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Kiadja az Egyetem Rektora 

A TARTALOMBÓL: 

A MET helyi 
vonatkozásai 7. oldal 

Orvosképzés 
Araerikában 8. oldal 

Részletesen 
a béremelésről 27. oldal 

Kell nekünk sportcsarnok? 
(Péter Árpád írása) 35. oldal 

Orvosi gondolkodásmód és „tetemközeli" oktatás 
- Dr. Liposits Zsolt az Anatómiai Intézet új igazgatója -

Az Egyetemi Tanács javas-
lata alapján július 1-ével több 
új tanszékvezetőt nevezetek ki 
az egyetem különböző intéze-
tei és klinikái élére. Közöttük 
dr. Liposits Zsolt professzort, 
aki ez időtől tölti be az Anató-
miai Intézet igazgatói poszt-
ját . 

Kinevezése kapcsán kér-
tük, hogy ismertesse az okta-
tásra és kutatásra vonatkozó 
elképzeléseit, a jövőre vonat-
kozó terveit: 

- Az intézetünkben oktatott 
tárgy több disciplinât foglal 
magába, így a rendszeres bonc-
tant, szövettant, fejlődéstant és 
neuroanatómiát. A korszerű diagnosztikus eljárások 
rohamos fejlődésével a tárggyal szemben támasztott 
követelmények megváltoztak. így a leíró bonctan ta-
nítása mellett mindinkább a funkcionális, klinikum-
orientált anatómia oktatásának igénye fogalmazódik 
meg világszerte. A hallgatók sikeres felkészítése ér-
dekében e kettőt ötvöznünk kell. A biológia világá-
ban lezajlott „forradalom" nyomán a szövettan és 
fejlődéstan is részben új alapokra került, mely kor-
szerű ismereteket szeretnénk átadni hallgatóinknak. 
Tekintettel arra, hogy az űjkeletű információk oly-
kor nehezen lelhetők fel magyar nyelvű tankönyvek-
ben, az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak 
segíthetik azok elsajátítását, mindaddig, míg az an-
gol nyelvű tankönyvek nem lesznek mindenki szá-
mára elérhetőek és értelmezhetőek. A tárgyi anyag 
átadása mellet szeretnénk az orvosi gondolkodásmód 

csíráinak kialakításában is se-
gédkezni, az elemző tudás és a 
szakmai motiváció mindennapi 
elvárásával. 

- Szükséges-e az anatómia 
oktatásánál a hallgatók erő-
teljes meggyőzése az óraláto-
gatást illetően? 

- Sem az anatómia, sem pe-
dig a szövettan nem sajátítható 
el aktív gyakorlati tevékenység 
nélkül. Ez egyben azt is sugall-
ja, hogy a felkészületlenül érke-
ző hallgató valójában nem ké-
pes hasznot húzni a gyakorla-
tokból, inkább csak drága idejét 
fecsérli. Szeretnénk elérni egy 
öntevékenyebb hallgatói aktivi-

tást. A gyakorlatok és szemináriumok látogatását a 
tanrend kötelezőnek úja elő. Az előadásokon a hall-
gatói megjelenés önkéntes. Duzzadó auditórium di-
ákra, tanárra egyaránt serkentőleg hat, így közösen 
kell iparkodnunk azon, hogy megfeleljünk egymás 
elvárásainak, ugyanis céljaink közösek. 

- Milyen lehetőség van a gyakorlatok során 
arra, hogy azt az ún. „klinikum-orientált anató-
miát" minél jobban elsajátíthassák a hallgatók? 

- Magam a „tetem- és metszetközeli" gyakorlati 
oktatás híve vagyok, ugyanis így könnyebben képes 
a hallgató az elméletben elsajátítottak tárolására és 
rögzítésére, valamint személyes tapasztalataik későb-
bi hasznosítására. Kollégáimmal különös gondot for-
dítunk a tartalmas bonctani és szövettani gyakorlatok 
megrendezésére. Másrészt, éppen azért, hogy még 
inkább közelítsünk a majdani praxis területeihez, be-
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iktattunk a tanrendbe olyan előadásokat is, melyeket 
klinikai tárgyak jeles képviselői tartanak. így megis
merkednek hallgatóink a prenatalis diagnosztika le
hetőségeivel, CT és MR módszerek adta radiológiai 
agy térképezéssel, a vázrendszerről tanultak klinikai 
jelentőségével, valamint az alkalmazott neuroanató- 
mia néhány kérdésével 
az ideggyógyászat és 
idegsebészet szemszö
géből.

