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Egy új tanév kezdete

PTE ÁOK Orientációs Hét

HÍRLEVELÜNK
TARTALMÁBÓL
Bemutatkozik az
Anatómiai Intézet

Thaiföldi rezidens a
Radiológiai Klinikán

Az idei évi rendkívüli helyzet miatt 2020. augusztus 31. és szeptember 4.
között mind a gólyák, mind pedig a felsőbb éves hallgatók számára az
Orientációs Hét online került megrendezésre, melynek keretében számos, a
tanulmányokhoz kötődő szakmai tájékoztató és készségfejlesztő programot
tettünk elérhetővé hallgatóink számára.
Bemutatkoztak a kari tudományos műhelyek (Tudományos Diákkör,
tudományos diákköri munka intézetek, klinikák által kínált témakörei,
Demonstrátori Diákkör, Szakkollégiumok). Az érdeklődők megismerhették
többek között a Dékáni Pályamunka és a szakdolgozatírás hatékony
módszereit. A Kar által biztosított külföldi cseregyakorlati lehetőségeket a
Nemzetközi Kapcsolatok Irodája részéről Tomózer Anett ismertette. A
hallgatók részt vehettek gyakorlati foglalkozásokon (manuális
készségfejlesztés a MediSkillsLab szervezésében), workshopokon,
tréningeken, és online sebészeti varrókurzuson is.

Gyógyszerész
hallgatónk
valenciai gyakorlata

Online oktatás
hallgatói szemmel

Online oktatás a PTE
Anatómiai Intézetében

ÁOK

Az Anatómiai Intézet a világjárvány előtt is rendelkezett online oktatási
segédanyagokkal. Az intézet régóta sikeresen működő honlapján főleg
szövettanból álltak rendelkezésre digitális képi anyagok, melyeket a
kontakt órákon korábban is felhasználtak, illetve az intézet oktatói
szöveges jegyzeteket is készítettek. Ezek az "elektronikus jegyzetek"
elsősorban a gyakorlatokra való felkészülést segítették, a közéttett
ábrák pedig az anatómia előadásokat rendszeresen látogató hallgatók
jegyzetelését könnyítik meg, mentesítve őket az előadásokon látható
ábrák részletes lemásolásától. Az intézet egyik legkomolyabb digitális erőforrása mégis az a
zoomolható metszetgyűjtemény, amely az elmúlt néhány évben több oktató közös munkája
nyomán jött létre. Ez nem sokkal a veszélyhelyzet kihirdetése előtt vált hallgatóink számára is
elérhetővé. Videófelvételek viszont korábban egyáltalán nem léteztek, ezeket a digitális átálláskor
készítették el az intézet oktatói és töltötték fel az ÁOK honlapjára.
Az Anatómiai Intézetben számos tantárgyat oktatnak, ezek közül a három fő
tantárgy az anatómia, a szövettan és a fejlődéstan. Az ezekkel kapcsolatos
előadások és néhány szeminárium anyagai digitális formában is jól
közreadhatónak bizonyultak, persze az interaktivitás és a direkt kontaktus
hiányával. A boncolás ugyanakkor lényegi részét képezi a gyakorlati oktatásnak.
A cadaverekkel való közvetlen munka a legnehezebben pótolható, ezt az online
oktatáskor háromdimenziós demonstrációs programok használatával próbálták
áthidalni, illetve a szépen kiboncolt tetemekről készítettek videó- és fényképes
felvételekkel. Mivel a teljes boncolás három szemeszteren keresztül zajlik, korábban már készült
egy fotóanyag, amely rétegenként mutatta be a folyamatot. Ez most azzal egészült ki, hogy a
passzív képnézegetés mellett az oktatók lépésről lépésre demonstrálták azokat a legfontosabb
struktúrákat, amelyeket ismerniük kell a hallgatóknak, hozzáfűzve a leglényegesebb tudnivalókat.
A kegyeleti előírások betartása mellett is láthatóak a felvételeken a donorok, így ez az anyag az
egyetem Microsoft Teams-rendszerébe került feltöltésre, amelyhez csak hallgatóink férnek hozzá.
A videófelvételek készítésekor az egyik bonctermet rendezték be stúdiónak, ahol az intézet oktatói
egymás után elmondták a soron következő előadásukat, melyeket azután feltöltöttek az internetre.
Nehézséget jelentett a jelenléti oktatásban megszokott interakció hiánya, furcsa volt az oktatóknak
a hallgatók visszajelzései, illetve az előadások közben tapasztalt
metakommunikációs jelek nélkül beszélni.
A szövettan oktatása ugyanakkor talán még előnyösebbé is vált ebben a
digitális formában, hiszen több lehetőség van a rajzolásra, egyszerűbben
elmutogathatóak azok a képletek, melyeket eddig csak minden hallgató
mikroszkópjához odaállva lehetett szemléltetni. A hallgatóktól is pozitív
visszajelzések érkeztek, ők is jól alkalmazkodtak a helyzethez, bár a
személyes kontaktus nyilván nekik is nagyon hiányzik. A nyári hónapok
pedig további lehetőséget adtak arra is, hogy a kar és az intézet munkatársai megtervezzék további
lépéseiket a digitális oktatás terén.

