, ezért
az volt az elképzelésem, hogy ezeket az ismereteimet kiegészítem
elektrofiziológiával is, ez azonban már nem sikerült. Közben nyílt
egy pályázati lehetõség a Gyógyszertani Intézet elõtt, amiben
Szolcsányi János akadémikusként ugyan nagyobb eséllyel indult,
de társpályázóként engem is bevettek.16 millió forintért egy na-
gyon jó elektrofiziológiai berendezést sikerült ott üzembe helyezni-
ük. Az utolsó kobalt módszerrel kapcsolatos cikkem 1989-ben lá-
tott napvilágot, utána már megjelentek a kettõs fluoreszcens jelölé-
sek, meg a konfokális mikroszkópia, és óriási technikai fejlõdés kö-
vetkezett, amivel már nem tudtam lépést tartani. Akkor váltottam a
glia kutatásra. Az idegrendszerben tízszer annyi gliasejt van, mint
amennyi idegsejt. A dolguk az, hogy etessék és izolálják az idegsej-
teket, és takarítsanak, ha ott valami elpusztul. A témán Ábrahám
Hajnalkával dolgoztunk együtt, aki ebbõl  írta a PhD-értekezését,
ma pedig már a Biológiai Intézet igazgatója. Losonczy Attilával is
volt még egy közös a munkánk a Farmakológiai Intézet említett
szupermasinája által. Õk Czéh Gáborral a hipokampus agyszelete-
ken vizsgálták a gliareakciót, ami bizonyos ionok és túlingerlés ha-
tására következik be. Ebbõl szép eredmények születtek. A
microglia iránt óriási volt az érdeklõdés Amerikában is, neuro-
science meetingeken többször is kint jártam ezzel kapcsolatosan,
mert akkoriban még nem sokan foglalkoztak ezzel. Az elsõ cikkün-
ket a legjobb glialapban elfogadták, ám a késõbbieket már nem.
Végül négy cikket sikerült megjelentetni ezekbõl a munkákból is.
Hajnalka meg tudta védeni belõle a PhD-ját, Attila pedig megtanul-
ta az elektrofiziológiát. Számunkra az eredménye ennek az lett,
hogy Attilával együtt vehettük át a kitüntetésünket Budapesten, én
a Fáy András díjat és a mestertanári címet, õ pedig a Pro Scientia
érmet. 

– Az hamar kiderült, hogy való Önnek az anatómusság?
– Nem bántam meg, hogy így alakult, de ennek érdekes a tör-

ténete. Amikor idekerültem diákkörösnek, negyedévesen már kap-
tam egy másodéves csoportot, amiben benne volt többek között
Kellermayer Miklós is, aki mindössze egy évvel fiatalabb nálam.
Nagyon szerettem oktatni, sok pozitív visszajelzést kaptam a hall-
gatóktól. Tizenöt éven át jó eredményeket értem el a csoportjaim-
mal, azonban utána már nem tegeztek vissza, még kérésre sem. A
bonctermi oktatásnak megvolt az az elõnye, hogy szemben ültem a
diákkal, mindketten boncoltunk, és közben mindenfélérõl beszél-
gettünk. Jól megismertük egymást, és ez mindkettõnknek hasznos
volt. 

Sajnos azonban egyre romlott a látásom, és amikor Sétáló
György lett a tanszékvezetõ, arra kértem õt, hogy ne kelljen anató-
miát oktatnom, csak szövettant. Hozzájárult ehhez az is, hogy a for-
malin miatt a gégém is be-berobbant, ami azt jelentette, hogy egy-
két hétig nem tudtam beszélni. 
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Sétáló vezette egyébként be azt, hogy a tanszékvezetõ egyete-
mi tanár tartson bonctermi gyakorlatot, ami hatalmas vállalás volt.
Az elõadásokat elosztotta a docensek és a társprofesszorok között,
akkoriban a nagy elõadásokat négyen tartottuk magyarul és ango-
lul is. Én nyolc órában oktattam szövettant, mellette volt kurzusom
és tantermi elõadásaim is, tehát a kötelezõ óraszámot teljesíteni tud-
tam, ám onnantól fogva eltávolodtam a hallgatóktól, mivel a szö-
vettan gyakorlatokon nem volt mód a fecsegésre. Aztán amikor
professzor lettem, már szigorlatoztatnom is kellett, ami kevésbé
kedvezett a hallgatókkal való baráti kapcsolat kiépítésének. Igye-
keztem a lehetõ legigazságosabb jegyet adni nekik, és a lehetõ leg-
szigorúbban megakadályozni azt, hogy az anatómia mellett a több
tantárgyból is gyengén teljesítõk továbbléphessenek. Hadd mesél-
jek el három történetet ezzel kapcsolatosan. Egyszer betegként vár-
tam a belklinikán, amikor az egyik fiatal doktor felajánlotta, hogy
leveszi a véremet. Mint kiderült, nálam szigorlatozott, és közepest
kapott tõlem a piros UV-n. A másik eset Bogi lányomhoz kapcso-
lódik, aki ingatlanügynökösködéssel foglalkozik. Épp egy házat
közvetített, amikor a tulajdonos arra kérte, adja át az üzenetét ne-
kem, amiben a háláját fejezte ki azért, hogy a lányának megadtam
a lehetõséget az orvossá válásra. 

A piros UV-n mindig megnéztem az illetõ indexét, azt, hogy
milyen jegyet kapott biokémiából és élettanból, mert nem akartam
megbuktatni, ha csak az anatómia miatt ismételné az évet. Ha a kö-
zepesnél jobb jegyeket találtam ezeknél a tantárgyaknál, és nem
volt másból bukás, akkor átengedtem. Igyekeztem olyan jellegû
kérdéseket föltenni neki, amit mindenkinek tudnia kell. A csúcsa
ennek a piros UV-s sorozatnak az volt, amikor rektori UV-re került
hozzám Lõrincz Bendegúz. Neve ma már nem titok, hisz jelenleg
címzetes egyetemi tanára egyetemünknek. Emlékszem, nagyon
kellemes hangulatú vizsga volt, aminek a végén hármast adtam ne-
ki. Telt-múlt az idõ, majd érkezett egy meghívó Bendegúztól az es-
küvõjére, amire el is mentem. Ismét eltelt jó pár év, és ismét érke-
zett egy meghívó a budapesti egyetemre, a PhD-védésére. Ezen saj-
nos nem tudtam jelen lenni, de aztán megint jött egy meghívó az-
zal kapcsolatosan, hogy õt a Pécsi Tudományegyetem felruházta a
címzetes egyetemi tanári címmel. Ezen a meghívón az állt, hogy õ
a hamburgi egyetem sebészeti klinikájának vezetõ sebésze. Meghí-
vott az ünnepi ebédre is, ahol jelen volt a biológia tanára mellett
Gerlinger Imre professzor is, akinél TDK-zott. A szülei mellett ne-
künk köszönte meg, hogy orvos lett belõle. Nagyon fontos volt te-
hát az, hogy nehogy elkaszáljak olyan fiatalokat, akikben benne rej-
lett a tehetség. 

– Ön volt rektorhelyettes is.
– Ez abban az idõszakban történt, amikor dr. Tóth József töltöt-

te be a rektori szerepet. Köztudomású, hogy az orvoskar és az ak-
kori Janus Pannonius Tudományegyetem között feszült volt a han-
gulat. Mivel a tudományban az orvoskar állt az elsõ helyen, ezért
innen kértek rektorhelyettest. Dr. Fischer Emil, akkori dékánunk
felhívott engem, és azt kérdezte, elvállalnám-e a tisztséget. Végig-
gondoltam, és mivel annyira aktívan akkor nem kutattam, az okta-
tást pedig a pozíció mellett is végezhettem, úgy döntöttem, igent
mondok. Az elsõ rektori értekezleten elég hûvösen fogadtak, de ké-
sõbb enyhült a helyzet. Az volt a célom, hogy a kar és az egyetem
között a híd szerepét töltsem be, és ez azt gondolom, jól sikerült. 

Vállaltam, hogy az orvosi tudományos szakosztály tevékenysé-
gét ismerve megnézem, hogy a többi karon milyen a tudományos
élet: milyen az elõ- és az alapképzés, a tudományos teljesítmény
mérése, hány kongresszust szerveznek, hol közölnek. Összeállítot-
tam egy nyolc pontos kérdõívet, amit beterjesztettem a rektori érte-
kezletnek, elfogadták. Amikor elkezdtem járni a karokat, bevallom,

rosszul esett, hogy a legnagyobb bizalmatlanság épp a saját karo-
mon fogadott. Végül készítettem ebbõl egy összeállítást, levontam
a következtetéseket, és javaslatokat tettem minden egyes kar eseté-
ben a jövõbeni teendõkrõl. Ezt az összegzõ jelentést aztán az orvos-
karon is megvitatták egy klinikai ülésen, ahol jó visszhangra talált.
Úgy gondolom, hogy sikerült közelíteni a karokat egymáshoz. Dr.
Kellermayer Miklós, karunk tudományos szakosztályának akkori
és jelenlegi elnöke több professzort is meghívott a TTK-ról és a
Mûvészeti Karról, akik elõadást tartottak a szakosztályban. A má-
sodik év végén a rektori vezetõség már teljes értékû tagnak tekin-
tett, sõt, az a kolléga, aki a legnagyobb bizalmatlansággal fogadott,
késõbb a legnagyobb támogatómmá vált. Konfliktusba senkivel
sem keveredtem, érveléssel igyekeztem alátámasztani az általam
helyesnek vélt megoldást, és konszenzussal sok mindent elértem.
Késõbb tíz évig a kar Habilitációs Tanácsának, négy évig az OTKA
Idegtudományi Zsûrijének elnökeként is mindig ezt a módszert al-
kalmaztam. 

Itt, az intézetben mindeközben – ha nem is olyan intenzitással,
mint elõtte – folytatni tudtam az oktatói munkámat. A kutatás pedig
oly módon változott, hogy abbahagytam a gliakutatást, mert elmen-
tek az embereim, de a már korábban kialakított nemzetközi kolla-
borációt folytatni tudtam a békaagy peptidjeinek a vizsgálatában.
Ezek a különbözõ aminosavakból álló vegyületek nagyon fonto-
sak. Merchentháler István kollégánk Amerikában nagy karriert fu-
tott be. Õ küldte el nekünk azokat az immunhisztológiai módsze-
rekhez szükséges antiszérumokat, amik nálunk csak méregdrágán
voltak hozzáférhetõek. Elkezdtük a peptidtérképezést Kozicz Ta-
más munkatársammal, aki jelenleg Hollandiában, egy nijmegeni
egyetem anatómiai intézetének igazgató professzora. Valójában ez-
zel zárult le a kutatói tevékenységem, az utolsó cikkem 2008-ban
jelent meg. Nem lehettek volna eredményesek a kutatásaink, ha
nem lett volna olyan kitûnõ szövettani asszisztensünk, mint Dittrich
Erzsébet, aki a pályám elejétõl velem dolgozott. A terméket el is
kellett adni, aminek a dokumentálását a digitális korszak elõtt Sol-
tész Márta fotósunk biztosította, hihetetlen precizitással. 

– Négy éven át hétvégenként végigfotózta Baranyát, a megye
összes református templomát, a vaskapukat, a parasztházakat, a
tájat. Hogyan ébredt fel Önben a fotózás vágya?

– Negyedéves medikus korom óta fotózom, több mint hatezer
színes diám van. Angliában és Franciaországban elõszerettel fény-
képeztem a román és a gótikus katedrálisokat, és a kisebb templo-
mokat. A baranyai fotótúrákat anyai nagyapám emlékére kezdtem
el 2006-ban. Õ meghalt az elsõ világháborúban, és ennek kapcsán
kerekedtem fel, amikor nyugdíjas lettem, hogy lefotózzam az elsõ
világháborús emlékmûveket. Közben észrevettem, hogy mennyi
csodás kovácsoltvas kapu és kerítés van a megyében, és mennyi ro-
zoga, ámde eredeti formáját megõrzött parasztház, de feltûntek a
rossz állapotú templomok is. Nekiálltam ezeket is fényképezni. Mi-
vel a kezembe került Romváry Ferencnek az elsõ világháborús em-
lékmûvekrõl szóló könyve, ezért elvetettem az ötletemet egy ezzel
kapcsolatos kötet kiadásáról. Közben kiderült, hogy a Dél-Dunán-
túl református templomairól még nem jelent meg átfogó, vala-
mennyi templomot színes fotókon bemutató   kiadvány. A véletlen
úgy hozta, hogy Hoppál Péter – aki akkor a Pécsi Református Kol-
légium igazgatója volt – megkért, állítsak össze a református temp-
lomok képeibõl egy kiállítási anyagot, és mutassam be a kollégi-
umban. Az ott kiállított harminc képet aztán az iskolának ajándé-
koztam. Hoppál Péter késõbb összehozott Peterdi Dániel esperes
úrral, aki a magánkiadásban megjelent könyvem költségének az
egyhatodát fedezte. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy
Zentai Tünde néprajzkutató, történész – aki 2007-tõl tíz gyönyörû
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könyvet publikált a Dél-Dunántúl „hímes” templomairól – az utol-
só három könyvében hivatkozik az én munkámra is, átvett belõle
adatokat és fotókat.

– Népes a családja, három lánya van és hét unokája.  
– Boglárka lányom már szóba került, õ Pécsett lakik, ingatlan-

ügynök. Amerikában szerzett szállodás diplomát, majd a budapes-
ti Mariott szállóban dolgozott néhány évig középvezetõként. Köz-
ben férjhez ment, megszületett az elsõ, aztán a második gyermeke,
és mivel lakásuk a fõvárosban nem volt, ezért visszaköltöztek
Pécsre. Itt három hónapra állást kapott az egyik szállodában, de a
munkaviszonyát nem hosszabbították meg, így jött az ingatlanos
szakma. Zsófi és Orsi lányaim ikrek, õk Szegeden végezték az
egyetemet, Zsófi gyógyszerész lett, Orsi pedig biológus. Amikor
Orsit egy Amerikában élõ és dolgozó kutató meghívta, bátorítot-
tam, hogy mondjon igent, azonban nem kellett volna, mert aztán
ebbõl a kutatásból nem lett eredmény, Orsi szorgos munkája elle-
nére sem. Úgy volt, hogy hazaköltözik, amikor találkozott kint egy
ír származású fiatalemberrel. A találkozásból házasság lett, szüle-

tett két lányuk, akik a legutóbbi négy nyáron öt-hat hetet nálunk
töltöttek. Orsi szerzett azóta egy kertépítészi diplomát is, kisebb re-
konstrukciós és építészeti munkákat végez Amerikában. Zsófi a pé-
csi Gyógyszertani Intézetben volt PhD-hallgató. Férjhez ment,
megszerezte a tudományos fokozatot, és három gyermeke szüle-
tett. Jelenleg egy pécsi patikában dolgozik, emellett aerobic- és
zumbaedzõként lelkesen sportol. A feleségem belgyógyász szakor-
vosként lett körzeti orvos, és családorvosként ment nyugdíjba. 

– Remélem, hogy a gyermekeinek és az unokáinak is a bé-
ka a kedvenc állata.

(mosolyog – a szerk.) Van, akinek inkább a nyúl, de ajándékba
mindig békát hoznak nekem. Az a fontos, hogy sem a gyermeke-
im, sem az unokáim nem undorodnak tõle. Tudják, hogy veszé-
lyeztetett faj, erõteljesen kipusztulóban van, és amikor Postavölgy-
ben, a kertünkben látnak belõlük egyet-egyet, velem örülnek, bár
sajnos most már ott is egyre kevesebb található.

Schweier Rita

Elsõ Nemzetközi Endoszkópos Fülsebészeti
Szimpózium Berlinben
2018. június 21-22. között szervezték Németország-
ban, Berlinben az elsõ nemzetközi, endoszkópos,
fülsebészeti szimpóziumot. A világ összes tájáról ér-
keztek résztvevõk, közel ötvenen regisztráltak a
rendezvényre, melynek a berlini Charité egyetemi
klinika adott otthont.

