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Mindenki Szegeden 
akart maradni... CD 

Kecskemét, Bács-Kiskun me-
gyei kórház. Végre megtaláltam a 
szegedi orvostanhallgatókat. 

— Maximálisan foglalkoznak 
Velünk, bár még csak medikusok 
vagyunk, kollégáknak tekintenek. 
Ha lehet, a következő félévben 
is Kecskemétre szeretnék jönni 
— mondja Gyetvai Csaba. 

Végre önállóan az emberre 
bíznak valamit, a kórháziak na-
gyon lelkiismeretesek. 

Dr. Baltás Béla egyike azok-
nak az orvosoknak, akik a hall-
gatókkal foglalkoznak. — Jóma-
gam sem túl régen végeztem Sze-
geden. Saját tapasztalatomból 
tudom, ott kevesebbet jutottunk 
a betegek közelébe. — Az ú j fa j t a 
gyakorlati képzésnek talán éppen 
ez a legnagyobb haszna. A kli-
nikákon szinte minden betegre 
három-négy medikus jut. I t t for-
dított a helyzet. 

Ebben a tanévben először, a 
TII., TV. és V. éves medikusok 
egy teljes hónapot töltenek kór-
házi gyakorlaton. 

Mi ebben az ú j ? — kérdezheti 
joggal a kérdésben járatlan ol-
vasó. Hiszen eddig is voltak kór-
házi gyakorlatok. Igen, csakhogy 
nyáron, és nem mint most, a fél-
év kellős közepén. A IV. év-
folyam fele Szegeden a kliniká-
kon maradt, a többiek pedig 
Kecskeméten, Szolnokon és Gyu-
lán a megyei kórházakban töltik 
az egyhónapos gyakorlatot. 

„It thon vagy vidéken?" 
Nagy vita folyt az évfolyamon 

belül, kik maradjanak „itthon" 
Szegeden és kik menjenek „vi* 
dékre". Szinte kivétel nélkül min-
denki Szegeden akart maradni, 
féltek az ú j körülményektől, az 
ismeretlen helyektől, feltételek-
től. Pedig — mint ez látogatá-
saim során egyértelműen kide-
rült — a húzódozás indokolatlan 
volt. A kórházak — és ez a diá-
kok egyöntetű véleménye — ma-
ximálisan igyekeznek mindenről 
gondoskodni. A szállások szállo-
dai szobának is be i l l enek . . . 

Dr. Lóránt Pál sebészfőorvost, 
a kecskeméti kórház igazgató-

helyettesét kérdeztem: mi a vé-
leménye az ú j típusú gyakorla-
tokról? — Rendkívül jónak talá-
lom, kisebb csoportokba osztva 
lényegesen több idő jut egy-egy 
emberre. A legmodernebb esz-
közöket is igyekszünk igénybe 
venni. Van például egy saját szí-
nes filmünk, egy speciális érmű-
tétről. A műtétet először filmen 
nézik meg leendő kollégáink, 
majd a valóságban, bemosakod-
va asszisztensként. 

— Nem jelent-e plusz munkát 
a hallgatókkal való törődés az 
itt dolgozó orvosoknak? 

— Jelen pillanatban külön 
megterhelés, de mindannyian 
zokszó nélkül vállaljuk, mi is 
fantáziát látunk benne. Délelőtt 
foglalkozunk a hallgatókkal, dél-
után operálunk. 

Utam következő állomásán 
Szolnokon, szerencsém volt. Szin-
te valamennyi hallgatót a kór-
bonctanon találtam, ahol feszül-
ten figyelték dr. Nagy András 
főorvos szavait. 

— A kórbonctan nem tartozik 
bele az egyetem által megadott 
tematikába. Nem is kötelező. 
Minden nap egy fél órára akinek 
ideje van, lejöhet hozzánk. Sze-
retnénk elérni, hogy a medikusok 
a kórbonctant sokkal közvetle-
nebb klinikai tudománynak te-
kintsék. 

A kitűnően felszerelt tágas 
boncteremben minden nap szinte 
mindenki összeuvűlik. -Igaz. nem 
kötelező, de végtelenül hasznos. 
Később, a hallgatók elragadtatva, 
egymás szavába vágva beszéltek 
a tapasztaltakról. Arról például, 
hogy a vasútállomáson külön 
mikrobusz fogadta őket. vagy a r -
ról, hogy térképet, kész óraren-
det, autóbusz-menetrendet és az 
előre elküldött méret szerinti kö-
penyeket kaptak. 

A „kötelezőn" tűi 
Dr. Csépányi Attila igazgató-

főorvos személyesen vezetett vé-
gig a kórházon. Megmutatta az 
országos viszonylatban is r i tka-
ságnak számító központi sterili-
záló rendszert. — 54 orvosunk 

van íoktatásra kije 
számCJípromszorosa*' 
nek, "tgy mindenki iiySKszik a 
maximumot nyújtani, hiszen mö-
götte áll két tartalék. Nekünk is 
hasznos ez, saját orvosaink is 
felkészülnek, tanulva tanítanak. 