Az előző félév során a járványügyi helyzet miatt az ÁOK-n az oktatásban bevezetett technikai megoldások a
jelenlegi szemeszterben továbbra is rendelkezésre állnak minden meghirdetett kurzushoz, azonban az őszi
szemesztertől kezdődően a Microsoft 365 és azon belül a Teams szolgáltatás mellett a Moodle rendszer
(Learning Management System) is elérhető és használható lesz az oktatásban.

Online oktatás a PTE ÁOK-n
A felsőoktatási intézmények bezárásakor karunk igyekezett a
megváltozott körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni. A
honlapunkon elérhető Távoktatási Tudástár segíti mind oktatóink, mind
pedig hallgatóink részvételét az online oktatásban és vizsgázásban.

Az alábbiakban hallgatóink mondják el véleményüket az online oktatásra való
átállásról:
„Úgy érzem tanulmányaimban sokat haladtam és olyan dolgokat sikerült
elérnem, amikre nem is gondoltam volna. Például lehetőségem volt részt venni
a PTE Surgical Society által tartott gyakorlati órákon, ahol fejleszteni tudtam
sebészi készségeimet. Ezeken az extrakurrikuláris gyakorlati órákon sikeresen
részt tudtam venni a járvány idején is, mivel a sebészeti gyakorlathoz szükséges
anyagokat a szervezők postán elküldték nekem. Ezt kimondottan fontosnak tartottam, mivel a
sebészethez szükséges kézügyességet csak gyakorlattal lehet kifejleszteni. A többi kötelező
tantárgy online oktatásával is nagyon meg voltam elégedve és bár hiányoltam a tavaszi félévben
az Erasmus által kínált szociális tevékenységeket, úgy érzem, hogy a tanulás szempontjából sikeres
évet tudhatok magam mögött.” (Meltzer Márta, ÁOK)
„Az online platformos oktatás által úgy érzem, sokat fejlődtem. Egy teljesen más tanulási formával
ismerkedhettem meg, mely színvonalas és jól megszervezett volt, annak ellenére, hogy az elején
mindenki picit izgult, be fog-e válni ez az új rendszer. Nagyon sok esettanulmányt mutattak be az
oktatóim, részleteire bontva – ezt különösen is szeretném kiemelni, mivel úgy érzem, hogy az
esetismertetések által sok olyan információhoz hozzájutottam, amelyeket majd munkám során
bátran kipróbálhatok, alkalmazhatok egy probléma megoldásában.” (Fülöp Réka, FOSZ)
„Lenyűgözött az a gyorsaság, ahogyan a PTE ÁOK reagált a kialakult helyzetre, és
amilyen módon megbirkózott vele: csupán néhány nap leforgása alatt megszervezték a
távoktatást, fenntartva az oktatás megszokottan magas színvonalát! Egy intézmény
minősége véleményem szerint abban mutatkozik meg, hogy hogyan képes megbirkózni
váratlan nehézségekkel, a PTE mindezt kézzelfogható módon bizonyította számomra.”
(Francesco Bongiorno, ÁOK)
„Számomra a legjobb online oktatást a Pathológia Intézet nyújtotta. Mivel felvettek
minden előadást és szemináriumot, a saját ritmusunkban annyiszor tudtuk visszanézni őket,
ahányszor és amikor csak akartuk.” (Sonia Lassalle, ÁOK)
„Az egyetem nagyon jó döntést hozott, amikor nem halasztotta el a vizsgaidőszakot, nagyon hálás
vagyok érte. Az online óráknak nagy előnye volt, hogy később meghallgathattuk őket, napjaink
időtakarékosabbak voltak. Fontos megemlíteni, hogy a tanárok nagyon megértőek voltak, és
nagyon keményen dolgoztak, hogy hasznos tananyagokkal lássanak el minket.” (Kolcsár Ágnes,
GYTK)