Magyarországról a pécsi Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
Nyaksebészeti Klinika képviseletében én vettem részt
a kétnapos elõadássorozaton. A rendezvény felkért elõ-
adói a világ csaknem minden tájáról érkeztek, ahol már
meghonosodott az endoszkópos fülsebészeti technika:
Kína, USA, Egyesült Arab Emírségek, Ausztrália, Né-
metország és még sorolhatnám. Az elõadók közül ki-
emelném az endoszkópos fülsebészet atyjainak tartott
Jean Marc Thomassin francia professzort és Muaaz
Tarabichi professzort Dubaiból, akik elõadásaikban az
endoszkópos fülsebészet történelmérõl, folyamatos fej-
lõdésérõl beszéltek nekünk, belefoglalva az elmúlt 25-
30 év alatt összegyûjtött tapasztalataikat.

Az elsõ napon elhangzott elõadások az endoszkó-
pos stapes-sebészet elõnyeirõl, buktatóiról és a mûtétta-
ni lépések bemutatásáról, valamint az endoszkóppal
végzett cholesteatoma-sebészetrõl szóltak. Utolsó na-
pon további színvonalas elõadásokat hallgathattunk
meg tapasztalt endoszkópos fülsebészektõl, mint Livio
Presutti professzor, akit korábban szerencsénk volt ven-
dégül látni a klinikánkon, és aki a teljesen külsõ halló-
járaton keresztül végzett vestibularis schwannoma-mû-
tétei kapcsán szerzett tapasztalatairól számolt be, rész-
letesen ismertetve a régiónak az endoszkópos feltárás-
hoz szükséges anatómiáját.

A szimpózium interaktív jellege miatt kérdésekkel praktikus tanácsokat lehetett gyûjteni a gyakorlott endoszkópos fülsebészektõl,
így kifejezetten hasznos volt a tapasztalt endoszkópos fülsebészeknek és jelenleg a technikával még ismerkedõ, kezdõ operatõröknek
egyaránt.

Dr. Pap István szakorvosjelölt
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
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Az Európai Kardiológus Társaság Kongresszusa
Münchenben

Az Európai Kardiológus Társaság (European Society of Cardiology, ESC) 2018-ban Münchenben tartotta éves kongresszusát.
Az Európa egyik legnagyobb orvoskongresszusának számító eseményen több mint 32 ezren vettek részt a világ 156 országából.
A több mint 500 tudományos szekcióban a kardiológia minden területét felölelõ, színvonalas elõadásokat és diszkussziókat hall-
gathattak meg a résztvevõk. Öt új szakmai irányelvet mutattak be: az ESC és az Európai Hypertonia Társaság közös ajánlását
a hypertonia kezelésérõl, az Európai Mellkas- és Szívsebészeti Társasággal közösen a myocardialis revascularizációról, a syn-
cope diagnosztikájáról és kezelésérõl, a cardiovascularis betegségek terhesség alatti menedzselésérõl jelentek meg friss irány-
mutatások, valamint kiadták a myocardialis infarctus univerzális definíciójának legfrissebb verzióját. Számos új klinikai vizs-
gálat eredményeit is bemutatták. A kongresszus alkalmat adott a kardiológiai kutatás mûhelyeinek, hogy tudományos ered-
ményeiket elõadás, moderált poszter vagy poszter formájában mutassák be Európa és a világ kardiológusai elõtt. 4 500 elõadást
hallhattunk 500 tudományos szekcióban a kardiológia tárgykörébõl több mint 400 témát felölelve. A PTE, KK, Szívgyógyászati
Klinika kutatói 2 tudományos közleménnyel szerepeltek a kongresszuson: Cziráki Attila professzor posztere a centrális artériás
stiffness és centrális vérnyomás noninvazív vizsgálatáról számolt be több cardiovascularis betegségben, mint a coronaria-
betegség, hypertonia és obstruktív alvási apnoe. Komócsi András professzor posztere a Best Posters szekcióba került: Mortalitás
és stroke-prevenció pitvarfibrillációban: A való világból származó adatok network metaanalízise címmel.

Az ESC kongresszusa idén is magas szintû, lendületet adó szakmai információkkal gazdagította a résztvevõket,
reméljük, a legközelebbi kongresszuson, 2019-ben Párizsban is nagyszámú résztvevõ részesülhet ebben az élményben.

Dr. Nógrádi Ágnes

Beszámoló a 49. Nemzetközi Illóolaj Szimpóziumról
2018. szeptember 13-16. között rendezték
meg a 49. Nemzetközi Illóolaj Szimpóziu-
mot (International Symposium on
Essential Oils, ISEO) Nišben, Szerbiában,
melyen a PTE, GYTK, Farmakognóziai
Intézet és Gyógyszertechnológiai és
Biofarmáciai Intézet munkatársai vettek
részt. „Applicability of cinnamon bark
essential oil in respiratory tract diseases –
from in vitro to in vivo experiments” cím-
mel dr. Horváth Györgyi, „Cytotoxicity
and the effect on the inflammation
response of thyme oil and thymol: evalua-
tion in human macrophage cells” címmel,
a konferencia Young Scientist Fellowship
támogatással pedig TDK-hallgatónk,
Leidy J. A. Ferro adhatta elõ munkáját.
Ács Kamilla „Essential-oil component
combinations: possibilities against respi-
ratory tract pathogens”, Csikós Eszter
„The effects of Scots pine (Pinus sylvestris
L.) essential oil in an endotoxin-induced
acute airway inflammation mouse model”,
Horváth Barbara „Preparation and in vitro
diffusion study of essential oil Pickering
emulsions stabilized by silica nanoparticles for Streptococcus mutans biofilm inhibition” címmel tartott poszterprezentációt. Balázs
Viktória Lilla „The nanotechnological formulation and anti-biofilm activity of thyme essential oil against Streptococcus pneumo-
niae” címû poszterét dr. Ács Kamilla mutatta be, utóbbi Best Poster Award díjazásban részesült.

dr. Csikós Eszter
dr. Horváth Györgyi

ISEO résztvevõk (balról jobbra): dr. Csikós Eszter, dr. Bencsik Tímea,
Leidy J. A. Ferro, dr. Horváth Györgyi, Horváth Barbara, dr. Ács Kamilla
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A 2018-as országos ortopédiai-traumatológiai vándorgyûlé-
sen, a Magyar Ortopéd Társaság (MOT) a pécsi Ortopédiai
Klinika igazgatójának ítélte a Dollinger Emlékérmet. Ennek
az ünnepi pillanatnak kapcsán beszélgettünk Than Péterrel a
jelenrõl, a múltról és a jövõrõl.

– Beszélgetésünk apropója, hogy 2018-ban a MOT a Dollin-
ger Emlékérmet neked ítélte, amely a társaságon belüli leg-
magasabb, adható elismerés. Hogyan élted ezt meg?

– Ez nagyon megtisztelõ dolog, mert a Dollinger Emlékér-
met, olyan nagynevû elõdök kapták meg elõttem, akik közé jó tar-
tozni, a klinikánk korábbi professzorait és igazgatóit is beleértve.
Azt feltétlenül hangsúlyoznám, hogy ez az elismerés nem csak a
saját kizárólagos érdemem, annak ellenére, hogy ezt egy sze-
mélynek ítélik oda, de a személy körül mindig áll egy hangsúlyos
szakmai közeg, amely jelentõs erõt képvisel az országban. Sze-
mély szerint úgy érzem, hogy a klinika múltja és jelenlegi teljesít-
ménye is erre érdemes és ezt ismerte el a magyar ortopéd szakma.

– Aktívan részt veszel a MOT munkájában, korábban fõ-
titkárként, 2019 nyarától pedig elnökként fogod vezetni a tár-
saságot. Mindezek ellenére meglepett az elismerés?

– Kicsit meglepett. Talán kijelenthetem, hogy még a fiatalabb
generációhoz tartozom, így talán egy kicsit fiatalon lettem díja-
zott, persze ez azt is jelenti, hogy talán még jobban örülök, hogy
erre alkalmasnak találtak! 

– Köztudott a klinikai közegünkben, hogy szenvedélyes
gyûjtõ vagy. Ebben a gyûjteményben hol talál magának he-
lyet az érem?

– Gyönyörû bronzplakettról van szó, igaz, hogy személy sze-
rint inkább a porcelán illetve Zsolnay plaketteket gyûjtöm, de a
Dollinger érem annyira szép és értékes számomra, hogy bizonyo-
san a gyûjtemény részét fogja képezni. Fõtitkárként több alka-
lommal kerültem már kapcsolatba az éremmel, amikor admi-
nisztratív feladatokat végeztem, de ez a jelenlegi egy egészen más
kapcsolat, így fontos helyre kerül az egyéb emléktárgyak között.

– Egy-egy ilyen pillanat a visszatekintésre is alkalmat ad.
Egyértelmû volt számodra a pályakezdés idõszakában a
mozgásszervi sebészet?

– Azt nem mondanám, hogy már az óvodában is erre gondol-
tam, de tulajdonképpen medikus koromtól egyértelmû volt. Egy
elszenvedett sportsérülés kapcsán kerültem kapcsolatban az orto-
pédiával és annyira megtetszett, amit láttam, hogy biztos voltam
benne, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Ráadásul szerencsém is
volt, mert akkoriban nem volt egyszerû az állásokat megszerezni.

– Néhány rövidebb külföldi tanulmányutat leszámítva a
pályád Magyarországhoz köt. Ha ismét elindulhatnál, akkor
is így tennél?

– Ez nehéz kérdés. Úgy vélem, hogy nagyon sok küzdelem-
mel jár az itthoni lét. Ha megítélhetem ezt a klinikavezetõ pozíci-
ójából, akkor lehet, hogy nem annyira lesz népszerû a vélemé-
nyem: manapság sajnos nem mindig felemelõ érzés vezetõ pozí-
ciót betölteni, annak ellenére, hogy van számos pozitív és szívde-
rítõ része is a munkának. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ezt
az utat járnám be újra. Azért azt is láthatjuk mostanra, hogy a kül-
földi élet, az ottani mûködés nem mindig felhõtlen. Területünkön
a trend mintha megfordult volna: több a visszaáramló kolléga,
mint az elmenõ. Mindezeket látva úgy érzem, hogy jó utat jártam
illetve járok be, ami a karriert vagy a pályát jelenti.

– Közel három évtizede dolgozol mozgásszervi sebész-
ként, hogy látod a lezajlott változásokat?

– Lehet, hogy az egyéni felfogás beszél belõlem, de fontosnak
tartom, hogy a személy nagyon korán elkezdjen kötõdni az anya-
intézményhez. Ha valaki már hallgatóként vagy fiatal orvosként
kötõdik a munkahelyéhez, az mindkét fél számara elõnyt jelent-
het. Személy szerint igyekszem, hogy ez a gondolkodás megma-
radjon illetve másokra is átszálljon. Ez a lojalitás köt bennünket
az anyaintézethez, a karhoz, az egyetemhez és a városhoz. Ez ma-
napság átalakulóban van, sajnos a munkahelyek kicsit átjáróhá-
zakká váltak. Szerencsére megadatott számomra, hogy stabil kör-
nyezetben élhetek, de azt is elfogadom, hogy a világ változóban
van.

– Az ortopéd-tarumatológus viszony kissé hangossá vált
az utóbbi évtizedben.

Több dolgot kipróbálhattunk: láttuk a hazai és külföldi mintá-
kat egyaránt, közel tizenöt évre lehet visszatekinteni. A közös
szakvizsga EU-s nyomásra jött létre, így lettünk eurokonformok.
A szakképzés illetve a közös intézményi mûködés két külön dol-
got jelent. A szakképzés helyes, hiszen így az orvosaink egy EU-
kompatibilis végzettséghez jutnak. A közös mûködésben viszont
úgy gondolom, a békés egymás mellett élés és az együttmûködés
jelenti a jövõt. Pécsett ezt gyakoroljuk, amelyben kiváló partne-
rünk a Traumatológiai Klinika teljes szakmai gárdája. De a két te-
rület tradicionálisan és jellegét tekintve is különbözik, és ezt nem

Interjú Than Péter professzorral
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szabad elfelejteni, éppen ezért talán az összevonásuk nem szeren-
csés. Számos közös halmazunk van, de mindkét szakmának meg
kell tartania az önállóságát.

– A közelmúltban a Pécsre került EOS berendezés különle-
gesnek számít hazai és európai viszonylatban egyaránt, milyen
távlatok nyílnak általa a klinikumban?

– Be kell látnunk, hogy az alkalmazott klinikai kutatások terén
hazai lehetõségeink a nagy európai és amerikai centrumokhoz ké-
pest korlátozottak. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk mi is min-
dent megcsinálni, hanem hogy õk sokkal korábban elkezdhették az
adott tevékenységeket. Aklinikumnak két lehetõsége van: vagy szo-
rosan együttmûködik egy elméleti intézettel, vagy próbálunk olyan
módszerek után nézni, amelyek nemzetközileg verifikáltak, éppen
ezért versenyképesek. Az EOS-ban rejlõ lehetõségek felismerése
nem az én érdemem, hanem Illés Tamás professzoré, aki tíz évvel ez-
elõtt meglátta, hogy ez kiváló módszertan. Most viszont a GINOP
pályázatnak köszönhetõen megnyílt a lehetõség elõttünk, hogy a
módszert ismét hatékonyan hadrendbe állíthassuk. Ennek megfele-
lõen a kutatásainkat nemzetközi szinten végezhetjük, ez lehetõséget
ad a nemzetközi vérkeringésbe történõ bekapcsolódásra.

– Szenvedélyes oktatónak ismerhet a környezeted, miként
látod a háromnyelvûség jelenét az amúgy is túlfeszített klinikai
közegben?

– Valóban, a kezdetektõl fogva örömmel oktatok, az utóbbi idõ-

szakban a német nyelvû oktatásban a szerepvállalásom feladatom-
má is vált, szervezés szintjén is. Az idegen nyelvû oktatás, jól látha-
tóan igen fajsúlyossá vált a kar és az egyetem életében. De az is lát-
ható, hogy a klinikum ezzel a hallgatói számmal a teljesítõképesség-
ének a felsõ határán van. Amegfelelõ minõség biztosítása érdekében
cél lenne a kisebb csoportokban történõ oktatás, de ehhez több okta-
tóra volna szükség. Ez a klinikumban, roppant nehezen megvalósít-
ható. A jövõben több kimûvelt emberfõre lesz szükség, akik szaktu-
dás és nyelvismert tekintetében egyaránt megfelelõek.

– Második ciklusodat töltöd klinikavezetõi minõségben, irá-
nyításod alatt a klinika kutatói és PhD-iskolai pozíciója egy-
aránt erõsödött. Ha a jövõben egyszer továbbadod a marsallbo-
tot, milyen körülményeket szeretnél örökül hagyni?

– Szeretném, ha a klinika stabilan uralná azokat a profilokat,
amelyek az ortopédiában adottak, és szeretném, ha úgy uralná eze-
ket, hogy ne egyemberes profilok legyenek azok! Ha minden terüle-
ten minimum két kolléga elmélyülhet, az biztosítaná a folytonossá-
got. Nem biztos, hogy mindenkinek PhD-t kell szerezni, ez irányban
ugyanis kell, hogy legyen egy meggyõzõdéses belsõ motiváció is a
személyben, hogy ne csak a statisztikákat erõsítsük. Ugyanakkor,
ahogy mondani szoktam, egy klinikán mindenkinek tolni kell a sze-
keret, azzal, hogy valami plusz dolgot ad annak mûködéséhez.

Váncsodi József

A szimpózium két egymástól távol esõnek látszó terület mûvelõit,
a tudományos kutatókat és a vadászokat ültette egy asztalhoz a kö-
zös problémák megbeszélésére. Az ünnepélyes megnyitó, stílszerû-
en, a vadászhimnusz meghallgatásával kezdõdött, melyet Hock
Norbert, a Martonfai Vadászkürt Egyesület tagja szólaltatott meg
vadászkürtön. Ezután Lénárd László professzor, a PAB elnöke,
mint házigazda nyitotta meg a szimpóziumot, közvetlen hangú, rö-
vid üdvözlõbeszéddel, majd az ÁOK nevében Nyitrai Miklós pro-
fesszor, dékánhelyettes üdvözölte a szimpózium résztvevõit.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Magyar Vadászati Véd-
egylet elnöke – aki országos elfoglaltsága miatt a szimpóziumon
megjelenni nem tudott – üdvözlõ levelet küldött, amit Mess Béla
professzor, üléselnök olvasott fel.