-  Az oktatás mellett 
a kutatás területén is 
nagyon fontos szerepet 
játszik a legfrissebb in
formációk beszerzése, a 
naprakészség és az eh
hez szükséges legmo
dernebb technika. Szá
mol-e az intézet a nem
zetközi kapcsolatokkal, 
és ha igen, milyen terü
leteken kerülhet sor 
együttműködésre?

-  Természetesen 
mind az oktatás, mind a 
kutatás terén fontos a ha
zai és nemzetközi kolla- 
borációk fenntartása, 
mely az Universitas szel
leméből is fakadó gya
korlat. Intézetünknek a 
neurobiológia területén, 
angol, amerikai, német 
és svájci kutatóműhe
lyekkel van kapcsolata.
Kollaborációink révén 
így biztosítottnak látszik 
a folyamatos tehetség
gondozás és új módsze
rek gyors átvétele egy
aránt. Jelenleg két mun
katársunk dolgozik kül
földön. Meggyőződé
sem, hogy az eredmé
nyes tanulmányutak -  
növelve az oktatói és ku
tatói tapasztalatot -  je
lentősen hozzájárulnak 
az intézeti munka minő
ségi fejlesztéséhez.

További kollaboráci- 
ók kiépítése mellett, alapfeladatnak tartom laborató
riumaink és oktató-egységeink fejlesztését is, mely 
egyrészt a hatékonyság növelésének egyik feltétele, 
másrészt biztosítja a hosszabb tanulmányéiról vissza
térők lendületes további előremenetelét.
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-  Mindaz amiről beszél, nem kevés pénzbe ke
rül és az egyetem elég szorosra szabott költségve
tése nem teszi ezt lehetővé. Milyen más források
ból lehet mindezt előteremteni?

-  Szerencsére különböző pályázati rendszerek ke
retében rendelkezésre állnak anyagi források, de ter

mészetesen tudomásul 
kell vennünk a versenyt 
és a megmérettetést, oly
kor a kudarcot. A scien- 
tometria módszereivel a 
tudományos teljesítmé
nyek manapság m ár tár
gyilagosan megítélhetők. 
A tudományos világ ér
deklődésére számottartó 
munkák jó  eséllyel in
dulhatnak a pályázato
kon. Nemzetközi tudo
mányos együttműködé
sek keretében is olykor 
adott a lehetőség műsze
rek és kísérleti anyagok 
áttelepítésére.

-  Hallhatnánk vala
mit a jövőre vonatkozó 
terveiről?

-  Az oktatást illetően 
szeretném, ha intézetünk 
továbbra is korszerű el
méleti anyagot és értékes 
praktikumot adna át az 
egyetem hallgatóinak. 
Fejleszteni kívánjuk de
monstrációs anyagain
kat, köztük bonc tani és 
neuroanatómiai oktató 
komputer programokat 
szeretnénk beállítani. A 
Radiológiai Klinika 
munkatársainak támoga
tó segítségével egyre 
több, korszerű eljárással 
készült felvételhez ju 
tunk, megteremtve ezzel 
a radiológiai-anatómia 
oktatásának alapfeltétele
it. A szövettan területén 
modem methodusokkal 
készült, funkcionális in
formációt is nyüjtó pre

parátumokat szeretnénk bemutatni, mely hatékonyan 
szolgálná a kórszövettan rohamosan fejlődő elvárása
it. Szerencsésnek tartanám, ha az adott évfolyamon 
oktatott tárgyak között szélesebb integrációra nyílna 
lehetőség.

Dr. Liposits Zsolt 1976-ban, a Pécsi Orvostul 
dományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. A 
végzés után a POTE Anatómiai Intézetében lett 
gyakornok, majd tanársegéd. ■■■:■:■:,•■■■

1985-87 között az Egyesült Államokban, a 
Missouri-Columbia Egyetemen dolgozott tudomá
nyos munkatársként. Hazatérte után visszatért 
Pécsre az Anatómiai Intézetbe, majd egy éven be
lül az orvostudomány kandidátusa lett, 1988-ban 
és 89-ben ismételten a Missouri-Columbia Egye
temen töltött 3 hónapot, miközben benyújtotta 
doktori értekezését a „Hipofizeotróf idegsejtek hu- 
morális és neuronális szabályozásának moifológi- 
ai alapjai patkányban * címmel. Még ebben az év
ben fé l évet , majd ‘91-ben újabb 3 hónapot töl
tött az USA-ban, Niehs-ben.