PTE Surgical Society
A PTE Surgical Society egy hallgatók által a hallgatók számára létrehozott szervezet,
amelynek célja a műtéti eljárások támogatása. Célja Szeretnénk a sebészek számára
nélkülözhetetlen gyakorlati készségeket elsajátítása és tökéletesítése, a műtéti
beavatkozások területén megszerzett tudás növelése, valamint az érdeklődés felkeltése
a sebészi készségek iránt.
Számos eseményt szerveznek: a rendszeres gyakorlati alkalmak mellett szakmai folyóirat-klubot
működtetnek, előadásokat szerveznek helyi és meghívott előadókkal. Szorosan együttműködnek
a Sebészeti Oktató és Kutató Intézettel, a Tudományos Diákkörrel, a Demonstrátori Diákkörrel
és a MediSkillsLab-bel.

A PTE ÁOK külföldi hallgatóink szemével
Elena Sanz Page and Maria Telolls Dos (Jaume I. Egyetem, Castellón),
Franciesco Bongiornio (Messinai Egyetem)

Miben különbözik az oktatás a PTE-n az otthon megszokottól?
A PTE Általános Orvostudományi Karán az oktatást teljesen más módon szervezik,
mint nálunk: minden kurzushoz tartozik hetente egyórás elméleti oktatás és kétórás
gyakorlati tevékenység kórházban valódi betegekkel, vagy szemináriumi keretek között.
A kórházi gyakorlatokat nagyon hasznosnak találtam Pécsett, sokat fejlődtem általuk, s
mivel az elméleti előadásokkal párhuzamosan végeztük őket, így átültethettem a
gyakorlatba, amit korábban az előadásokon hallottam. (Francesco)
A PTE-n a gyakorlati oktatás heti rendszerességgel rövidebb intervallumokban történik,
melynek során a problémamegoldó képességünk is sokat fejlődhet, hiszen a nyelvi
korlátok miatt nehezebb a betegekkel kommunikálni, vagy megvizsgálni őket. (Elena)
Otthon az egyetemen ún. gyakorlati időszakokon veszünk részt, a PTE-n ezzel
szemben hetente előadások és gyakorlatok váltják egymást. Hétről hétre gyakorolhatjuk
az elméletben megszerzett tudást, miközben ennek elmélyítésére is több időnk jut.
(Maria)

Melyik kurzus tetszett Nektek a legjobban?
Számomra a legértékesebb tudást az Igazságügyi Orvostan Tanszéken töltött gyakorlat adta, ahol
a nagytudású oktatók mindenben segítségünkre voltak. A boncolás nem tartozik a legkellemesebb
dolgok közé, a tanárok azonban mindent elkövettek, hogy élvezetessé tegyék, az elsajátított tudás
pedig messze túlmutatott a patológián: mélyítette az anatómia tudásunkat és más
tudományterületekre is elkalandoztunk. (Elena)
Kellemesen csalódtam a patológia kurzusban, amely otthon Olaszországban pusztán elméleti
kurzus. A PTE-n az előadások mellett szemináriumokon vettünk részt, melyeken mikroszkopikus
anatómiai bemutatók, valódi szövetmintákról készült diák és igazi holttesteken
végzett tényleges boncolások során tudatosult bennem az emberi test anatómiája.
A kurzus messze túlszárnyalta és sokkal élvezetesebb volt annál, mintha csak a
tankönyvekből és jegyzetekből tanultam volna az adott témaköröket. (Francesco)
Választható kurzusok széles skálája is elérhető a PTE ÁOK-n. Az első félévben a
legcsodálatosabb élményem a fül-orr-gégészet kurzus volt. Egy fantasztikus orvos
tanított minket, aki elmagyarázta a témát érintő legfontosabb és leghasznosabb
dolgokat. Ez a kurzus a tananyag virtuális megismerésén alapult, ezért a Skills Labben gyakoroltuk a műtéti szimulátor használatát. Lenyűgöző volt egy ilyen drága
és kifinomult eszközzel dolgozni, melyet nem minden diáknak adódik lehetősége
kipróbálni. Emellett a tanárunk bátorított minket tényleges FOG műtéteken való
részvételre is. (Maria)