„Tisztelt Szimpózium! Megbecsüléssel köszöntöm a Vadászat
biológiai, társadalmi és gazdasági vonatkozásai címmel rendezett
pécsi szimpózium szervezõit, elõadóit és részvevõit. Magyarország
neves szakemberei bizonyságát adják – a tudomány, a tapasztalat
és az évezredes hagyomány egységében elkötelezett – jó gazdái pá-
ratlan bõségû és kiváló minõségû vadállományunknak. Felbecsül-
hetetlen nemzeti kincsünk értõ és lelkiismeretes kezekben van. Ma-
gyarország miniszterelnök-helyetteseként, és mint az Országos Ma-
gyar Vadászati Védegylet elnöke köszönettel tartozom vadgazdál-
kodási és erdészeti szakembereink közösségének. Az Önök tudomá-
nyos és gyakorlati munkájának fontos szerepe van abban, hogy a
vadászat társadalmi elfogadottsága végre az õt megilletõ helyre ke-
rült hazánkban. Erdészeink, az erdõgazdaságok 2010-óta közjóléti
beruházásainak sorával is jelentõs részt vállalnak ebben a külde-
tésben.

Kormányunk 2010-tõl kezdve a korábbi évtizedek lemaradása-
it hozta be ezen a területen is. Visszaállítottuk a vadászat becsüle-
tét és felesleges adminisztrációs terhet vettünk le vadászaink vállá-
ról. Fontos lépéseket tettünk elõre avval, hogy kitárhassuk a világ

elõtt a 2021-es budapesti Vadászati Világkiállítás kapuit. Nagy le-
hetõség ez Magyarország számára, hogy 50 évvel az 1971-es nagy-
sikerû kiállítás után újra megmutathatjuk, hogy a Kárpát-medence
szíve büszke tradícióira és szíves vendéglátója a világ neves tájai
vadászati kultúráinak. Ez úton is kérem a szaktudomány mûvelõit,
a magyar vadászati kultúra elkötelezett tisztelõit, támogassák ezt a
nagyszerû missziót, hogy Magyarország méltó névjegyét adhassuk
át 2021-ben hozzánk látogató vendégeinknek. Tanácskozásukhoz
sikereket kívánok.”

A nyitóülés végén Mess professzor, a szimpózium ötletgazdá-
ja, felolvasta a rendezvény célkitûzéseit. A szimpózium – elképzelé-
sem és szándékom szerint – hármas. Szeretnénk bemutatni a nem-va-
dász kutatóknak, tudósoknak, hogy a vadászatnak mennyi biológiai,
természetvédelmi, társadalmi-gazdasági, sport, mûvészeti, jogi stb.
vonatkozása van, melyek mind nyitott kutatási területek lehetnek.
Bármilyen furcsán is hangzik, a vadászat méltó társa és területe le-
het a tudományos kutatásnak. Szeretnénk a társadalom legszélesebb
rétegei felé bemutatni, hogy a vadászat – minden, a különbözõ médi-

A vadászat biológiai, társadalmi és gazdasági vonatkozásai
Egész napos szimpózium a Pécsi Akadémiai Bizottságon 2018. március 9-én
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umokban egyre hangosabbá váló, úgynevezett „természetvédõk” han-
gulatkeltõ propagandájával ellentétben – nem egyes aberrált emberek
“gyilkos hobbija”, hanem egy szakértelmet igénylõ, társadalmi-gazda-
sági, sõt tudományos háttérrel is rendelkezõ, emberformáló tevékenység.
Ne felejtsük el a vadászok körében már-már szlogenné váló igazságot:
„A vadász a legjobb természetvédõ.” Szeretnénk végül a vadásztársada-
lom figyelmét felhívni arra, hogy ezt az ellenségeskedést és gyûlölködést
a tudományos ismeretterjesztés fegyverével, a vadászat igazi arcának
bemutatásával, türelemmel és a társadalom felé nyitással lehet csak
megszûntetni. Ha e hármas cél elérését ez a szimpózium csak egy lépés-
sel is elõbbre tudja vinni, akkor mai munkánk nem lesz hiábavaló elfe-
csérelt idõ.

Adélelõtti két ülésszak a vadászat biológiai vonatkozásaival, a dél-
utáni 2 ülés a vadászat társadalmi és gazdasági összefüggéseivel fog-
lalkozott. Mindegyik ülésszakon 3-3 elõadás hangzott el, az elõadók
kevés kivétellel, a Baranya-Somogy-Tolna régióban mûködõ kiváló
szakemberek voltak. A vadbiológiai elõadások fõ témája a régiónk do-
mináns nagyvadfajainak (gím és dámszarvas, vaddisznó) problémakö-
re volt. A társadalmi-gazdasági témájú, délutáni elõadások felölelték a
természetvédelemtõl a vadászati jogon keresztül a sportig, vagy a kü-
lönbözõ vadfajok urbanizálódásának témaköréig sok határterületet.

A vitaülésen a hozzászólók, csaknem kivétel nélkül, a spontán
visszatelepült aranysakálnak és a természetvédelem által betelepített,
szigorúan védett csúcsragadozóknak (farkas) a csülkös vadfajokat sú-
lyosan veszélyeztetõ hatásával foglalkoztak. Az üléselnökkel egyetér-
tésben minden hozzászóló a nem kellõen átgondolt természetvédelmi
szabály, vagy törvény rekonsziderációját javasolta. Ebben e sorok író-
ja is részt vett néhány szomorú tapasztalata alapján. Ezután egy kivá-
ló szakember, Faragó Sándor, a Soproni Erdészeti Egyetem vadászati
és vadgazdálkodási intézetének emeritus professzora, foglalta össze a
szimpóziumi elõadásokon elhangzottakat szakmai és tudományos
szempontból. Ez a szakértõi értékelés minden szempontból messze-
menõen pozitív volt.

Érdekes színfoltja volt a szimpóziumnak az egy órányi ebédszü-
net, mely „ismerkedés a vadászgasztronómiával” címen szerepelt a

mûsorban. A Gyulaji és Kaszói Vadgazdaság kedvessége folytán gím-
és dámszarvas húsból készült kitûnõ, speciális vadételekkel ismerked-
hetett meg a szimpózium közönsége. Egy kitûnõ siklósi borász, Gaszt
Kornélia, a Hosszúcser Vadászegyletbe nemrég belépett „Diána”,
aranyérmes borainak kóstolgatása még kellemesebbé tette ezt a szo-
katlan szimpóziumi ebédet. A vadászebéd megnyitásaként Reglõdi
Dóra professzorasszony, a szimpózium társelnöke mondott rövid,
szellemes pohárköszöntõt.

A vitaülés után sor került végül a záróülésre, melyen a szimpózi-
um társelnöke, Reglõdi Dóra professzorasszony kedves szavakkal kö-
szönt el úgy, mint nem vadászó kutató a nem kutató vadászoktól és a
szimpózium minden résztvevõjétõl. Jó példája volt ez a szimpózium
annak, hogy a tudományos kutatásnak még számtalan, arra érdemes,
kiaknázatlan területe van, így pl. a vadászat különbözõ aspektusai.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a tudományok mûvelõ-
inek fontos szerepe lehet a társadalom különbözõ, csoportjai, rétegei
közt fennálló érdekellentétek, vitás kérdések megoldásában és így a
társadalmi béke elõmozdításában.

Mess Béla
emeritus professzor

SEMMELWEIS  EMLÉKNAP
Pécsi Akadémiai Bizottság

2018. november 23-24.

Semmelweis felismerésének határokat áttörõ üzenete

Semmelweis Ignác, aki a kézfertõtlenítés fontosságát a világon elsõként ismerte fel, 200 éve,
1818-ban született. A híres magyar szülész-nõgyógyász évfordulóját számos rendezvénnyel ünnepeljük

világszerte. A Magyar Tudományos Akadémia a zárókonferenciát 2018. november 23-24-én rendezi Pécsett. 
Az eseményen szeretnénk megjeleníteni Semmelweis 21. századi jelentõségét a kórházhigiéné, infektológia,

mikrobiológia és a mûtétes szakmák területén. A konferenciára szeretettel várjuk
a hazai és az országhatárhoz közeli kollégák jelentkezését.

Részletes program: http://tensipecs.hu/konferencia-szervezes
A részvételhez regisztráció szükséges a honlapon 2018. november 15-ig

A konferencia várható kreditpontértéke: 12.
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A hallássegítõ implantátummal élõ gyermekek
harmadik tábora

Önkéntes segítõként részt vettem a 2018. augusztus 5. és 10. között a Kis-Bala-
ton közvetlen közelében, Zalaszabaron megrendezett élménytáborban. Ez a har-
madik olyan alkalom volt, melyen cochleáris és csontvezetéses implantátummal
élõ gyermekek élvezhették a sok közös programot és egymás társaságát. Ismét
hatalmas öröm volt megfigyelni önfeledt szórakozásukat a csúszdaházban, a mûfüves, kivilágított futballpályán vagy éppen a 4D mozi-
ban, de a legfelejthetetlenebb élményt az nyújtotta, hogy láthattam, mennyire élvezik az implantált gyermekek a táncos, zenés programo-
kat. További különlegessége volt a tábornak, hogy a beszédprocesszorok helyszínen történõ programozásával, finomhangolásával, és a
beállítások normál életkörülmények közötti tesztelésével járulhattam hozzá a fiatalok minél jobb hallásélményének, beszédértésének el-
éréséhez. Agyermekek orvosi felügyeletet is kaptak dr. Bárány Edina, a budapesti Heim Pál Klinika munkatársának személyében.

Tóth Tamás, fizikus
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Hangunk mind a társas kommunikáció, mind a testi-lelki egész-
ségünk szerves részét képezi. Hangunkra nem csupán úgy kell
tekintenünk, mint mondandónk, érzelmeink kifejezésére szol-
gáló eszközre, hanem mint személyiségünk egy szeletére is.
Életünkben betöltött nélkülözhetetlen szerepénél fogva a han-
gunkkal való törõdés legalább annyira fontos, mint egészsé-
günk bármely összetevõjének ápolása. Ezen gondolat mentén
haladva 2018. április 18-án elsõ alkalommal szerveztem közös-
ségi foniátriai megmozdulást a „Hang Világnapjának“ tisztele-
tére a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán.

Az egész napot felölelõ lakossági szûrõvizsgálat célja a re-
kedtség miatt érkezõ betegek részletes kivizsgálása és az ehhez
kapcsolódó tanácsadás volt. Az esemény koordinálásán felül az
eszközös vizsgálatokat, az ún. stroboszkópiát is magam végez-
tem. A foniátriai mûszeres vizsgálat zászlóshajójának számító
stroboszkópia olyan endoszkópos módszer, mely a kibocsájtott
fényt a beteg hangjához szinkronizálja, így a hangszalagok
nyálkahártyájának mozgása lassított felvételhez hasonlóan
vizsgálható. A módszer legfõbb elõnye a hagyományos

endoszkópia számára láthatatlan eltérések (pl. hangszalagcisz-
ták, kisfokú hangrészáródási elégtelenségek) detektálása, illetve
in situ és invazív karcinómák közötti állapotok elkülönítése. A
vizsgálat során az életminõséget jelentõsen befolyásoló
benignus hangszalageltéréseken felül malignitásra gyanús álla-
potokra is fény derült, így a vizsgálatok egyúttal fej-nyaki daga-
natszûrésül is szolgáltak. Az idõsebb korosztályt érintõ, korral
járó rekedtségen, az intenzív hanghasználatot követõ fáradásos
jeleken felül a népbetegségnek számító refluxra utaló eltérések-
kel is találkoztam a vizsgálatok során.

A tapasztalt magas részvételi arány nem csupán az esemény
napilapban történõ elõzetes hirdetését tükrözte, hanem a lakos-
ság hangminõség iránt támasztott egészségtudatos gondolkodá-
sát is. Az esemény iránt mutatott széleskörû érdeklõdéssel a kö-
vetkezõ évekre tervezett rendezvény indult útjára.

Dr. Burián András
egyetemi tanársegéd

Beszámoló a „Hang Világnapja” alkalmából rendezett
lakossági szûrõvizsgálatról
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2018. június 21-22. között rendezték a MED-El cég által szerve-
zett „Surgical Hearing Implant Academy” nevû elõadássorozat
Innsbruckban. A cég az iparág egyik vezetõje az implantálható
hallókészülékek terén, és évente szerveznek gyakorlati tanfolya-
mokat központjukban. Abban a szerencsés helyzetben lehettem,
hogy Magyarországról klinikánk képviseletében én vettem részt a
kétnapos tanfolyamon.

A rendezvény délelõttjein a különbözõ középfül- és csontve-
zetéses implantátumok (Vibrant Soundbridge és Bonebridge) in-
dikációiról és mûtéttani lépéseirõl, valamint a cochlearis implan-
tátumokról hallhattunk érdekes elõadásokat. Késõbb lehetõsé-
günk volt kipróbálni az Adhear rendszert, mellyel a fülmögötti te-
rületre ragasztott illesztéken keresztül imitálhattuk a csontvezeté-
ses implantátummal elérhetõ hallást.

A délutáni programokon lehetõségünk volt a fenti implantá-
tumok mûtéttani lépéseit sziklacsontmodelleken gyakorolni. Lá-
togatásom során betekintést nyerhettem a MED-El gyárba, ahol
nyomon követhettem a fenti készülékek összeszerelési folyama-
tát. Itt ismerkedhettem meg a cég új képalkotó szoftverével is,
mely a cochlearis implantátum behelyezése elõtti megfelelõ
elektróda kiválasztásában nyújt segítséget a sebész számára.

Az esti kulturális programok a nemzetközi kapcsolatteremté-
sen felül a helyi gasztronómiába való betekintést is elõsegítették,
mindemellett bõvültek az implantálható hallókészülékekkel kap-
csolatos ismereteim, emiatt a tanfolyamot minden, cochlearis
implantátummal foglalkozó fülsebész figyelmébe ajánlom.

Dr. Alexandros Koukkoullis

MEDEL Surgical Hearing Implant Academy

 

I

K

DENIS
DIDEROT
FRANCIA
FILOZÓ-
FUST
IDÉZZÜK:
ELSÕ
RÉSZ

JAPÁN
VÁROS

SZATY-
TYÁNBÕR

OROSZ
ÍRÁSMÓD

ÜRES
TÖMLÖC!

OROSZ
FILLÉR

SEGÉLY-
KÉRÕ JEL

VELENCEI
UTAZÓ V.

CSERE-
MISZ

VÁLASZ

KATEGO-
RIZÁL

EDÉNYT 
TISZTÍT

ELTULAJ-
DONÍT

RÓMAI
ÖTÖS

KEMÉNY-
KÖTÉSÛ

NORVÉG
SPORTJEL

ARCKÉP

SZINTE-
TIKUS
MÛSZÁL

APRÓ
ÉLÕS-
KÖDÕ

SZOM-
SZÉDOS
ORSZÁG

HELYEZ-
TET

ROLLING
...

BARANYAI
KÖZSÉG

... PACE;
BÉKÉBEN

FÉL NÉGY!

BELE-
BELE-
HARAP

ZENÉSZ
V. (REZSÕ)

RÉMKÉP,
LÁTOMÁS

RÉGI VÁR-
MEGYE

ROVAR
RÉSZE

TÖRVÉ-
NYES

LÓDING

LABDA-
JÁTÉK

SZÁLLÍTÓ-
ESZKÖZ

CSEND-
BEN VAN!

ANGOL
TAGADÁS

VISSZAHÍ!

ISKOLÁ-
BA JÁRAT

KELVIN
JELE

RÉMTÖR-
TÉNET

FORMA-
TERVEZÉS

KÁRTYA-
LETÉT

TEJ-
MÁRKA

TENGERI
HAL

ÉSZAKI
SZARVAS

BARANYAI
KÖZSÉG

JEGY-
KEZELÕ

VUK APJA

ALTATÓ
SZÓCSKA

ÁLLÓVÍZ

KARL ...;
NÉMET
ÍRÓ VOLT

FÉLBE!

TARTÓS
ÉLEL-
MISZER

DISZNÓ
KAPJA

HAZAI
NÉPCSOP.

COR-
NEILLE
DRÁMÁJA

CSEPPNYI
DARAB!

IDÉZET
3. RÉSZE

ÉJFÉL
UTÁN

ÉSZAKI
FÉRFINÉV

LÓERÕ,
RÖVIDEN

TAJTÉK

SZENT,
OLASZUL

SPANYOL
FÉRFINÉV

CSATTANÓ

FALAZÓ-
ELEM
MÁRKÁJA

ÚJSÁG

BÉCSI
RAKPART!