Szolnokon, úgy éreztem, mesz-
sze-messze túlmennek a kötelező 
feladatokon. Az már szinte a 
gondoskodás legmagasabb foka, 
ahogy a hallgatókkal törődnek. 
Amit külön is ki kell emelni, 
lehetőséget biztosítanak a körzeti 
orvosi hálózat, a terhes tanács-
adás, a rákszűrés, az iskolafogá-
szat stb. munkájába való bete-
kintésre. Ezek természetesen nem 
kötelezőek, mégis szinte minden 
medikus él a lehetőségekkel. 

A szegedi kórházban már nem 
jelent újdonságot a hallgatók je-
lenléte, hiszen itt egyébként is 
gyakran megfordulnak. Most tí-
zen vannak itt és mint dr. Vári 
Klára elmondta: — Segédorvosi 
szinten kell dolgozniok, spgítsé-
get jelentenek az osztálynak. 

Végezetül megkerestem dr. Or-
mos Jenő professzor, oktatási 
rektorhelyettest. A klinikák te-
hermentesítésére nem tervezik-e 
más vidéki kórházak bekapcso-
lását az ú j gyakorlati képzésbe? 
— Jelen pillanatban az évfolyam 
fele végez Szegeden kívül gya-
korlatot. Ha a tapasztalatok ked-
vezőek, szeretnénk kiterjeszteni 
ezt más kórházakra is. Nem volt 
-könnyű.a megnövekedett gy^kor-
lati képzésre való átállás, hiszen 
a laboratóriumok nem lettek na-
gyobbak, az asszisztencia létszá-
ma sem nőtt meg. Mégis, úgy 
érezzük: ezzel is sikerült korsze-
rűsíteni orvosképzésünket. 

Cikkemben csak egy látogatás 
benyomásait rögzítettem. De nem 
túloztam el semmit, ezt a vissza-
térő hallgatók is igazolni fogják. 
Bár a diákok kérték, nem írhat-
tam ide mindenkinek a nevét. 
Ezúton is köszönik az orvosok 
eddigi segítőkészségét. A jövő fél-
évben újból kezdődik a vita, de 
biztos vagyok benne, ellenkező 
előjellel, mindenki „vidékre" sze-
retne majd menni és nem Sze-
geden maradni. DEÁK GÁBOR 

Kitüntetések 
A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 55. évfordulója alkal-
mából dr. Bárány Ferenc ad junk-
tus, a SZOTE Marxizmus—Leni-
nizmus Intézetének megbízott 
tanszékvezetője a Munka Érdem-
rend bronz fokozatát kapta. Az 
Elnöki Tanács által alapított Fel-
sőoktatási Tanulmány Érdem-
éremmel dr. Sztriha László or-
vost jutalmazták. 

•ár 

Dr. Szabó László főiskolai ta-
nárt eredményes munkásságáért, 
nyugdíjba vonulása alkalmából a 
Munka Érdemrend ezüst fokoza-
távol tüntették ki. 

A Nagy Októberi Szocialista 
forradalom 55. évfordulója alkal-
mából a JATE KISZ-szervezetét 
a KISZ KB Vörös Vándorzászla-
jával tüntették ki. Kiváló Ifjú-
sági Vezető kitüntetést kapott dr. 
Vastagh Pál, aranykoszorús 
KISZ-jelvényt Bodó Balázs V. 
éves joghallgató, a KISZ Érdem-
érmet Török Judit, VI. éves or-
vostanhallgató, a KISZ KB di-
csérő oklevelét Kocsis Dániel V. 
éves joghallgató. Kardos Sándor 
V. éves joghallgató és Horváth 
Katalin szigorló orvos. 

Előadókörutak 
Dr. Martonyi János, egyetem! 

tanár, az Államigazgatási és 
Pénzügyi Jogi Tanszék vezetője 
három hetet töltött Dél-Ameri-
kában. Caracasban részt vett a 
Nemzetközi Közigazgatástudo-
mányi Intézet által rendezett 
kerekasztal-konferencián és az 
intézet végrehajtó bizottságának 
ülésén. A Caraoas-i egyetem jo-
gi karán előadást tartott a köz-
igazgatás diszkrecionális jogkö-
rének korlátairól. Ezután Peruba 
és Ecuadorba utazott, s a Lima-i. 
egyetem jogi karán, illetőleg 
Quito-ban a Magyar—Ecuadori-
Kulturális Intézet rendezésében 
alkotmányunknak ez évben tör-
tént módosításáról és ú j szöve-
géről tartott előadásokat. 

Dr. I.eindler László egyetem! 
tanár, a TTK dékánja, az MTA 
kiküldetéséber. kéthetes lengyel-
országi előadókörúton volt 
Varsóban. Krakkóban, Wroclav-
ban tartott előadásokat. 