Milyen volt vizsgázni a PTE ÁOK-n?
A legtöbb vizsgám szóbeli volt előre megadott témakörök alapján, illetve gyakorlati vizsgán kellett
számot adnunk a gyakorlatokon szerzett tudásunkról. A vizsgaidőszakban sok időt töltöttem a
könyvtárban, hogy megfelelően fel tudjak készülni a vizsgáimra. (Francesco)

Szerintem a PTE vizsgarendszere sokat segít a vizsgaidőszak stresszmentes megvalósításában. A
vizsgarendszer segíti a hallgatókat abban, hogy saját ritmusukban tudjanak felkészülni és a
tudásuknak megfelelően ütemezhessék a vizsgáikat. (Elena)
Korábban még sosem vizsgáztam szóban, úgyhogy rettegtem a szóbeli vizsgától. De mire eljött
az ideje, az angoltudásom is sokat fejlődött hiszen addigra nap, mint nap angolul tanultam az
egyetemen és tartottam a kapcsolatot a többi Erasmusos diákkal, és a tanárok is végtelenül
kedvesek és segítőkészek voltak. (Maria)

Mi tetszett Nektek leginkább az ESN-ben és az
Erasmusos létben?
A pécsi ESN az egyik legjobb a hasonló szervezetek között, mivel
tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy milyen programokat érdemes
szervezniük, hogy hogyan tudnak kapcsolatokat építeni, hogy mitől
lesz egy utazás maradandó élmény megfizethető áron, miközben
fantasztikus hangulatot teremtenek az Erasmusos diákok körében.
Változatos programokat és eseményeket szerveztek számunkra, melyek segítségével
megismerhettük Pécset. (Elena)
Az ESN egy hihetetlenül klassz diákszervezet – már a Pécsre érkezésünk előtt is
kapcsolatba léptünk velük. Fantasztikus ahogyan megéreztetik veled, hogy egy
közöséghez tartozol. Az utazások voltak talán a legcsodálatosabbak ebben a
tekintetben. (Maria)
Az ESN tagok segítettek bennünket egész héten, beleértve a hétvégéket is.
Mindannyian kaptunk egy „buddy”-t, mentort, aki bármilyen felmerülő probléma
esetén melletted van, vagy egyszerűen csak segít eligazodni az itteni egyetemi
életben. Legtöbbjük külföldi hallgató, de magyar diákok is vannak közöttük, akik a
nyelvi nehézségek elhárításában is segédkeznek. (Francesco)

Mit gondoltok Pécsről?
A Pécsett töltött hónapok alatt egyszerűen beleszerettem a városba. Van valami különleges
Pécsben, amit nem tudok jól megfogalmazni, egyszerűen olyan, mint egy varázslat, egy
tündérmese. Amikor először megláttam a főteret, egészen elkápráztatott a nagysága, tisztasága, a
történelmi kisugárzása, a tökéletes felépítése. Aztán ott a székesegyház, a lakatfalak, a sok kis
tüneményes kávézó és étterem, mozik, parkok – örökre a szívedbe zárod őket. (Elena)
Pécs egyetemi élete teszi különlegessé a várost, hiszen a diákok meghatározóak a város életében.
Csodálatos végigmenni az utcákon, és mindenütt fiatalokkal, egyetemistákkal találkozni, akik
hasonlóan gondolkoznak és éreznek, mint te. (Maria)

Cseregyakorlatom a
Radiológiai Klinikán
Dr. Warissara Jutidamrongphan, másodéves radiológus rezidens a thaiföldi Prince of Songkla Egyetemről
2019 - Október

Mindennapjaim a Radiológiai Klinikán
Pécsre érkezésem után megismerkedtem mentorommal, Dr. Farkas Orsolyával, a napi
beosztásom pedig innentől kezdve megegyezett az övével. Pécsett a radiológusoktól elvárják, hogy
szakterületüktől függetlenül mindenfajta eset ismertetésére képesek legyenek. Ezáltal a radiológus
szakemberek egymás szakterületin is jártasságot szereznek a napi munkájuk során. Mindennap
más részterületen dolgozhattam én is, olykor másik klinikán, amit nagyon élveztem. A kedvencem
az volt, amikor mentorom a CT-ben dolgozott. Mindig mindent elmagyarázott, illetve
megengedte, hogy magam is önállóan áttanulmányozzam az adott esetet, amelyet ismertetni
készült, s amikor végeztünk mindketten, megbeszéltük az eredményeinket. Minden kolléga
nagyon kedves és nyitott volt, s tőlük is rengeteget tanulhattam, új módszerekről, alkalmazásokról,
rendkívül hasznos, önállóan feldolgozható forrásokról, de még a helyi kutatásmódszertanról is.