NÕI NÉV

STALLONE
BECENEVE

BALATONI
HAL

NÉMET
SPORTJEL

KURÍR
HANGZÓI

SZÍNÉSZ
V. (GYULA)

AZ ÓLOM
VEGYJELE

FRANCIA
KÖLTÕ V.

KÉRDÕ-
SZÓCSKA

RUHÁT
SIMÍT

ÍRÓ VOLT
(LAJOS)

HOSSZÚ
SZÕRÛ
MACSKA

P
ák

ai
 L

ás
zl

ó



31

2018 SZEPTEMBER

A Tudáskörpontban 2018. április 25. és május 18. között ,,Az
Anatómia határterületei” címmel az orvostanhallgatók
Reglõdi Dóra az ,,Anatómia határterületei” címû kurzusára
készített prezentációiból nyílt kiállítás Vicena Viktória orvos-
tanhallgató és dr. Fülöp Balázs Dániel egyetemi tanársegéd
összeállításában. A különleges tárlatot az Anatómiai Intézet
munkatársainak szervezésében Pinczehelyi Sándor grafikus,
egyetemi tanár nyitotta meg.

Az Anatómia határterületei dr. Reglõdi Dóra fakultatív kurzusa az
orvoskaron. Célja, hogy a kötelezõ anatómia tananyag elsajátításán
kívül a hallgatók megismerkedjenek az anatómia mûvészeti aspek-
tusaival, történelmi hátterével, érdekes vonatkozásokkal, a normál
anatómiától eltérõ felépítéssel, mint pl. a testtorzítások anatómiai
alapjaival, valamint egyéb, nem humán orvosi szakmákhoz
(gyógytornász, edzõk, állatorvosok) szükséges anatómiai alapok-
kal. A kurzus betekintést nyújt más anatómiai oktatási rendszerek-
be is. Az elõadók részben az Anatómiai Intézet oktatói, akik elõ-
adást tartanak a masszázs, jóga anatómiai alapjairól, anatómiai
gyûjteményekrõl, múzeumokról, hullarablókról, csontokkal kap-
csolatos szokásokról, hagyományokról, régi oktatási módszerek-
rõl, a szerzõi nevek mögötti történelmi háttérrõl, a heavy metal ze-
nészek anatómiai vonatkozásairól, vagy külföldi oktatási tapaszta-
lataikról. Nagyon sok vendégelõadó tartott már elõadást olyan té-
mákról, mint például a rendészeti anatómia, a közelharc anatómiá-
ja, a szag idegi feldolgozása és annak pszihológiai vonatkozásai,
sebészeti mûtéttan és az anatómia közös kultúrtörténete, a mellkas
mûvészeti anatómiája, a csontok igazságügyi vizsgálata. Egy õs-
lénytani kutató dinoszauruszok csontjait elemezte, antropológus a
csontváz antropológiai fõbb jellemzõit tárta fel a hallgatóság szá-
mára, régész és temetõigazgató az õsi és jelenlegi temetkezési szo-
kásokról beszélt vagy éppen a gyógytorna anatómia vonatkozásai-
ba kaphatott a hallgató betekintést. Mûvészeti anatómia elõadás is
volt több alkalommal, amelyeken a festõket, szobrászokat érintõ
anatómiai vonatkozásokról esett szó, illetve Rembrandt anatómiai
tárgyú festményei kerültek bemutatásra. Esztétikai elõadások kere-
tében, a szépség anatómiájáról illetve plasztikai sebészeti anatómi-
áról hallhattak az érdeklõdõk. Az Állatorvostudományi Egyetem
rektorától, aki egyben az Anatómiai Tanszék vezetõje is, kaphat-
tunk értékes és érdekes információkat az állatorvosi anatómia ok-
tatásról.

A kurzus végén a hallgatók saját prezentációt adnak be, ame-
lyekben egy anatómiai vonatkozású téma kerül feldolgozásra. Na-
gyon sok érdekes és színvonalas prezentáció érkezett már az évek
során. Innen jött az ötlet, hogy ezt édemes lenne másokkal is meg-
ismertetni. A kiállítási anyag már több helyen bemutatásra került,
többek között TDK, OTDK, hazai és nemzetközi szakmai konfe-
renciák keretében. A most megrendezésre került kiállításon több,
mint 300 prezentációból készült anyag került bemutatásra. Az ér-
deklõdõk nagyon sok érdekes és kevésbé ismert témával ismerked-
hettek: találkozhattak bizarr gasztronómiával, aminek a nevében is
benne van, hogy nem a hétköznapi konyhamûvészetre gondoltak.
Szóba került a kannibalizmus, vagy más néven antropofágia, a bra-
zil Wari törzs szokásai, akiknél a tisztelet jelének számít a halott el-
fogyasztása. Bepillantást nyerhettünk a Pápua Új-Guinea lakóinak
évszázados hagyományába, akiknél a mai napig a gyõzelem jele,
ha elfogyasztják áldozataik agyát. A kiállítást megtekintõk megis-
merkedhettek különleges neurológiai  betegségekkel, mint például
„Alice csodaországban” szindrómával, hollywoodi anatómiai ba-

kikkal és a legújabb trendekkel, mint például a hegtetoválással,
amely afrikai népek kultúrájához nyúlik vissza, és a felnõtté válás
szertartásához tartozik, vagy a kígyónyelvvel, amely Indiai törzstõl
eredeztethetõ szépségszimbólum.

„Az Anatómia határterületei” –  kiállítás a Tudásközpontban
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Néhány egyéb témakör: 
– A mûvészet anatómiája
– Anatómia az építészetben
– Fejlõdési rendellenességek anatómiája
– Kínzások anatómiája
– Mérnöki anatómia
– Klinikai anatómia
– Õsök és vallási szokások anatómiai vonatkozásai
– Sport anatómia
– Anatómia mások szemével
– Anatómiai preparátumok
– Anatómiai múzeumok
– Régi idõk divatja és az anatómia
– Koponyakultusz
– Állati anatómia
– Hollywoodi anatómia
– Tánc anatómiája
– Hangulatjavító anatómia
– Anatómia a kriminologiában
– Anatómia az irodalomban
– Anatómia és a pszichiátria
– Kezdetek anatómiája
– Csempészet anatómiája

A kiállításon ezenkivül
megtekinthetõ volt Uzelmann
Emese hallgató – Mimikri az
anatómiában avagy egy zenész
anatómiája címû munkája. Raj-
zaiban a hangszerek és az ana-
tómia közötti kinézetbeli ha-
sonlóságokat mutatta be. 

A kiállítás célja az volt,
hogy kizökkentse a hallgatósá-
got a mindennapok egyhangú-
ságából, növelje az érdeklõdést
az anatómia iránt. A célok kö-
zött szerepelt olyan orvosok képzése, akik a saját szakterületükön
kívül is tájékozottak. Emellett alkalmat adott arra, hogy a laikusok
közötti félreértés és tévhit, hogy az anatómia csak a boncolásról és
a tetemekrõl szól, elillanjon és õk is betekintést nyerjenek ennek a
tantárgynak a sokszínûségébe, varázsába. 

A megnyitó mûsora a következõ volt:
A Mûvészeti kar hallgatói zenei elõadása után (Páris Alexand-

ra – fuvola, Pusztai Gábor – gitár) Rózsáné Szarka Veronika, a Tu-
dásközpont osztályvezetõje köszöntötte a vendégeket, majd
Reglõdi Dóra és Pinczehelyi Sándor megnyitója következett. Akét
vers, ami a keretprogramban szerepelt, a kiállítás témájával össz-
hangban összekötötte az emberi testet és a mûvészetet. Bárdosi At-
tila „Íme, ez az én testem” c. verseskötetébõl szavalt két verset
Vicena Viktória és Légrádi Szandra (A szívem – Csak magamért
dobogok és A szemek – Te bottal, én velük verek). A megnyitót
Lucas Liliána éneke (Rihanna: Stay) zárta.

A szervezõk köszönik a HÖK segítségét a poszternyomtatás
költségeinek fedezésében.

Reglõdi Dóra, Vicena ViktóriaBendzsó oszlop

Muzsikus szív

Kalapácsujj

Rabszolgának jobb a sora,
Hisz tarthat néha szünetet,
Én meg mint egy zsoké lova,
Csak körbe-körbeügetek.

Vassarkantyúd, ha belém szúr,
Fájdalmamban fölnyerítek,
De majd rájössz, hogy ki az úr,
Ha nyeregbõl kirepítlek.

Néha-néha elfáradok,
Majd leülök egy sámlira,
Vagy mímelek egy zárlatot
És kijelzem, hogy fájl-hiba.

Megszámolnád ütememet,
Úgy közel hárommilliárd,
Én csak addig üzemelek,
Míg az idõ megálljt kiált.

Gyengül erõm, rostom nyúlik,
Kék rúzst kenek az ajkadra,
Fölkiáltasz – Jaj! de szúr itt!
Arcod torzul fájdalmadba’.

Ha szerelem bújik beléd,
De viszonzásra nem talál,
Én iszom meg annak levét;
Ennél rosszabb csak a halál.

De ha újra reád tekint,
Aki szóra sem méltatott,
Nincs nyugalmam se bent, se kint,
Hormon bennem nyomot hagy ott.

Ha mindebbõl elegem van,
Rád dobogok egy rémálmot,
Hogy otthon vár egy telegram;
Bosszúm könyörtelen, álnok.

Néha-néha megijesztlek
– Rövidebbet kéne lépned! –
Ez szerzett joga szívednek,
Mert én dobogok csak érted.

És ha egyszer lecseréllek,
Mert szavamra fittyet hánytál,
Új szívedben ketten élnek,
S kettõtöknek jut egy ágytál.

Ritmustalan éjszakákon,
Verejtékben megfürösztlek,
Reggeled függ egy hajszálon,
Adj kosarat a büröknek.

Ébredéskor fût-fát ígérsz,
Hogy ez többé ne történjen;
Nélkülem te semmit sem érsz,
Eltévedsz az örök éjben.

Ha megszeged adott szavad,
S türelmemet túlstrapálod,
Válaszolnom, csak egy marad:
Megsértõdöm és megállok.

(MEVÍZS A) – CSAK MAGAMÉRT DOBOGOK
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Megjelent Hajduné dr. László Zita második, önálló könyve
Megjelent Hajduné dr. László Zitának, a Testnevelés és Mozgásközpont egyetemi
adjunktusának új könyve a Globe kiadásában, “A futó atléták versenyszorongás és
versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata címmel”. A szerzõ tudományos
munkásságával sokat tesz az utánpótlás nevelésért. A tehetséggondozás, a kutatás,
és a nevelés területére összpontosít, valamint a versenyszorongás pszichológiai és
pedagógiai megközelítésére.

Hajduné dr. László Zita összefoglalójában így fogalmaz:
A sportpszichológia témájú könyvben a sporttal foglalkozó szakemberek elsõren-
dû feladatuknak a sikerességhez szükséges versenyteljesítményt tekintik. Aszoron-
gás értelmezése és kezelése elsõsorban élettani mechanizmusokra épül, de emellett
a pszichológiai és pedagógiai folyamatok ismeretét sem nélkülözheti, erre szeret-
nék rávilágítani a jelen könyvemben a futó atléták körében. Az így kialakult tulaj-
donságok pozitívan elõsegíthetik a verseny elõtti szorongás befolyásolását, s ezál-
tal a versenyteljesítmény növelését. A vizsgálatunk a témát három fõ irányból kö-
zelíti meg: elsõsorban célunk volt feltárni a versenyszorongás jellemzõ jegyeit; ala-
posan megismerni a rövid-, közép-, és hosszútávfutó atléták versenyszorongás jel-
lemzõit. Másodsorban a futó atlétáknál a versenyszorongás fajták kapcsolatának
megállapítása: a kognitív, a szomatikus szorongás, valamint a versenyteljesítmény-
nyel kapcsolatos önbizalom mértékének a mérése. Továbbá célunk volt még, hogy
a sport területén összegyûjtsük a meglevõ pedagógiai és pszichológiai nevelési esz-
közöket és módszereket, amelyek pozitív irányú személyiségfejlõdést eredmé-
nyezhetnek. 

Néha bizony jobban fáj
annál, amit mond a száj,
ha megver egy tekintet,
mely zokogásra ihlet.

Néha bizony többet mond
– és eggyel több lesz a gond –,
mint egy hamis vádirat,
hiszen párnát átitat.

Mondják: a lélek tükre!
De rászorul egy trükkre,
hogy csalfán elhitesse,
az nem egy esti mese,

mit pillájával rebeg.
Bár tiltakozik eszed,
hazugságát követed,
s megemeled föveged.

Ki belenéz, elveszik,
lemerülhet a nem-ig,
és ha benne fuldokol,
a kudarcért mást okol.

Lehet kék, zöld vagy barna,
– és nem mintha zavarna –
jelentéktelen szürke,
óriási vagy mütyürke.

A barna melegszívû,
a kék az sohasem hû,
a zöld rejtély vagy méreg;
A baj csak az, hogy szépek.

Sose higgy a színeknek,
csak a saját szívednek!
Ez mind-mind csak egy klisé,
a lényeg az, hogy kié.

A dráma vége felé
függöny gördülhet elé,
s ha a tapsnak is vége,
a harcból lehet béke.

(KEMEZS A) – TE BOTTAL, ÉN VELÜK VEREK
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1902-ben az Orvosi Hetilap szerkesztõi felkérésére, a Budapesti Kir. Orvosegyesület Gynaekologikus Szakosztálya erkölcsi és anyagi
támogatásával, Tóth István (1865-1935) és Temesváry Rezsõ (1864-1944) útjára indította a Gynaekologia folyóiratot. Majdnem négy
évtizedet kellett várni, hogy a Semmelweis Ignác (1818-1865) által is szerkesztett, mindössze egy évfolyamot megért Nõ- és Gyermek-
gyógyászat témájú melléklet folytatódhasson. Az 1902-ben indított Gynaekologia 1909. évi 1. számát még ketten szerkesztették, majd
Temesváry Rezsõ helyett Tóth mellé Scipiades Elemér (1875-1944) – még mint adjunktus – került a szerkesztõségbe.

A Szatmárnémetiben született Tóth István tanulmányai befejeztével 1889. január 1-én lépett be a Tauffer Vilmos (1851-1934) ve-
zette nõgyógyászati klinikára, ahol rövidesen tanársegéd, majd adjunktus lett. Tóth – akiben kortársai a hazai modern ginekológia meg-
teremtõjét tiszteleték – lelkes tanítványa, késõbb kitartó munkatársa, sõt barátja és végül méltó utóda lett Tauffernek. Tóth Istvánt 1899-
ben magántanárrá, 1908-ban rendkívüli tanárrá, 1910-ben pedig a székesfõvárosi Szt. Rókus-kórház Szülészeti Osztályának élére ne-
vezték ki. 1917-tõl vette át Tauffer örökét. A II. sz. Nõi Klinika az õ vezetése alatt olyan mértékben fejlõdött, hogy szakmai körökben
mint „Tóth-klinikát” emlegették. Tóth István ötvenezer gyermeket segített a világra! Egyik elõadásában szerényen így vallott magáról:
“orvosi életem nem elméletek fejtegetésében telt el; nem is születtem olyan csillagzatban, honnét felfedezések szikrái, lángkévéi pattan-
tak ki”. Nagy büszkeséggel töltötte el, hogy élete során az Orvosegyesület, az Orvosegyesület Nõgyógyászati Szakosztálya, a Magyar
Nõorvosok Társasága, az Orvosok Kamarazene Egyesülete is elnökké választotta. Egy cikluson keresztül a Német Nõorvostársaság ve-
zetõségének, 1934-ben pedig az Olasz Nõgyógyászati Társaság tiszteletbeli tagja is volt. Az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) ka-
talógusának tizennégy rekordja õrzi a nevét. A méh, petefészek és méhkürt daganataival, a chorionepitheliomával, a méhen kívüli ter-
hességgel foglalkozott és a mesterséges vetélésekrõl is publikált. Két nõgyógyászati tankönyv megírásában is közremûködött.