Vendégek 

U N E S C O -
kiküídetés 

, 

Dr. Horváth József docens 
UNESCO-kiküldetéssel egy évre 
az alexandriai egyetemre uta-
zott, ahol egy kutatócsoport 
munkájá t szervezi meg és szak-
értőként működik közre. 

Dr. Olasz Géza docens, a Nyit-
rai Pedagógiai Fakultás Föld-
rajz tanszékének vezetője, Cseh-
szlovákia bányászatáról és gaz-
dasági körzeteiről tartott elő-
adást főiskolánkon. Külön prog-
ram keretében beszélt — diaké-
pekkel illusztrálva — a Magas-
Tátráról. 

Sztyepan Sztyepanovies Bucz-
ko, tanszékvezető, egyetemi do-
cens. az ^Ksgorodi Állami 'Egye-
tem tanára, az egyetemünkön 
folyó fotókémiai kutatásokról 
tartott előadást a főiskola ké-
mia szakos hallgatóinak. 

Karikatúra 
kiállítás 

A jonrl kart önképzőkör a Sze-
gedi Egyetem karikaturistáinak 
rajzaiból kiállítást rendez, ame-
lyet november 30-án este 7 óra-
kor nyitnak meg a Tompái ka-
pu 8. szám alatti épületben. (Al-
sóvároson). 

Dr. Ajtai Miklós látogatása Ankét az aulában 

Szegeden tett két napos látogatása során dr. Ajial Miklós, az MSZMP Központi Bi-
zottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese november 9-én felkereste a Jó-
zsef Attila Tudományegyetemet. A központi épület tanácstermében találkozott az egye-
tem vezetőivel, akik közül dr. Hevesi János és dr. Serfőző Lajos rektorhelyettes szá-
moltak be a miniszterelnök-helyettesnek az idős'Zeríi egyetemi oktatáspolitikai és tudo-
mánypolitikai kérdésekről. Beszámoltak dr. Ajtai Miklósnak az egyetemen folyó okta-
tó-nevelő tevékenységről. Ismerteitek, hogy a JATE tudományos intézetei milyen részt 
vállalnak a népgazdaság számára fontos, a kormány és a Művelődésügyi Minisztérium 
által kiemelt tudományos kutatási témák kidolgozásából, illetve azt, hogy milyen nem-
zetközi kapcsolatokat alakítottak ki a szocialista országokkal és más államok tudomá-
nyos intézményeivel. 

Az egyetem vezetó'iVel folytatott tanácskozás után a miniszterelnök-helyettes a 
Kibernetikai Intézetet kereste fel ahol dr.Kalmár László Kossuth-díjas egyetemi ta-
nár. az intézet vezetője ismertette a kutatási programot és az eddigi tudományos ered-
ményeket. 

Dr. Ajtai Miklós szegedi látogatása alkalmából tudománypolitikai témájú megbe-
szélést tartottak a megyei pártbizottságon, amelyen intézményeink vezetői közül a vi-
tában felszólalt dr. Szőkefalvi-Nagy Béla, dr. Szekeres László, dr. Szontágh Ferenc, dr. 
Hevesi János, dr. Antalffy György és dr. Kalmár László Kossuth-díjas akadémikus. 
Képüukön: A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja. (Foto: Somogyimé) 

A Felsőoktatási Szemle szerkesztő bizottsága a József Attila Tudományegyelem 
meghívására november 1-én az aulában, a szegedi felsőoktatási intézmények oktatói-
nak részvételével író-olvasó találkozót tartott . Az ankétot dr. Kahulits László egyete-
mi docens, a folyóirat főszerkesztője nyitotta meg. Ezután dr. Polinszlty Károly, mi-
niszterhelyettes, a szerkesztő bizottság elnöke, A felsőfokú oktatás főbb strukturális 
problémái címmel tartott előadást. Ezt követően a többszintű képzés tapasztalatairól 
dr. Kanczler Gyula főosztályvezető számolt be, majd dr. Serfőző Lajos donens, tudo-
mányos rektorhelyettes tartott referátumot A belső struktúra alakulása a József At ila 
Tudományegyetemen címmel. 

A tanácskozás második felében a szegedi felsőoktatási intézmények képviselői 
szóltak hozzá a délelőtti referátumokhoz. így dr. Guba Ferenc egyetemi tanár, az 
Általános Orvostudományi Kar dékánja, dr. Kedvessy György egyetemi tanár, a Gvógy-
szerésztudományi Kar dékánja, dr. Bercncsl György egyetemi tanár, dr. Szemere György 
adjunktus; a JATE képviseletében dr. Deme László egyetemi tanár, dr. Horváth Imre 
egyetemi tanár, dr. Póiay Elemér egyetemi tanár; a Szegedi Tanárképző Főiskola részé-
i-öl pedig Hegedűs András főiskolai tanár, főigazgató és Tímár András docens főigaz-
gató helyettes. 
Képünkön dr. Polinszky Károly miniszterhelyettes ta r t ja előadását. 
(Foto: Kun Sándor) 