Kutatás és modern infrastruktúra a klinikán
A PTE ÁOK klinikáin a radiológusok a hétköznapi módszerek mellett segítségül hívják a
mesterséges intelligenciát is. A szív CT-vizsgálatakor mesterséges intelligenciát használnak a
koszorúér-szűkület mértékének és az erek keresztmetszetének pontos megállapítására, ezáltal
rendkívül gyorsan azonosítható a beteg állapotának súlyossága. Az ASPECTS pontrendszert
széles körben használják akut stroke-betegek állapotának felmérésekor. Az ún. ébredési stroke
esetén általában nincs lehetőség mechanikus thrombectomiára, mivel a terápiás hatékonyság
szempontjából elengedhetetlen arany időszak már valószínűleg elmúlt. Pécsett ilyen esetekben
perfúziós CT-vizsgálatot végeznek, amely pontos információt nyújt a penumbra életképes
területeiről. Ezek az adatok segítenek eldönteni, hogy milyen további beavatkozások szükségesek
és kivitelezhetők. Mindez jól szemlélteti, a radiológus és a mesterséges intelligencia harmonikus
együttműködését a legjobb eredmény érdekében.

Rezidens orvosok a klinikán
Találkozhattam radiológus rezidensekkel UH és röntgen vizsgálatok során, illetve a délutáni
műszakban, ügyeletben is. Fontos szerepük volt az osztály életében, hiszen a szakorvosok
egyenértékű partnereiként voltak jelen, ezáltal egyszersmind tehermentesítették is szakorvos
kollégáikat még a külföldi és magyar hallgatók oktatásában is. A rezidensek is elláttak számos
tanáccsal, magyarázattal bármilyen kérdéssel is fordultam hozzájuk, délutánonként pedig
megmutatták nekem a város és a környék nevezetességeit.

Mindent egybevetve,
úgy gondolom, teljesen más ember lettem ezalatt az időszak alatt. Az engem körülvevő nyugodt
és befogadó légkörben nőtt az önbecsülésem. Kapcsolattartóm, Tomózer Anett (a Nemzetközi
Kapcsolatok Irodájának vezetője) szintén egyike volt azoknak az embereknek, akik miatt
csodálatosra sikeredett ez a hónap. Mindenben segítségemre volt, amivel csak fordultam hozzá,
soha nem éreztem magam egyedül Pécsett. Hálás vagyok a felbecsülhetetlen értékű
tapasztalatokért, s mindenkinek javaslom, hogy látogasson el Pécsre, hogy átélhesse élete egyik
legnagyobb élményét, ahogyan ez velem is
történt.