Temesváry Rezsõvel aki akkor ünnepelte orvossá avatásának negyven éves évfordulóját, a Pesti Napló 1927-ben készített interjút.
Az interjú alapján szeretnénk bemutatni Temesváry életét és munkásságát. Már medikus korában megmutatkozott a szegény sorsú kol-
légái iránti érzékenysége, ez volt az oka, hogy elvállalta az Orvostanhallgatók Segélyzõ és Önképzõ Egyesületének alelnöki feladatait.
A Bäcker Józseffel (1863-1924) közösen megírt egyetemi pályamunka kapcsán figyelt fel rá a kor neves nõgyógyásza Kézmárszky Ti-
vadar (1842-1902) és vette magához munkatársul az általa vezetett klinikára. Majd külföldi tanulmányok következtek. A 80-as évek-
ben nagy hatással volt rá a Szegény Gyermekágyasokat Segítõ Egyesületet – a késõbbi Fehér Kereszt Egylet – tevékenysége. Az ott ta-
pasztaltak ösztökélték arra, hogy életét az anyavédelemnek szentelje. Stefánia kir. hercegnõ „egyenes felszólítására”, alapította meg az
Országos Anya- és Csecsemõvédõ Egyletet. Több évtizeden keresztül a Weisz Manfréd alapította Weisz Alice Gyermekágyas Otthon
igazgató fõorvosa volt, ahol több ezer anya teljesen ingyen szült és kapott megfelelõ orvosi ellátást. Õ vezette az Országos Munkásbiz-
tosító Pénztár Anya és Csecsemõvédelmi Hivatalát is. Tizenkét éven át volt az Orvosegyesület Nõgyógyászati Szakosztályának titkára.
A nagy tudósnak emléket állító „Semmelweis-szobor végrehajtó bizottságának” is tagja volt. Sok örömet szerzett a számára, hogy több
mint harminc éven keresztül viselhette az Orvosegyesület fõkönyvtárosi tisztségét. Ez idõ alatt készítette el az egyesület könyvtárának
katalógusát. 28 mûvének bibliográfiai adatait találhatjuk meg az OSZK katalógusában. Írt az abortuszról, a terhesség alatti diéta fontos-
ságáról. Több könyve is megjelent, közülük nem egy foglalkozik a nõgyógyászat történetével. 1899-ben adta közre az Elõítéletek, nép-
szokások és babonák a szülészet körében Magyarországon címû mûvét. A könyv alapjául az általa kiküldött kérdõívek szolgáltak, me-
lyeket hazánk valamennyi területén élõ orvosokhoz és a bábákhoz juttatott el. Az õ válaszaikból állította össze a „népgynecologia” tel-
jes egészét felölelõ mûvét. Az Orvosi Hetilap 1977-ben kétoldalas cikket közölt Temesváryról. Számos publikációja közül e könyvét
taglalta a leghosszabban. Ebbõl idézünk most: Temesváry a „legtalálóbb kifejezéseket a coitus interruptusról jegyzett fel. Például Ba-
ranyában: szánt, de nem vet; Háromszékben: bent csépel, kívül szór; Biharban: ne járj a szobában, hanem maradj a pitvarban stb.”.
Politikával a saját bevallása alapján sosem foglalkozott, de egy olasz barátja révén 1915-ben õ közvetített egy üzenetváltást gróf Tisza
István és Sidney Sonnino, olasz miniszterelnök között. Õ maga így vallott errõl az esetrõl: „Kockázatos, de érdekes két utat tettem ak-
kor, az egyiket Rómába, a másikat már csak Luganóba. »Érdekes epizód«- nak nevezte azokat Tisza István is, akivel ismételt négyszem-
közti tárgyalásaim, illetõleg jelentéseim, amelyek helyességét, sajnos, a késõbbi események igazolták, örökké felejthetetlen emlékeim kö-
zé tartoznak. Talán másként fordult volna a sorsunk, ha az akkor Olaszországból hozott tanácsokat követték, illetõleg követhették vol-
na!”

Scpiades Elemér neve talán a legismertebb az Orvoskari Hírmondó olvasói elõtt, hiszen a pécsi egyetem orvostudományi karának
1931-32. évi dékánja és 1932-33. tanévi prodékánja, az Erzsébet Tudományegyetem 1937-38. tanévi rektora, 1938-39. évi prorektora
volt. Számos, róla közölt egyetemi kiadványból ismerhettük meg életrajzát: 1875. augusztus 21-én Jászárokszálláson látta meg a nap-
világot. Az elemi iskoláit szülõfalujában végezte, majd a gimnáziumi évek következtek Gyöngyösön a ferenceseknél, késõbb Egerben
a cisztercitáknál. A budapesti Pázmány Péter egyetem orvosi fakultására 1893. szeptember 1-én iratkozott be. Harmadéves orvosnöven-
dékként Salzburgban töltött fél évet. 1898 októberében kapta meg orvosi diplomáját. Végigjárta az akkor szokásos ranglétrát, volt díj-
talan, majd díjas gyakornok a budapesti egyetem Klug Nándor professzor vezette élettani intézeténél majd a Kétly Károly professzor
vezette II. sz. Belgyógyászati Klinikán. Késõbb tanársegéd, majd 1919. április 1-tõl adjunktus a Tauffer professzor vezette II. számú
Szülõ- és Nõbeteg Klinikán. Közben öt hónapot amerikai tanulmányúton is töltött. 1910. június hó 21-én a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen egyetemi magántanárrá habilitált: „A terhességi és szülési pathológa” címû tárgykörbõl. Az I. világháborúban a Vöröske-
reszt tábori kórházában teljesített szolgálatot. 1919 november végéig helyettes fõorvos volt a budapesti Szt. Rókus Kórházban, majd
1922. január 4-ig a Zita Kórházban. Itt kapott megbízást 1920. októberétõl az Erzsébet Tudományegyetem Szülészeti és Nõgyógyásza-
ti Tanszékének vezetésére. Megbízatásait a korabeli sajtó alapján szeretnénk bemutatni: „a budapesti kir. magyar orvosegyesület alapí-

A Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár
magyar nyelvû folyóirataiból válogatunk

Gynaekologia (1902-1913)*
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tó tagja, a budapesti nõorvosok szakosztályának, a magyar nõorvosok társaságának és igazgató tanácsának tagja és volt elnöke. Az Er-
zsébet Tudományegyetem Tudományos Egyesületének ügyvezetõ elnöke és orvosi szakosztályának alapító elnöke, az országos szakor-
vosképesítõ vizsgálóbizottság tagja, a katolikus orvosok Szt. Lukács egyesületének választmányi és tiszteleti tagja. Baranya, Fejér, So-
mogy és Tolna vármegyék kerületi szülészfõorvosa, Bácsbodrog és Tolna vármegyék tb. tisztifõorvosa. A Deutsche Gynekologische
Gesellschaft rendes tagja, a Wiener Gynekologische Geselschaft tiszteletbeli tagja. Elnöke Pécs város lovas leventéinek, díszelnöke a
Pécsi Szeráfi Kórusnak, választmányi tagja a ciszterci diákszövetségnek. Az Emericanának tíz éven át priorja, majd nagypriorja.” Tu-
dományos tevékenysége is kiemelkedõ. Az OSZK katalógusában 55 német, vagy magyar nyelvû, a szülészet és nõgyógyászat csaknem
valamennyi területét felölelõ publikációja található, a Web of Science-ben is található mûveire hivatkozás.

Az Orvosi Hetilap mellékleteként megjelenõ Gynaekologiát ha röviden kellene bemutatnunk, csupán annyit mondanánk, hogy a kor
valamennyi neves nõgyógyásza publikációit közölte, akik szakmájuk összes kérdését felvetették és tárgyalták ebben az orgánumban.
Részletes bemutatása kissé nehézkes lenne, hiszen az Orvosi Hetilap legnagyobb terjedelmû mellékletérõl van szó. Évente hat alkalom-
mal jelent meg 2-2 ívnyi terjedelemben. 1904-tõl formátuma megváltozott. Kisebb és vaskosabb lett, de ezáltal könnyebben olvasható-
vá, kezelhetõbbé vált. Az elsõ világháború kitörésével a Gynaekológiát ugyan nem tudták többé megjelentetni, de azok az orvosok, akik
nem kerültek háborús szolgálatba, tovább publikáltak e témában is az Orvosi Hetilap hasábjain. A Gynaekológia valamennyi száma
megtalálható és kutatható a Pekár Könyvtárban.

2018-ban ünnepeljük Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóját. Ezért is szeretnénk kiemelni néhány sort Adolf Kussmann
(1822-1902): „Semmelweisnál” címû cikkébõl, melyet Hevesi Artúr fordításában a Gynaekolgia 1902-ben megjelent elsõ száma közöl.
„Semmelweisszal úgy ismerkedtünk meg, hogy kitûnõ szülészeti cursusára beiratkoztunk. Mikor megtudta, hogy Bronner és én az öreg
Naegelenk voltunk tanársegédei, a kit õ mélyen tisztelt, úgy fogadott minket, mint barátait; tanulmányainkban tõle telhetõleg minden-
ben kezünkre járt, sõt kieszközölte részünkre azt is, hogy hat hétig a szülõosztályon mûködhessünk, a mit akkoriban nehezen engedtek
meg. Mindig szívesen fogadott minket, még ha nem egyszer az egész éjet átvirrasztotta is. Bécsben szerzett ismeretségeim között
Semmelweisra gondolok legszívesebben és legnagyobb hálával. Megismerkedésünk elõtt rövid idõvel tette nevezetes, áldásos felfedezé-
sét, melyet az emberiség neki köszönhet, folytonosan azzal foglalkozott és az képezte nap-nap mellett beszélgetéseink tárgyát.”

* A cikkben néhány esetben az eredeti folyóiratban közölt helyesírást használtuk! 
Dr. Gracza Tünde

Az Anatómiai Intézetbõl

� Nagy megtiszteltetés érte intézetünk
korábbi vezetõjét, Csernus Valért, aki a
Városháza Emlékérem kitüntetésben ré-
szesült.
� Horváth Gabriella docensi, Farkas Jó-
zsef adjunktusi kinevezését vehette át nyá-
ron.
� Megjelent Mess Béla új könyve „A va-
dászat biológiai, társadalmi és gazdasági
hatásai” címmel.
� A Nemzeti Kiválóság Pályázat nyerte-
sei intézetünkbõl: Tamás Andrea, Füredi
Nóra, Kõvári Petra és Vass Réka.
� Intézetünk tagjai az alábbi konferenciá-
kon vettek részt, illetve szerepeltek posz-
terrel vagy elõadással: 48. Membrán-
transzport Konferencia, Sümeg: Reglõdi
Dóra; Magyar Anatómus Társaság XXI.
kongresszusa, Debrecen: Rékási Zoltán,
Csernus Valér, Nagy András Dávid, Szabó
Edina Ivett, Gaszner Balázs, Fülöp Balázs
Dániel, Tamás Andrea, Gaszner Tamás,
Hollósy Tibor, Füredi Nóra, Rivnyák
Ádám, Reglõdi Dóra, Kovács László Ákos,
Fábián Eszter; Magyar Élettani Társaság
Vándorgyûlése, Szeged: Tamás Andrea;
11. FENS Forum of Neuroscience in Ber-
lin: Reglõdi Dóra, Tamás Andrea. A kon-
ferencián Reglõdi Dórát megválasztották
a FENS (Federation of European

Neuroscience Societies) titkárának. 2nd
Human Brain Project Curriculum
Workshop, Berlin: Fülöp Balázs. VI.
Neurotoxicity Society Meeting: Reglõdi
Dóra, Tamás Andrea és Combat Medical
Care Conference, Ulm: Farkas József.

Az I. sz. Belgyógyászati Klinikáról

Gasztroenterológiai Tanszék és Transzlá-
ciós Medicina Tanszék:
� A Gastro Update Alapítvány és az I.
Belgyógyászati Klinika Gasztroenteroló-
giai Tanszékének szervezésében szeptem-
ber 8-án zajlott a Gastro Update Compact
2018 továbbképzõ tanfolyam Pécsett, az
Entz Béla Oktatási Központban. A szak-
mai elõadások során a gasztroenterológia
interdiszciplináris szemléletének bemuta-
tása és a legfrissebb szakirodalmi ismere-
tek áttekintése volt a fõ cél. Hasonló ren-
dezvények az utóbbi években nem voltak,
korábban sok éven át évente került meg-
rendezésre hasonló továbbképzés. A ha-
gyományt felélesztve reményeink szerint
ezentúl évente ismét megrendezésre kerül
a továbbképzés Madácsy László címzetes
egyetemi docens (Székesfehérvár) áldoza-
tos munkájának köszönhetõen. Felkért
elõadóként a Gasztroenterológiai és a
Transzlációs Tanszékrõl többen szerepel-
tek: Bajor Judit (Vékonybél betegségei-

nek „update”-je), Hegyi Péter (Új eviden-
ciák a gasztroenterológiában), Pár Gabri-
ella (Hepatológiai betegségei „update”-je
(NASH, autoimmun májbetegségek, he-
patitisek, májfibrosis és cirrhosis)), Vincze
Áron (Gyomor betegségeinek „update”-
je). Az idei és a korábbi évek elõadásai re-
gisztrációt követõen elérhetõek a Gastro
Update Alapítvány honlapján is
(http://gastro-update.hu).

Infektológiai Tanszék:
� Péterfi Zoltán szeptemberben a követ-
kezõ elõadásokat, illetve posztereket mu-
tatta be: a Kaposváron szeptember 13-15.
között megrendezett Belgyógyászati
Szinten tartó tanfolyamon „A mikrobiom”
címmel tartott elõadást. A Heidelbergben
szeptember 16-19. között zajlott „The
Human Microbiome” szimpóziumon több
társszerzõvel „Microbial and bacterio-
phage communities of food, fecal, and
environmental samples” címû posztert
mutatta be. A szeptember 20-22. között
Szegeden megrendezett nemzetközi Kö-
zép-európai gyógyszertechnológiai kong-
resszuson (12th Central European Sym-
posium on Pharmaceutical Technolo-gy
and Regulatory Affairs) társszerzõivel kö-
zösen mutatta be az „Enteric film coating
of capsules with freeze-dried fecal super-
natant in Clostridium difficile infection”

INTÉZETI, KLINIKAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
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címû posztert, illetve a „Our experiences
with freeze-dried fecal supernatant cap-
sules in Clostridium difficile infection” cí-
mû elõadást.

Kardiológiai és Angiológiai Tanszék:
� Az Európai Kardiológiai Társaság
(ESC) éves kongresszusát 2018. augusztus
25-29. között Münchenben rendezték meg
több mint 32 000 résztvevõvel, újra re-
kordévet zárva. Klinikánkról Tóth Kál-
mán, mint a Magyar Kardiológusok Társa-
ságának elnöke vett részt a nemzeti társa-
ságok elnökeinek találkozóján, az ESC
Working Group on Coronary Pathophysi-
ology and Microcirculation (WG6) veze-
tõségi (nucleus) tagjaként a munkacsoport
közgyûlésén és vezetõségi értekezletén.
Üléselnök volt továbbá a „PCSK9
inhibitors – for the many or the few?”
szekcióban.

AII. sz. Belgyógyászati Klinikáról

� Az Európai Vesetársaság (ERA-EDTA)
2018. május 24-28. között tartotta 55.
kongresszusát Koppenhágában. Nagy Ju-
dit a kongresszusra beérkezett absztraktok
érékelésében való részvétel mellett az Eu-
rópai Vesetársaság Etikai Bizottságának
tagjaként a bizottság elnökével, Paolo
Schena professzorral kreditpontos kurzust
szervezett „Ethical aspects in dialysis and
kidney transplanation in the elderly” cím-
mel, amelynek egyik üléselnöke is volt.
Szeptember 1-én Egerben Wittmann Ist-
ván a Magyar Diabetes Társaság Család-
orvostani Munkacsoportjának regionális
továbbképzõ rendezvényén „Szívelégte-
lenség és veseelégtelenség a cukorbeteg-
ségben” címmel tartott elõadást.

ABiofizikai Intézetbõl

� Kengyel András részt vett 2018. július
30. és augusztus 3. között a “47th
European Muscle Conference” konferen-
cián poszter szekcióban.

Az Élettani Intézetbõl

� Intézetünk két munkatársa is sikeresen
habilitált szeptember folyamán: dr. Gálosi
Rita szeptember 21-én (pénteken) tartott
tantárgyi elõadást az Élettan I tantárgy ke-
retében Elektrokardiogram I. címmel (ma-
gyar nyelven), valamint a Physiologie für
Mediziner I. tantárgy keretében Das Elekt-
rokardiogramm I címmel (német nyelven).
Ezt követõen, 11 órai kezdettel került sor
A prefrontális kéreg szerepe a jutalmazási
folyamatokban címû tudományos elõadá-
sára.