Záróvizsga előtti szakmai
gyakorlat Erasmus-szal
Spanyolországban
Mayer Márton és Zhang Ya Yun ötödéves
gyógyszerészhallgatók tapasztalatai
Mivel a kötelező egy hónap kórházi gyakorlatot már teljesítettük, mindenképp közforgalmú
patikába szerettünk volna menni. Ez némi problémát jelentett a szervezési szakaszban, hiszen
csak angol nyelvtudással nem sok ország jöhetett szóba. Végül Spanyolországban találtunk egy
patikát egy külföldiek - főleg angolok - által sűrűn lakott helyen. A kari Erasmus iroda és a
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága nagyon sokat segített a gyakorlatos hely leszervezésében, így
nekünk az utazást és a szállás kellett megszerveznünk. A patika egy nagyobb tengerparti város
(Benidorm) kertvárosi részében volt, mely kb. félúton található Valencia és Alicante között.
Egy 2015-ben nyílt közforgalmú gyógyszertárba kerültünk, melyben gyógyszerészhallgató nem
járt még korábban gyakorlaton. A nyelvi problémák mellett legnagyobb nehézségeink is ebből
származtak. A két hónap alatt szerzett ismereteket úgy tudnám összefoglalni, hogy betekintést
nyerhettünk a spanyol gyógyszerészet különféle aspektusaiba, amiket aztán össze tudtunk
hasonlítani a magyar módszerekkel. Volt szó a gyógyszerrendelést, gyógyszertámogatást,
egészségbiztosítást, gyógyszerkereskedelmet érintő szabályozásokról; tanulmányoztunk különféle
szakirodalmi kiadványokat (például a helyi „FoNo+Ph. Hg. VII 2. és 3. kötet”-et, a Formulario
Nacional-t); gyakorolhattuk a retaxa helyi megfelelőjét és persze a szokásos tevékenységek, mint
a beérkező gyógyszerek átvétele és helyretétele, valamint a visszáruzás sem maradhatott el.
Expediálásra ugyanakkor kevesebb lehetőségünk volt, elsősorban a nyelvi korlátok miatt.
Segédkeztünk ezek mellett még a polcok marketingcélú átrendezésében is.
Mint azt a gyógyszertár neve is mutatja, ez a patika ortopédiára szakosodott. Ez azért lehetséges,
mert Spanyolországban létezik ortopédiai szakképzés gyógyszerészek számára, így az egyik
gyógyszerész ortopéd technikus volt, a másik ortopédus, saját praxissal a helyi kórházban. Ez a
patika szempontjából azt jelentette, hogy nagyon sok ortopéd gyógyászati segédeszközt
forgalmaztak, valamint a már említett kórházba is ők szállították a fekvőbetegeknek felírt
eszközöket, leggyakrabban térd- és derékszorítókat, de járókereteket és tolószékeket is. A két
hónap alatt többször kísértük el a gyógyszerészeket a kórházba, ezáltal betekintést nyerhettünk a
spanyol kórházi ellátás rendszerébe is, valamint a patikában
több beérkező járókeretet és tolószéket mi szereltünk
össze. Ezek mellett egy ortopédiai vizsgálatot, valamint az
utána következő folyamatokat is végigkövethettük.
Összességében véve örülünk, hogy jelentkeztünk az
Erasmus+ gyakorlatra és kimehettünk külföldre. Biztosak
vagyunk abban, hogy a látottak és az átélt dolgok leginkább
hasznunkra válnak. Hálásak vagyunk a PTE GYTK
vezetőségének, valamint a pécsi és a valenciai Erasmus
irodáknak, hogy lehetővé tették számunkra ezt az utat.

A PTE ÁOK az AAMC – VSLO tagja
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2017. július óta tagja az Association
of American Medical Colleges (AAMC) szervezetnek, ezáltal hozzáféréssel rendelkezik az AAMC
által működtetett Visiting Student Learning Opportunities (VSLO)
egységesített online jelentkezési rendszerhez is. Karunkon a
Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának közvetítésével érhető el a VSLO
felülete.
Az AAMC VSLO™ vendéghallgatóknak szóló programja lehetővé
teszi orvostanhallgatók és más egészségtudományok hallgatói
számára, hogy rövidtávú képzéseken vehessenek részt a hazai
képzőintézményektől távol. A programban számos egyetem vesz részt
az Egyesült Államokban és világszerte. A VSLO program segíti a
hallgatókat abban, hogy kapcsolatba lépjenek a képzési lehetőségeket
kínáló intézményekkel, ahol elmélyíthetik tudásukat, illetve további
tapasztalatokat szerezhetnek, bekapcsolódhatnak nyári kutatási
programokba, klinikai gyakorlatokba, és választható kurzusokon is
részt vehetnek.
A PTE ÁOK küldő és fogadó intézményként is részt vesz a programban: hallgatóknak biztosít
pályázási lehetőséget a VSLO online jelentkezési rendszeren keresztül (például a University of
Southern California, Keck School of Medicine klinikáira – ld. Hírlevelünk júniusi számát), illetve
fogadó intézményként egy-egy hónapos gyakorlati lehetőséget kínál vendéghallgatóknak a
biotechnológia, érsebészet, kardiológia és belgyógyászat tudományterületeiről. Az első amerikai
vendéghallgató 2018. februárjában végezte nálunk gyakorlatát az I. sz. Belgyógyászati Klinikán.
Karunkat az a megtiszteltetés érte, hogy a VSLO program igazgatóját is fogadhatta. Dr. Janette
„Jenny” Samaan Ph.D 2018. szeptember 5.-én tett látogatást Karunkon Dr. Czopf László oktatási
dékánhelyettes úr és a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája munkatársainak vendégeként.
A COVID-19 világjárvány okozta kihívásokra reagálva az AAMC-VSLO is fokozott hangsúlyt
fektet az online oktatási anyagok, kurzusok, webináriumok elérhetővé tételére. iCollaboratives
címen külön aloldalt működtet, melyen hallgatók és oktatók egyaránt hasznos tananyagok, illetve
együttműködési lehetőségek között böngészhetnek.
Az iCollaborative gyűjteményen kívül a MedEdPORTAL (az AAMC tanulással és oktatással
foglalkozó online folyóirata) elérhetővé tett számos, a világjárvány alatt létrehozott oktatási
anyagot. Jelenleg a források az alábbi kategóriák szerint érhetők el az oldalon:
•
•
•
•

Önállóan alkalmazható modulok a klinikai oktatás és tanulás kiegészítésére
Önállóan alkalmazható modulok a preklinikai oktatás és tanulás kiegészítésére
Videókonferencia formájában elérhető interaktív ülések
Videokonferencia
keretein
belül
feldolgozható,
a
kommunikációs
képességek fejlesztését segítő standardizált
esettanulmányok

Teljes gőzzel halad a Fogászati Elméleti Tömb építése
Az önálló pécsi fogorvosképzés kezdeteikor a képzésnek jelenleg
otthont adó épület kapacitását 100-120 hallgató magyar nyelvű
képzésére méretezték. A 2000-es évektől kezdődően az oktatás
angol és német nyelvű programokkal bővült, jelenleg a szaknak
több mint 500 hallgatója van, hamarosan pedig átadásra kerül az
új elméleti tömb, mely képes lesz kiszolgálni a graduális,
posztgraduális és továbbképzési oktatás igényeit. A beruházással
a Pécsi Tudományegyetem egy olyan fogorvosi oktatási
központot hoz létre, amely biztos hátteret nyújt a fogorvostan
hallgatók képzésének, a szakfogorvos képzésnek és a szakorvosok
élethosszig tartó továbbképzésének.

Megnyílt Kalmár Lajos virtuális fotótárlata
A https://vr.aok.pte.hu/gallery/3 oldalon megnyílt Kalmár Lajos
egyedülálló, virtuális fotótárlata Versatility címen. Ez a virtualitás megadhatja
annak a szabadságnak a legjobb értelemben vett pótlékát, ami a
mindennapjaikból most annyira hiányzik. “A kiállítás alapötlete még az
egyetemi szakácskönyv fotózásán fogant. Az érkező közreműködők olyan
sokszínű, változatos képet adtak egyetemünk hallgatóiról, ami kis túlzással az
egész emberiséget reprezentálhatja. És ezek az emberek szépek, érdekesek,
érdeklődőek, kedvesek. Ekkor arra gondoltam, lehet-e annál jobb reklám egy
ilyen intézménynek, mint hogy megmutatjuk a világnak, kik is tanulnak itt…
Emberek. Szimpatikusak, sokfélék, világpolgárok.”
A tárlatokból a jövőben többet is tervezünk. Ajánljuk, látogassanak többször el ide!
Jó barangolást kívánunk!

Hírlevelünk témája: Szürkés ördögszem (Scabiosa Canescens)
A mácsonyafélék családjába tartozó ördögszem nevét különös virágzata
alapján kapta, melyet a középkorban a templomi füstölőkben faszénparázsra
szórtak, s a parázson fluoreszkáló színben égett.
Vacka olyan, mintha rüh támadta volna meg, ezért rühfű, koszfű, fekélyfű,
varfű, kelésfű neveket is kapott. De tudományos neve – Scabiosa, mely
Linnétől származik –, szintén annyit jelent: ’rühes’, s a népi gyógyászati
alkalmazására: sömör, rüh és egyéb bőrbetegségek gyógyítására használták.
Közel 70 ördögszemféle ismert szerte a világon, közülük néhányat a már
említett bőrbetegségek mellett láz- és köhögés-csillapítóként, illetve
gyulladáscsökkentőként is használnak. Angol elnevezése – „tűpárna virág” –
szintén a virágzat elrendeződése alapján keletkezett.
Csodás, nektártól csöpögő virágaihoz vonzódnak a lepkék, méhek és az
emberek is. Az angolszász kultúrában a szeretet, tisztaság és béke szimbóluma.
Ezeket kívánjuk mi is kedves Olvasóinknak az új tanév kezdetén.
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