� Dr. Pál József szeptember 28-án pénte-
ken az Élettan I tantárgy keretében Vér-
nyomás, pulzus címmel (magyar nyelven),
valamint a Physiology tantárgy keretében
Blood pressure, arterial pulse címmel (an-
gol nyelven) tartott tantárgyi elõadást,
majd 13 órakor a Kompaktálódott „sötét”
neuronok kialakulása és regenerációja a
központi idegrendszerben címmel tudo-
mányos elõadást.

AFogászati Klinikáról

� Szeptember 17-22. között rendezték
Münchenben a European Association for
Cranio – Maxillo – Facial Surgery
(EACMFS) nemzetközi kongresszusát.
Szalma József meghívott elõadást tartott,
„Heat Consequences of Different
Preparation Methods in Impacted Third
Molar Removal And Coronectomy” cím-
mel. 
� Az Arc-, Állcsont- és Szájsebészet tan-
szék munkatársai részvételével zajlott
szeptember 27-29-ig Szegeden, a Magyar
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság
(MAÁSZT) XXII. Kongresszusa és Sze-
gedi Fogorvos Találkozó. 
A MAÁSZT kongresszusára két elõadást
vittek a tanszék munkatársai. Kövér Zsa-
nett és Juhász Vivien: Mikro RNS-ek szere-
pe szájüregi laphámrákok liquid biopsziás
mintáiban, valamint Szalma József: Az in
vitro csontmodellek hatása a fúrási hõ-
mérsékletekre és a fúrási idõkre címekkel.
Szalma József szekcióelnöki feladatai
mellett felkért elõadást is tartott: A vérzé-
keny betegek fogorvosi, szájsebészeti ellá-
tása címmel. A rendezvény idején a
MAÁSZT közgyûlése vezetõség- és el-
nökségválasztást is tartott, melyen Szalma
Józsefet a társaság fõtitkárának választot-
ták. AFiatalok Fórumának díjazását Kövér
Zsanett és Juhász Vivien kolléganõk kap-
ták elõadásukért.
� A Szegedi Fogorvos Találkozón felkért
elõadást tartott Schreindorfer Károly, a
Konzerváló Fogászati és Parodontológiai
tanszék szakorvosa, Obstrukcióval járó
endodontiai esetek megoldásának lehetõ-
ségei- döntéshozatal a mindennapi praxis-
ban címmel. 

AGyermekgyógyászati Klinikáról

Általános Gyermekgyógyászati Tanszék
� 2018. szeptember 5-8. között került
megrendezésre a Pediatric Rheumatology
European Society, Lisszabonban. Az ese-
ményen Mosdósi Bernadett vett részt.
� 2018. szeptember 13-15. között rendez-
ték meg a Magyar Gyermekorvosok Tár-

sasága és a Magyar Diabetes Társaság
Gyermekdiabetes Szekciójának XXXIV.
Tudományos Ülését Nyíregyházán. A ren-
dezvények a következõ elõadások voltak
hallhatók: Kémenes Anna Virág és mtsai:
Akut hepatitis, ami nem HEV-eny és dia-
betes mellitus; H. Nagy Katalin, Soltész
Gyula: Inzulinkezelés és corticosteroid-
terápia 1-es típusú diabeteses gyermekek-
ben. Az eseményen üléselnöki feladatokat
látott el Kozári Adrienne, Erhardt Éva és
Soltész Gyula.
� Hagyományaink szerint ismét megren-
dezésre került klinikánkon a felnõtt szak-
orvosok továbbképzése, Gyermek ortopé-
diai kórképek témakörben, 2018. május
14-18-i idõszakban. A képzésre meghirde-
tett minden hely betelt, ami jól jelzi a kli-
nikánkon zajló képzés fontosságát és he-
lyét a szinten tartó továbbképzések sorá-
ban. 
� Két kollégánk vett rész 18th EFORT
Congress, Barcelona rendezvényen, 2018.
május 30–június 1-i idõszakban, amely
nemzetközi szimpózium elsõsorban a
szakma európai erõforrásait egyesíti. Kli-
nikánk nemzetközi tudományos szerep-
vállalását jelzi, hogy kollégáink prezentá-
cióval képviselték a pécsi mozgásszervi
sebészetet, Ian O’Sullivan elõadás,
Schlégl Ádám poszter formájában számol-
hatott be kutatási eredményeirõl.

Ortopédiai Klinika

� A Magyar Ortopéd Társaság és a Ma-
gyar Traumatológus Társaság 2018. évi
közös Kongresszusa Gyõrött, zajlott,
2018. június 28-30. között. A tudományos
seregszemlén a pécsi Ortopédiai Klinika
jelentékeny erõt képviselt: munkatársaink
összesen 10+1 elõadást tartottak; a +1 elõ-
adás Szabó Dorottya prezentációját jelenti,
aki az erõsödõ Sportmedicina Intézetet
képviselte. A szakmai fórum a klinikánk
számára igazi ünneppé vált, ugyanis szá-
mos díjat kaptak munkatársaink: Than Pé-
ter munkásságát a Magyar Ortopéd Társa-
ság Dollinger Emlékéremmel ismerte el,
Schlégl Ádám a Zinner Nándor emlékére
kiírt pályázat 2018  Elsõ díját nyerte el dol-
gozatával, a harmincöt év alattiak Fiatalok
fórumán elõadásával Schlégl Ádám 1. dí-
jat, Márkus István 2. díjat nyerte el.

Az Orvosi Népegészségtani Intézetbõl

� A Népegészségügyi Képzõ- és Kutató-
helyek Országos Egyesületének XII. Kon-
ferenciáját augusztus 29-31. között ren-
dezték meg Budapesten, melyen az alábbi
elõadások illetve poszterek szerepeltek. Elõ-
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adások: Nagy-Borsy Emese és mtsai: Egész-
ségi állapot és egészségmagatartás vizsgála-
ta a hajléktalanellátásban dolgozók körében;
Rákosy Zsuzsa: Hajléktalan emberek szoci-
ális és egészségügyi ellátásának integrált fej-
lesztése; Girán János és mtsai: Napvitorlák-
kal történõ közterületi árnyékolás lehetséges
egészséghatásainak vizsgálata. Poszter:
Skerlecz Petra és mtsa: Diet and physical
activity of Hungarian secondary students
living in dormitory.

APatológiai Intézetbõl

� Kálmán Endre meghívott elõadóként
vett részt. a 2018. szeptember 13-án Sü-
megen megrendezett „A nem-kissejtes tü-
dõdaganatok komplex patológiai diag-
nosztikája és a mintavétel kihívásai az új
terápiás lehetõségek tükrében” címû edu-
kációs és szakmai konszenzus megbeszé-
lésen. Elõadásának címe: Cytoblokk –
mire alkalmas – miben segít?

ASebészeti Klinikáról

� Az idei évben szeptember 16-18. között
rendezték több mint ezer regisztrált részt-
vevõvel a 16th ISDE (International
Society for Diseases of the Esophagus)
World Congress-t Bécsben, melyen Papp
András és Bognár Laura vett részt.
� Szántó Zalán és Jakab László elõadást
tartott a Magyar Mellkassebész Társaság
által 2018. szeptember 7-8. között Szege-
den megrendezett Mellkassebészeti Tudo-
mányos Találkozón.

Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet

� A Farmakognóziai Intézet munkatársai, Purger Dragica és Filep Rita 2018. szeptember 10-14. között egy elõadással és két poszter-
rel szerepeltek a 7th Balkan Botanical Congress címû konferencián, amely Újvidéken (Novi Sad, Szerbia) került megrendezésre. Az
eseményen közel 400 résztvevõ húsz európai országból tíz szekcióban számolt be a legújabb kutatási eredményeirõl. A „Flora,
Vegetation and Phytogeography” szekcióban munkatársunk az alábbi elõadást mutatta be: Dragica Purger et al: „Chrysopogon gryllus
in loess grasslands on the southern limits of the Carpathian basin”. Poszter formájában került bemutatásra: Sándor Csete et al: „Mo-
nitoring of the natural habitats along an oxbow of the Drava river”, valamint Rita Filep et al: „Arbuscular mycorrhizal fungi colo-
nization of Helianthus tuberosus (L.) in its native and non-native range”. A konferncia nagyszerû lehetõség volt arra, hogy a résztve-
võk tájékozódjanak egymás kutatási eredményeirõl és új szakmai kapcsolatokat létesítsenek.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetem-
fejlesztés nem pusztán beruházásokat és épületrekonstrukciókat
jelent, hanem jelentõs mennyiségû és minõségû eszközbeszer-
zést is, fõként az orvostudomány és egészségügy területén. En-
nek keretében érkezett egy nagyfrekvenciás ultrahang készülék
a Pécsi Gyermekklinika sebészeti ambulanciájára, ami innova-
tív támogatást nyújt a törések, sérülések diagnosztizálásában és
kezelésében.

Ismert tény, hogy a gyerekkori törések, bokaszalag sérülé-
sek rendkívül gyakoriak. A vizsgálati protokoll jelenleg fiziká-
lis vizsgálatból, illetve röntgenfelvétel készítésébõl áll. Az új,
jobb felbontású ultrahangos vizsgálattal a sérülések súlyossága
sokkal precízebben megítélhetõ. Az eszköz további nagy elõ-
nye, hogy a mozgásszervi ultrahang segítségével az egyszerû
helyretételt igénylõ egyes törések esetén a röntgen, illetve a
képerõsítõ készülékek használata jelentõsen csökkenthetõ. 

„Nemzetközi trendek jelzik, hogy robbanásszerûen terjedni
fog a nagyfrekvenciás ultrahangkészülék használata. Az új esz-
köz hatással lesz úgy a betegellátásra, mint a tudomány világá-
ra, hiszen a pontosabb adatok megismerése, a klinikai esetek
részletesebb leírása és azok feldolgozása új kutatási eredmé-
nyek elérését, publikálását teszik lehetõvé” – mondta dr. Decsi
Tamás professzor, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója.

Új, nagyfrekvenciás ultrahangkészülék
a Gyermekgyógyászati Klinikán

Forrás: PTE

SAJTÓSZEMLE
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Gyógyszerfejlesztés a Pécsi Tudományegyetemen
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt és az Európai Unió által finanszírozott projekt (GINOP-2.3.2-15-2016-
00049) keretében a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara és Általános Orvostudományi Kara, valamint a Pannon Egyetem
Mérnöki Kara új szintetikus kismolekulák tervezését és vizsgálatát tûzte ki célul. A projekt megvalósítása során kifejlesztett hatóanyagok a
sejtek energiatermeléséért felelõs sejtalkotóelem (mitokondrium) adekvát mûködésének megtartását célozzák különféle stressz szituációk
esetén. A legígéretesebb molekulák hatását szívelégtelenség és a kontrollálatlan gyulladásos folyamatok (szeptikus sokk) során fogják tesz-
telni.

Amitokondriumot célzó gyógyszeres kezelés rendkívül ígéretes kezelési lehetõség lehet a már említett kórképekben, és jelentõsen csök-
kentheti az azokban észlelhetõ igen magas halálozási arányt is. A fejlesztés kiindulási pontját képezõ egyes vegyületek, amik már maguk
is rendelkeznek bizonyos mitokondriális védõ hatásokkal, szívelégtelenségben szenvedõ betegek esetében elõnyös hatásúnak bizonyultak
a projektben résztvevõ intézetek által végzett, jelenleg publikálás alatt álló vizsgálatok eredményei alapján. Ezen vizsgálatok során a szak-
emberek elõállítottak egy olyan szintetikus kismolekulát, amely állatkísérletben nemcsak megállítja, de bizonyos paraméterek tekintetében
vissza is fordítja a szívelégtelenség folyamatát, ami az eddig vizsgált hatóanya-gokkal összehasonlítva egyedülálló hatásnak mondható.

Emellett a rezveratrol – ami egy, a szõlõben és vörösborban megtalálható vegyület (természetes polifenol) és számos hatása mellett a
mitokondriumok védelmében is szerepet játszik – humán klinikai vizsgálatban javította a szívelégtelen betegek szívének állapotát.

A projekt keretében azonban ezeknél a hatóanyagoknál célzottabb és hatékonyabb mitokondriumvédõ hatással bíró vegyületek fejlesz-
tése a cél. A program eredményeként nemcsak új gyógyszerjelölt molekulák jöhetnek létre, hanem egy olyan, több tudományterületet érin-
tõ stratégiai mûhely is kialakulhat, amely a hazai és a nemzetközi pályázatokban sikeresen szerepelhet, és lehetõséget biztosít nemzetközi
kutatási hálózatokhoz történõ csatlakozásra is.

Egyre többet hallani a kifejezést: transzlációs medicina, de még
kevesen tudják, mit is jelent ez a fogalom. Aki október 2-án
részt vett a fõvárosi Heim Pál Kórház tájékoztatóján, egy kicsit
közelebb kerülhetett a rejtély megfejtéséhez, ugyanis ezen a
rendezvényen jelentették be a budapesti intézmény együttmû-
ködését a már két éve mûködõ pécsi Transzlációs Medicina
Központtal.

Az eseményen részt vett az egészségügyi államtitkár, a Heim Pál
Kórház korábbi fõigazgatója, Nagy Anikó is, aki úgy fogalmazott,
hogy a transzlációs medicina híd az alapkutatás és a gyakorlati or-
voslás között. Az új technikának köszönhetõen javul a prevenció,
felgyorsul a betegségek diagnosztikája, javul a betegellátás minõsé-
ge, és nem utolsósorban költséghatékonyabbá válik az egészségügyi
ellátás.

Dr. Hegyi Péter professzor, a Pécsi Tudományegyetem Transz-
lációs Medicina Központjának igazgatója úgy fogalmazott, hogy
korábban, amíg egy betegséggel kapcsolatos új kutatási eredmény
beépült a kezelési protokollba, eltelt 15-20 év. A transzlációs medi-
cina ezt az idõt igyekszik lerövidíteni, akár egy évre. Ehhez a mun-
kához sok együttmûködõre van szükség, hiszen a kutatás mellett
adatokat kell gyûjteni, ellenõrizni kell a gyakorlati alkalmazás ered-
ményeit.

Nem véletlen, hogy a pécsi központ is több egységbõl áll: alap-
kutatási, betegellátási és interdiszciplináris részekbõl. Ez utóbbiban
informatikusok, biostatisztikusok, jogászok, közgazdászok és or-
vostudományi végzettségûek segítik elõ az alap és a klinikai kuta-
tás, illetve a jó minõségû betegellátás mûködtetését. Az egyetemi
központokban javasolt mindhárom egység megléte, míg a kórhá-

zakban elsõsorban a betegellátást érdemes transzlációs szintre emel-
ni.

Dr. Miseta Attila, a PTE rektora elmondta, hogy 2016 januárjá-
ban innovatív módon a PTE volt az elsõ magyarországi egyetem,
amely megteremtette ennek az új rendszernek a lehetõségét, vállal-
va ezzel egy teljesen egyedi betegellátási, oktatási és tudományos
modul elindítását. Az eredmények önmagukért beszélnek. Aheveny
hasnyálmirigy gyulladás területén – az elsõ betegségcsoportban,
amiben ezt az új modult az egyetem kipróbálta – átlagosan két nap-
pal csökkent a betegek bennfekvésének ideje, felére csökkent az an-
tibiotikum használat, harmadára csökkent a halálozás, és ezek ere-
dõjeként 25%-kal csökkent a betegellátás költsége.

Hangsúlyozta, hogy a gyermekkori hasnyálmirigy-gyulladás
nemzetközi kezelési útmutatójának elkészítésére a tavalyi évben
épp a most megalakuló központ vezetõit kérte fel a Nemzetközi
Hasnyálmirigy Társaság. Az útmutató idén meg is jelent, és 2018-
tól a világ minden táján ez alapján kezelik a gyermekkori hasnyál-
mirigy gyulladást. Nem titkolt célja az egyetemnek, hogy Magyar-
országon elsõként az orvostanhallgatók oktatásába is kötelezõ
tárgyként vezesse be a transzlációs medicinát.

„A transzlációs medicina a XXI. század áttörése az orvostudo-
mányon belül” – mondta Nagy Anikó államtitkár. Hozzátette, hogy
Pécs és Székesfehérvár után idén tavasszal – még a Heim Pál fõ-
igazgatójaként – õ bábáskodott a budapesti, elsõ Gyermek Transz-
lációs Medicina Betegellátó Központ létrejötténél. Az államtitkár
szerint a transzlációs medicina több fontos közpolitikai területen
egy idõben képes javulást elérni, beleértve az egészségügyet, az ok-
tatást és a tudományt, ezért országos programmá emelése Magyar-
országnak is nemzeti érdeke.

Forrás: weborvos.hu

Tudományos együttmûködés a Transzlációs Medicina
Központ és a Heim Pál Gyermekkórház között
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A Pécsi Tudományegyetem is felkerült az Academic
Ranking of World Universities (ARWU) rangsort megje-
lentetõ SanghaiRanking frissen kiadott szakterületi listájá-
ra. Az intézményt a világ 500 legjobb egyetemét összesítõ
listán a 401-500. helyre sorolták a klinikai orvostudomány
területén.

2017 óta állítják össze a tudományterületi listát, 54 szakterüle-
tet rangsorolnak, az értékelés száz pontos rendszerben történik,
fõként publikációs tevékenységre jellemzõ indikátorok szakte-
rületre jellemzõ súlyozásával mérnek, figyelembe véve a köz-
lemények számát és azok megjelenési helyét a szakirodalom-
ban, az idézettséget, a nemzetközi együttmûködésben készült
közlemények arányát, valamint az adott szakterületen elérhetõ
jelentõs díjak számát.

„Évrõl évre több lista és rangsor jelenik meg a meghatáro-

zó nemzetközi szaklapokban, természetesen nyomon követjük
ezeket. A legtöbb rangsor a publikációk és a hivatkozások szá-
ma, a Nobel-  és más kiemelkedõ tudományos díjjal rendelke-
zõ oktatók és hallgatók száma, valamint az ipari bevételek alap-
ján áll össze. Így elõfordulhat, hogy nehezen értelmezhetõ egy
adott rangsor a klasszikus egyetemek esetében, noha az érték,
amit képviselnek, felbecsülhetetlen.

A Pécsi Tudományegyetem tudományos adottságai
kiemelkedõek, képzési és kutatási kínálata széles, nemzetközi
beágyazódását mindezek erõsítik. Ezért is figyelemre méltó, ha
elismerik erõfeszítéseit, értékeit. Jelen esetben ez az elismerés
a klinikai orvostudománynak szól. Nemzetközi környezetben
mért erõs versenytársaink vannak, és ebben a versenyben tö-
rekszünk a komoly sikereket elért kutatókat, oktatókat megtar-
tani, a fiatal tehetségeket helyzetbe hozni” – fogalmazott dr.
Miseta Attila rektor.

Forrás: pecsinapilap.hu

Karunk a legjobbak között a klinikai orvostudomány területén

Az álhírek képesek átvenni az uralmat a közösségi médiában,
különösen a Facebookon. Az egyik támadási célpont a gyógy-
szeripar, de sokan oltásellenesek, vagy éppen hisznek a ho-
meopátiában (ebben a körben erõsen felülreprezentáltak az
értelmiségiek és a kisgyermekes anyukák), és a lakosság fele
próbálkozott már alternatív medicinával – hangzott el a
Medical Tribune  étrendkiegészítõkkel foglalkozó konferenci-
áján, Krekó Péter elõadásában. A Political Capital ügyvezetõ
igazgatója, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociálpszi-
chológiai Tanszékének adjunktusa egy 2016-os, a Závecz
Research által készített felmérésre támaszkodott.

„Meg kellene vonni az egészségügyi dezinformációs oldalak
anyagi forrásait, edukációs kampányokat, tényellenõrzõ oldala-
kat kellene indítani, mert nagy veszélynek van kitéve a fiatalabb
generáció. A gyerekek, a fiatalok ugyanis ezeken a közösségi ol-
dalakon „élnek”, ugyanakkor nem védettek az álhírek ellen. A ta-
nulás sem mindig elegendõ, ugyanis mindenki megvezethetõ is-
kolázottságtól, életkortól függetlenül” – mondta Krekó Péter.

Saját kutatásuk szerint egyre nagyobb teret nyer az internetes
étrendkiegészítõ vásárlás, minden ötödik (általuk) megkérdezett
személy vett már online ilyen terméket – mondta dr. Fittler And-
rás, a PTE, GYTK Gyógyszerészeti Intézetének docense, akinek
elõadásából az is kiderült, hogy a patikákkal szemben nincs adat
arról, hogy hány legális étrendkiegészítõ forgalmazó van. Bár a
letiltott termékek többsége hazai online forgalomban nem kapha-
tó, ám külföldrõl sokszor megrendelhetõ. Fittler András szerint
kulcsfontosságú a forgalmazó kiléte, megbízhatósága, ám igazán
nem mûködnek fékek ezen a piacon.

Még kevés cikk jelent meg az MTA támogatásával indított a
tudomany.hu portálon – amelynek célközönsége minden gondol-
kodni hajlandó ember –, ám elkezdõdött a harc az áltudományok
és a tudományos analfabetizmus ellen. A tudomány eredményei-

nek hiteles és közérthetõ közvetítése sok energiát, ráfordítást igé-
nyel Fábián István, a honlap felelõs szerkesztõje, a Debreceni
Egyetem professzora szerint. Néhány példával illusztrálta, miként
vezetik félre az embereket áltudományos magyarázatokkal, sõt,
miként tesznek szert busás bevételekre egyesek mások félreveze-
tésével.

Az elõbbire példa a vízzel hajtott autó, ami azért vicces, mert a
víz szétválasztása alkotóelemeire több energiát igényel, mint
amennyit a felszabaduló hidrogén elégetésével nyernek; az utób-
bira pedig a mindenféle divatos vizek szolgáltak: szûz víz, smart
víz, yin és yang víz (mind a terméket, mind a mellékterméket el-
adják a csapvíz több százszoros áráért). Nem kímélte a homeopá-
tiát, a vércsoport szerinti diétát sem – az utóbbira 274 millió talá-
latra lelt a Google-n, míg a kérdés tisztázására csak a töredékét. Az
embereket nem csak a hiszékenység, tudatlanság fordítja az áltu-
dományok felé, de a „hinni akarás”, a könnyebb megoldás válasz-
tása is, hiszen sokkal egyszerûbb valami csodaszert bekapni, mint
elmenni egy kellemetlen vizsgálatra.

Mindössze 1300 patika (az összes durván fele) jelentkezett ar-
ra a programra, amelyben logót (zöld mezõben É betû) kapnak a
megbízható étrendkiegészítõt árusító gyógyszertárak. A betegek
ezt nem figyelik, a patikákat pedig nem igazán ösztönzi semmi a
részvételre. Mint dr. Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazga-
tója rámutatott, a patikába betérõ beteg nem tudja, hogy bajára
gyógyszer, vény nélküli szer, vagy étrendkiegészítõ (ami egyéb-
ként az élelmiszer kategóriába tartozik) lenne jó, ezért nagymér-
tékben a patikusra bízza magát, így a gyógyszerészt felelõsség ter-
heli. Bár szeretné a Hungaropharma teljes körben elérni, hogy mi-
nõsített gyártó termékeit forgalmazza, egyelõre 86 százalékos ez
az arány, miként az is, hogy az étrendkiegészítõk életciklusa rö-
vid, és jóval kevesebb ideig vannak forgalomban, mint a gyógy-
szerek.

Forrás: weborvos.hu

Álhírek, áltudomány, szigorodó étrendkiegészítõ piac
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A hetvenes évekre az orvostudomány eljutott arra a pontra,
hogy testen kívüli megtermékenyítés és embrióbeültetés
módján fogant kisbaba láthatta meg a napvilágot Angliá-
ban. Magyarországon majd 10 évet kellett arra várnia a
gyermektelen szülõknek, hogy a tudomány segítségével kö-
zös utódjuk legyen. 1988. augusztus 24-én, éppen harminc
évvel ezelõtt sírt fel az elsõ magyar lombikbébi, Zsuzsanna,
a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szülészeti Klinikáján.

A hazai népességnövekedés propagálásával, a gyermekvállalás
ösztönzésével középpontba került a lombikbébi program is, hi-
szen egyre több olyan pár fordul szakemberhez, akiket a próbál-
kozások ellenére sem ér utol a gyermekáldás. Magyarországon a
meddõség megközelítõleg 200 ezer házaspárt érint, így a repro-
dukciós eljárásokra való igény hatalmas. A magas számban je-
lentõs szerepet játszik megváltozott életvitelünk is. A gyermek-
vállalás kitolódik, egyre többen vállalnak gyermeket 35-40 éves
koruk körül, amikor már a lombikbébi kezeléssel is nehezen
megy a teherbe esés, de a gyermekvállalás átlagkora is jelentõ-
sen növekedett.

Míg 1970-ben átlagosan 22,5 éves korukban szülték elsõ
gyermeküket a magyar nõk, addig 2014-ben 28,2, a tavalyi ada-
tok szerint pedig már 30,2 évesen érkezik az elsõ kisgyermek a
családokba. Fontos beszélnünk a magyarok többségének egész-
ségtelen, mozgásszegény életmódjáról, ami elhízás terén a nõk
teherbe esési esélyeit, míg a férfiaknál a spermiumok mozgé-
konyságát csökkenti.

Louise Brown, a világ elsõ lombikbébije, aki az angliai
Oldhamben nõk millióinak adta vissza a reményt, egy hónappal ez-
elõtt ünnepelte 40. születésnapját. 1978-as születését óriási média-
figyelem övezte, szüleit kórházból való hazatértükkor újságírók ha-
da várta bristoli otthonuk elõtt, hogy láthassák az évszázad babáját.
Születésnapja kapcsán a brit Independent készített megható cikket
a ma is Bristolban élõ kétgyermekes édesanyával, aki elmondta,
mennyire hálás az orvostudománynak, mert segít azoknak a párok-
nak, akiknek természetes úton nem lehet gyermekük.

„A petefészek tüszõjébõl emeltünk ki petesejtet, amit egye-
sítettünk a férfispermiummal, majd rögvest visszahelyeztünk a
méhbe. Ez utóbbi, a laparoszkópos visszahelyezés mûvelete volt
az én feladatom. Nagyon nagy volt az öröm a szüléskor, a csalá-
dét nem kell magyaráznom, de a miénk is, hiszen ezzel bebizo-
nyítottuk, hogy nemcsak a fõvárosban vannak remek szülész-
központok, illetve nem csak ott folynak világra szóló kutatások”
– nyilatkozta korábban a bama.hu-nak dr. Bódis József, aki
1988-ban a szülészcsapat tagja volt.

A hazai mesterségesen létrehozott terhesség-kísérlet prog-
ram 1986-ban indult el Pécsett, amiben másfél évig állatkísérle-
tek keretében, több mint ezer egérnél végeztek megtermékenyí-
tést. A dr. Csaba Imre vezette munkacsoport végül 1987 decem-
berében hajtott végre sikeres beavatkozást egy tíz éve meddõ há-
zasságban élõ asszonynál.

Zsuzsanna 1988. augusztus 24-én látta meg a napvilágot Pé-
csett, és bár nagy szenzációnak számított, késõbb nem vállalta
úgy a nyilvánosságot, mint angliai sorstársa. Annyit tudni róla,
hogy Pakson él, és jelenleg 30 éves.

Az elsõ után gyorsan jött a második baba a fõvárosi Nyírõ
Gyula kórházban, majd egyre több egészségügyi intézmény
nyújtott lehetõséget a meddõségkezelésre. Állandó lombikprog-
ramot kínáló intézmény azonban csak 1992-ben jött létre Kaáli
Géza jóvoltából, amit a kezdeti magánkezelések után a társada-
lombiztosító is fokozatosan támogatásban részesített. A támoga-
tás ellenére is rengeteg pénzt hagynak ott a családok az egész-
ségügyi intézményeknél, hogy gyermekük születhessen.

Függetlenül attól, hogy magánintézményrõl vagy közfinan-
szírozott ellátóhelyrõl van-e szó, mindenhol öt próbálkozást fi-
zet az egészségbiztosító. Ennek azonban évi volumenkorlátja
van, ami azt jelenti, hogy évente összesen hatezer próbálkozást
finanszírozhatnak állami pénzbõl. Tavaly a kormány az állami-
lag támogatott lombikeljárásokhoz kapcsolódó gyógyszerek tá-
mogatását – ha az állami intézményben került felírásra – 70-rõl
90 százalékra növelte, míg magánintézményeknél ugyanennyi-
rõl 55 százalékosra csökkentette, kiegészítve azzal, hogy akinek
öt embrióbeültetéssel végzõdõ beavatkozásból legalább egy
gyermeke születik, az a következõ gyerek, illetve gyerekek ese-
tében is négy-négy teljes beavatkozást igénybe vehet az egész-
ségbiztosító terhére.

A petesejt levétele, a mesterséges megtermékenyítés, majd
az embrió visszaültetése magánintézményekben nagyjából 400
ezer forintra rúg, plusz 100 ezer forintos a gyógyszerköltség. Te-
hát egy beültetés félmillió forintból jön ki, és akkor még egyál-
talán nem biztos, hogy a beültetett embrió megmarad.

A sikerességi rátáról tanúskodik Rétvári Bence államtitkár
által tavaly közölt adat is, miszerint 2010 óta összesen 41050
mûvi megtermékenyítési eljárást végeztek a közfinanszírozás
terhére. Ezen kezelésekbõl 8895, azaz 21,67 százalék bizonyult
eredményesnek.

Éppen ezért már az elsõ kezelés alkalmával gondolnak a jö-
võre, így ha több embriót is sikerül osztódásra bírni, és ezek
egészségesek és életképesek, akkor lefagyasztják õket. Késõbb
már nem kell elölrõl kezdeni a procedúrát, és a költségek is meg-
csappannak. Egy ilyen beültetés gyógyszerekkel és a fagyasztá-
si költségekkel együtt nagyjából 250-300 ezer forintba kerül. Ez
azt jelenti, hogy ha valaki már az elsõ lombikkezelés során te-
herbe esik, akkor négy inszeminációval számolva körülbelül 1
200 000 forintot hagy az intézményben, ha minden embrió beül-
tetésre kerül.

Forrás: alfahir.hu

30 éve született az elsõ magyar lombikbébi
a pécsi klinikán

Fotó: Krizmanics Z.



41

2018 SZEPTEMBER

Dr. Kuhn Endre professzor (1928-2018)
1928. február 19-én született Budapesten. Kitüntetéssel érettségizett. Az orvosegyetemet Budapesten végezte. Diplomáját 1952-
ben vette át summa cum laude eredménnyel. Ezután az Uzsoki utcai kórházba került, melynek röntgen osztályán, majd a kórház
onkoradiológiai intézetében dolgozott, 1958-59-ben megbízott fõorvosként vezette az intézetet. 1955-ben szakvizsgázott „suga-
ras eljárások”-ból. 1979-ben pedig szakképesítést nyert klinikai onkológiából. 1961-ben nevezték ki docensnek a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetemre, és kapott megbízást a Nõi Klinika radiológiai osztályának vezetésére. 1964-ben került át az akkor megala-
kuló Röntgenklinikára. 1968-ban védte meg kandidátusi értekezését, majd 1987-ben tudományok doktora lett, 1994-ben habili-
tált. 1972-ben a Radiológiai Klinikára megbízott vezetõnek nevezték ki, majd 1973 óta kinevezett egyetemi tanárként igazgatója
az intézetnek. 1982-ben megbízott igazgatója lett a POTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumnak.

Több szakmai szervezetnek volt tagja: EACR, Magyar Radiológusok Társasága, Magyar Onkológusok Társasága, Magyar
Nukleáris Orvostudományi Társaság, Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet Szakmai Kollégium, MTA Radiológiai és Orvosi
Izotóp Alkalmazási Szakbizottság, MTA, PAB Klinikai Kutatási Szakbizottság.

Kitüntetései: Kiváló Orvos, Erdélyi Mihály-emlékérem, Kisfaludy Pál-emlékérem, Ratkóczi Nándor Emlékérem, POTE Pro
Universitate Emlékérem arany fokozata.

Kutatási területe: a rosszindulatú daganatok komplex radiodiganosztikája és radioterápiája; új szupervoltterápiás eljárások,
sensibilizálás-synchronizálás, nagy besugárzási fractiók alkalmazása; Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák radiológiai staging-
je, teljes nyirokrendszeri besugárzás és többgyógyszeres cytostatikus kezelésük; a terjedés radiológiai módszerekkel való megha-
tározása.

Külföldi tanulmányutak: NSZK, Svédország, Anglia, Szovjetunió, NDK, Bulgária, Irak, Egyesült Államok. A Tübingeni
Egyetem és az Erfurti Orvosi Akadémia Radiológiai Klinikájával szoros szakmai kapcsolatot ápolt.

Kuhn professzorra hárult az a nehéz feladat, hogy a radiológia rohamos fejlõdésével együttjáró fejlesztéseket a mindig nehéz
gazdasági helyzetben is kiharcolta, hogy azokat a mindennapos oktató, gyógyító és tudományos munkában hasznosítsa. Az okta-
tást különösen szívügyének tekintette, de véleménye szerint magas szintû oktatás csak magas szintû gyógyító és tudományos
munka mellett lehetséges. Kiváló elõadói készségének köszönhetõen elõadásainak látogatottsága is kiemelkedõ volt. Elõadásait
közérthetõen, szép magyar nyelven tartotta. Angolul és németül kiválóan beszélt.

Nevéhez fûzõdik a korszerû sugárterápia megteremtése a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, s neki köszönhetõ, hogy a
radioterápia a hiányos géppark ellenére is szakmailag a kor követelményeinek megfelelõ szinten maradt. 

131 közleménye jelent meg. Fejezetet írt a Gyakorló orvos enciklopédiájába. Nívó Díjat kapott a „Malignus lymphomák ra-
diológiai diagnosztikája” címû monográfiájáért, a „A radiológia alapfogalmai” címû tankönyv társszerzõje.

Életében sok örömöt élt meg a zene szeretetében, klasszikus zenei gyûjteménye a kollégák között is közismert volt. A klasz-
szikus zene nagymesterei közül is kiemelten kedvelte Wagnert és Bartókot.

1994-ben ment nyugdíjba, de kapcsolatát az intézettel továbbra is tartotta.
Kuhn professzor 2018. június 9-én, életének 91. évében hunyt el. Volt tanítványai, munkatársai emlékét tisztelettel megõrzik.
Kedves Professzor Úr, nyugodjék békében.

dr. Horváth László, dr. Csere Tibor, dr. Bogner Péter

A Design Hét keretében a Pécsi Tudományegyetemen a Mo-
dern városok programban megvalósuló fejlesztésekbõl nyílt
különleges, interaktív bemutató október 3-án a pécsi Nádor
Galériában. Az október 22-ig látható bemutató célja, hogy a
városlakók, a diákok, a leendõ pécsi egyetemi hallgatók talál-
kozhassanak az egyetemfejlesztési tervekkel.

APTE hagyományos és a legkorszerûbb infokommunikációs esz-
közök segítségével számol be az eddigi eredményekrõl és a jelen-
leg zajló építkezésekrõl, beruházásokról.

Amagyar kormány a Modern Városok Program részeként mint-
egy 25 milliárd forinttal támogatja a PTE-t. Az egyetemfejlesztés
célja az intézmény versenyképességének erõsítése, oktatási és szol-
gáltatási portfóliójának fejlesztése, a külföldi hallgatói létszám növe-
lése és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.

A közlemény szerint már tervezési szakaszában is „jelentõs
kreatív energiákat” mozgatott meg a projekt: az elõkészítésben 79
tervezõt foglalkoztattak, és 11 építészstúdiót vontak be az elmúlt
két év során.

„A beruházásokon már most átlagosan 180 építõipari munkás
dolgozik, tavaszra számuk eléri a 300 fõt, az elsõ félév végére
meghaladja a 600-at” – áll az összegzésben, amelynek megfogal-
mazása szerint „már most látható, hogy mitõl lesz egyedi és meg-
nyerõ az egyetem kínálata”.

A PTE az MTI érdeklõdésére közölte, hogy a fejlesztésekben
érintett összes egyetemi kar és szervezeti egység fejlesztéseit három-
dimenziós makettek, elektronikus poszterek, videótartalmak és úgy-
nevezett webséta segítségével mutatják be az érdeklõdõknek.

Forrás: MTI

A PTE fejlesztéseibõl nyílt interaktív bemutató a Nádor Galériában
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Dr. Vástyán Attila egyetemi docens szertartáson elmondott búcsúztatója

Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Egybegyûltek!

Szomorú kötelességet teljesitek, amikor a MGYST vezetõsége, tagjai, a Pécsi Gyermekklinika közössége és a hazai és nemzetközi
gyermeksebész társadalom nevében búcsúzom Pintér Andrástól.

A MGYST 1979-ben alakult, vált önálló társasággá a sebészeti szakmán belül. Az Alapitó Atyák között fiatal orvosként ott volt Pin-
tér András és oroszlánrészt vállalt a társaság létrehozásában. A jelen levõk közül többen emlékeznek azokra az idõkre.

Ha Pintér András neve mellett ez az egy teljesítmény állna csak, akkor is nagy tisztelet övezné a magyar gyermeksebészek körében.
Azonban szerencsére ez csak a kezdet volt. Kezdete egy kivételes  szakmai és emberi karriernek, amely mindvégig szorosan össze-

forrt a gyermeksebészet magyarországi – majd késõbb nemzetközi -fejlõdésével, fejlesztésével.
Hosszú idõbe telne, ha a nagyívû, sikeres pálya minden részletét  sorra vennénk.
A „hivatalos” nekrológokban olvasható életrajzi adatok helyett, illetve mellett engedjék meg, hogy itt én néhány – részben szemé-

lyes- gondolatot osszak meg Önökkel.
Pintér András hagyománytisztelõ, puritán ember volt. A Pécsi Gyermekklinika az elsõ és egyben utolsó munkahelye is volt.
Pályája elején szerencsésen támogatta Õt több mentor:
Szeretett Fõnökétõl, Pilaszanovics Imrétõl – mindenki Pila Bácsijától – a beteg gyermekek feltétlen szeretetét és tiszteletét tanulhat-

ta meg. Dénes Jánossal közösen írták-szerkesztették az elsõ magyar nyelvû gyermeksebészet tankönyvet. Méhes Károlytól – kicsit ké-
sõbb – pedig az akadémiai szemléletet vehette át. A Pécsi Gyermekklinika és Mestyán Gyula nemzetközi kapcsolatrendszerének kö-
szönhetõen 1972-ben 1 éves tanulmányútra nyílt lehetõsége a nagy hírû londoni Great Ormond Street-i Intézetben, mely a gyermekse-
bészet Mekkájának számított Európában. Ez rendkívül jelentõs állomás volt egyéni karrierjében, de egyben saját kapcsolatrendszeré-
nek kezdete is. Számos magyar gyermeksebész késõbbi tanulmányútja ott és akkor alapozódott meg.

Aszakmai, tudományos elõmenetel töretlenül ívelt. Ehhez persze szükség volt a rendkívüli szorgalomra, kitartásra és legendás mun-
kabírásra, ami Pintér Andrást a kezdetektõl mindvégig jellemezte.

1975-ben az orvostudományok kandidátusa, 1989-ben az orvostudományok doktora tudományos fokozatot érdemelte ki.
1990-ben, egyetemi tanári kinevezésekor Mestyán Gyula a következõ levelet juttatta el Hozzá. Idézem:
„Kedves Bandi!
Egyetemi tanári kinevezésedhez szívbõl gratulálok és a további szakmai sikerekhez jó egészséget kívánok. Pályafutásod fontos sza-

kaszához érkeztél, amikor a követelmények, a teendõk és programok újra fogalmazása szükséges.
Három fontos követelményre hívom fel figyelmedet:
– a szakmai és tudományos tevékenység kvalitása teszi hitelessé munkánkat
– emberi és szakmai szempontból értékes munkatársak nevelése nélkül nincs folytonosság
– csinálni azt, ami életünkben a legfontosabb és elfogadni mindazt, amit a sors még tartogat számunkra.
Pécs, 1990. Július 22.                      Szeretettel és igaz barátsággal

Mestyán Gyula”

In memoriam Pintér András
Pintér András 1937-ben született Pécsett. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett
1956-ban, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen diplomázott 1962-ben. Gyermeksebész-
ként két nagy mestere volt, akiktõl sokat tanulhatott. Pilaszanovich Imrétõl a beteg szere-
tetét és tiszteletét, Mestyán Gyulától pedig a „Soha nem elég!” egészséges nyugtalanságát
vette át. A pécsi gyermekklinikán, ahol 47 évet dolgozott, végigjárta a ranglétrát: klinikai
orvostól, az adjunktuson át a professzori címig. Iskolateremtõ munkásságát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy hozzá fûzõdik a gyermekkori urogenitális sebészet magyaror-
szági bevezetése, meghonosítása. Az általa alapított Pilaszanovich vendégprofesszori elõ-
adásokkal nemcsak a pécsi gyermeksebészetet – melynek 27 éven át volt a vezetõje –, ha-
nem a pécsi orvoskart is nemzetközi szinten népszerûsíttette. Legfõbb célkitûzéseinek
egyike a közép- és kelet európai gyermeksebészek támogatása volt. Számos díja mellett az
Európai Gyermeksebész Társaság elnökének tisztségét töltötte be (2005-2007). A legran-
gosabb elismerésének azonban a Magyar Gyermeksebész Társaság örökös tiszteletbeli el-
nöki címét tartotta. Hivatalosan 2008-ban lett nyugdíjas, de igazából sosem volt az. Emer-
itus professzorként is élete végéig bejárt a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinikára, gyógyí-
tott, oktatott és tudományos munkát végzett. Elmenetelével egy pótolhatatlan embert
vesztettünk el. Beszélni Róla azonban csak úgy lehet, mint ahogy õ beszélt volt mesterei-
rõl; „A hagyományok tisztelete nem a hamu õrzése, hanem a tûz továbbvitele”.

Felesége Kinga, két gyermeke, Csaba és Andrea, öt unokája, kollégái, tanítványai, pá-
lyatársai, a világ gyermeksebészei mély megrendüléssel gyászolják.

Pintér András professzor búcsúztatása 2018. augusztus 28-án, kedden 14.30-kor volt a pécsi köztemetõ nagy dísztermében.

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ
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Veretes szavak. Embert próbáló útravaló.
Pintér András az azóta eltelt 28 évben hûen és maradéktalanul teljesítette mind a három követelményt.
Szakmai és tudományos tevékenysége ezt követõen még inkább kibontakozott. Az MGYST titkári, majd elnöki tisztségét és a Gyer-

meksebészeti Szakmai Kollégium elnöki feladatait a Tõle megszokott dinamizmussal és precizitással töltötte be illetve vitte véghez. Ez-
zel párhuzamosan nemzetközi ismertsége és elismertsége is nõtt. Szerepet kapott vezetõ tudományos folyóiratok szerkesztõségének
munkájában és külföldi testületek és bizottságok megbecsült tagjává vált.

Az 1990-es években ismét az Alapító Atyák szerepében látjuk, amikor elévülhetetlen érdemeket szerez az Európai Gyermeksebész
Társaság létrehozásában. Ennek a szervezetnek azután 2005 és 2007 között elnöki funkcióját is betöltötte. Mindmáig az elsõ és egyet-
len gyermeksebészként Közép- és Kelet Európából. Rendkívüli teljesítmény, mindenképpen ez tekinthetõ pályája csúcsának.

Pintér András iskolateremtõ volt, kiváló mentor és példakép egyszerre. Emberi és szakmai szempontból értékes munkatársak soka-
ságát nevelte ki Pécsett és az egész országban, biztosítva a gyermeksebészet fejlõdésének folytonosságát. Kongresszusok szervezésé-
vel, elõadások és tudományos közlemények fáradhatatlan javításával, szakvizsgára készülõ fiatal kollégák személyre szabott támogatá-
sával sokaknak és sokszor segített. Sokan és sokat köszönhetnek, köszönhetünk Pintér Andrásnak. Csak Pécsett kétszámjegyû az álta-
la mentorált tudományos fokozatok száma. Ezt a tevékenységét kiterjesztette az egész országra és késõbb kelet-közép európai gyermek-
sebészeket is hatékonyan támogatott. Mindezt önzetlenül. Kimagasló teljesítmény, rendkívüli Ember.

Pintér András – pécsi munkatársai és generációjának legjobbjai támogatásával – de szinte egyszemélyes intézményként elérte, hogy
a pécsi és a magyar gyermeksebészet felkerült a gyermeksebészet világtérképére. Egy közelmúltban Vele készített interjúban nyilatkoz-
va ez jogos büszkeséggel tölthette el.

1991-ben indította el a „Pilaszanovich Imre Vendégprofesszori elõadás”-okat. Ennek során minden évben a világ vezetõ gyermek-
sebészei közül látogatott Pécsre egy kolléga és töltött együtt néhány napot a magyar gyermeksebészekkel. A meghívottak mindegyike
elsõ hívásra igent mondott és megtiszteltetésnek vette a felkérést.

1990-ben és 91-ben  a gyermeksebészeti osztály kollektivájával létrehozta a Visszatérés és a Hasadékkal született gyermekekért
Alapitványokat. Az Alapítványok a gyermeksebészeti ellátás és a gyermekek gyógyítási feltételeinek javítását tûzték ki célul. Az eddi-
gi mûködés során közel 150 millió forintot sikerült összegyûjteni erre a célra. Ismét egy elismerésre méltó adat és tevékenység.

Pintér András 2008-ban jogi értelemben elérte a nyugdíjas korhatárt. Azonban igazán soha nem élt nyugdíjas életet. Sokat derültünk
együtt, amiért Õ sem tartotta értelmezhetõnek a maga számára a „nyugdíjba vonulás” kifejezést.

Élete végéig szinte naponta bejárt szeretett klinikájára, oktatott,levelezett, rendezgette dokumentumait és folytatta iskolateremtõ te-
vékenységét.

Pintér András optimista, de egyben pragmatikus ember volt. Amikor a súlyos betegség megtámadta, a Tõle megszokott vas akarat-
tal küzdött a felépülésért. Nem panaszkodott, derûs és aktív volt az utolsó pillanatig. Teljesítette tehát Mestyán professzor 3. intelmét is:
elfogadta azt, amit a sors tartogatott számára.

Pintér Professzor számos állami kitüntetést, hazai és nemzetközi szakmai díjat érdemelt ki.
A legrangosabb elismerésnek mind közül az MGYST Örökös Tiszteletbeli Elnöke címet tartotta, melyet 2013-ban ítélt meg Számá-

ra a Társaság.
Személyes szerencsémnek és rendkívüli megtiszteltetésnek tartom, hogy – a Társaság akkori Fõtitkáraként – egyike lehettem, aki

átadta az elismerést és láthattam Rajta a Tõle szokatlan megilletõdöttséget és örömöt.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Professzor Úr! Szeretett Fõnökünk! Kedves Bandi!
A megkezdett munkát tehetségünk szerint tovább visszük. Emlékedet hûen megõrizzük.
Nyugodjál békében.

MegemlékezésMegemlékezés
2018. október 26-án, pénteken délután megemléke2018. október 26-án, pénteken délután megemléke--
zünk azokról, akik holtukban is az orvosképzéstzünk azokról, akik holtukban is az orvosképzést
szolgálták. szolgálták. Az ünnepség 15 órakor ökumenikus szerAz ünnepség 15 órakor ökumenikus szer--
tartással kezdõdik a Pécsi Köztemetõ kápolnájában.tartással kezdõdik a Pécsi Köztemetõ kápolnájában.
Ezután a jelenlévõk együtt kisétálnak a egyetemiEzután a jelenlévõk együtt kisétálnak a egyetemi
parcellához, ahol rövid ökumenikus szertartás, megparcellához, ahol rövid ökumenikus szertartás, meg--
emlékezés lesz és a hallgatók megkoszorúzzák azemlékezés lesz és a hallgatók megkoszorúzzák az
emlékmûvet.emlékmûvet.

Szeretnénk, ha ezen az ünnepségen a hallgatók ésSzeretnénk, ha ezen az ünnepségen a hallgatók és
az egyetemi oktatók közül részt vennének azok,az egyetemi oktatók közül részt vennének azok,
akiknek ezt idejük megengedi! Egy szál virágot ésakiknek ezt idejük megengedi! Egy szál virágot és
mécseseket az intézet fog adni.mécseseket az intézet fog adni.

drdr. Reglõdi Dóra. Reglõdi Dóra
intézetvezetõ, intézetvezetõ, Anatómiai IntézetAnatómiai Intézet

Megemlékezés 2014-ben
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Adventi koncert – 2017
Az idei koncertre a meghívót lásd a 11. oldalon.