1992-ben lett az orvostudomány doktora és 
egyben a POTE egyetemi docense, ahol a Tudo
mányos Diákkör alelnökiéként is jelentős munkát 
végzett, melyért már 1991-ben Miniszteri Dicsé
retben részesült.

Egyetemünkre történél kinevezése előtt újabb 9 
hónapot töltött Niehs-ben (U. S.A .) a Laboratory 
ofMolecular and Integrative Neuroscience-ban.

Számos magyar és nemzetközi társaság tagja, 
így a Magyar Anatómus-, a Magyar Élettani Tár
saságé, de részt vesz az International Brain Re- 
search Organization, a Society fó r  Neuroscience 
ill. az International Society o f Neuroendocrin- 
ology (U.S.A.) munkájában is.

Tudományos érdeklődését: M-  Az agyalapi mi
rigy működését szabályozó központi idegrendszeri 
struktúrák vizsgálata.

-  A releasing és releaseinhibiting hormonokat 
termelő köztiagy idegsejtek neuronális és humorú- 
lis szabályozásának tanulmányozása molekuláris 
biológiai és immunocitókémiai módszerekkel fény- 
éselektronmikroszkóposszinten.

-  Immortalizált idegsejtek morfológiai és 
funkcionális vizsgálata in vitro és agybeli beülte
tést követően.*-jellemzi.



Jelenleg élénk laboratóríumfejlesztő munka fo
lyik az intézetben. Célunk -  megszerzett tudományos 
értékeink és módszertani lehetőségeink megtartása 
mellett -  a kor igényének megfelelő szintű molekulá
ris neurobiológiai, szövettenyésztő és elektrofizioló- 
giai laboratóriumok mielőbbi kialakítása. Az intéze
ten belül közhasználatúra tervezzük ezeket a műhe-
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lyeket, melyek nyitottak lesznek külső kollaboráci- 
ókra is.

Ismereteinket szívesen megosztjuk az intézet ok
tató és kutató munkája iránt érdeklődést tanúsító 
hallgatókkal és a postgradualis képzésben résztvevő 
kollégákkal.
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Kutatás támogatás
Az 1991-1993-as évekre elfogadott tárcaszintű kutatási témák félidős értékelése alapján a 

kiemelkedően eredményes kutatómunkákhoz - egészségügyi miniszter jóváhagyásával - az Egészségügyi 
Tudományos Tanács többlettámogatást biztosított.

A z a lábbi tém ák részesültek többlettám ogatásban:

Témavezető megnevezése támogatás összege (eFt)

dr. Czigner Jenő 70

dr. Hajnal Ferenc 110

dr. Wittmann Tibor 110
dr. Bernáth Gábor 300

dr. Kása Péter 330

dr. Penke Botond 330

dr. Telegdy Gyula 440

dr. Dobozy Attila 220

dr. Engelhardt József 165

dr. Ormos Jenő 220

dr. Papp Gyula 220

dr. Szemere György 165

dr. Szilárdné dr. Temesvári Beáta 55

dr. Farkasné dr. Mándi Yvette 220

2.955
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PÁLYÁZATOK 

A „Közösen a jövő munkahelyeiért" Alapítvány 
Kuratóriumának pályázati felhívása 

A „Közösen a jövő munkahelyeiért" Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi és főiskolai hall-
gatóknak olyan dolgozatok elkészítésére, amelyek a munkaügy aktuális problémáival, így például 
az ifjúsági munkanélküliség csökkentésével, új típusú aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 
kialakításával, új munkaalkalmakat teremtő vállalkozások ösztönzésével foglalkoznak, továbbá az 
elhelyezkedés esélyeit növelő szakmai képzés rendszerének korszerűsítését tűzik ki célul. 

I. A pályázaton részt vehetnek a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói, 
tudományos diákkörök, hallgatói csoportok. 

II. Pályázni lehet olyan tanulmánnyal, értekezéssel, tudományos diákköri dolgozattal, amely 
tartalmazza a 
- a témaválasztás rövid indoklását; 
- a téma részletes kifejtését; 
- a téma vizsgálatának összefoglaló elemzését, értékelését; 
- a téma-feldolgozás eredményeit és javaslatokat a gyakorlati alkalmazásra, megvalósításra. 

A pályázat maximálisan 30 gépelt oldal terjedelmű lehet. A pályázathoz csatolni kell a pályázók 
legfontosabb adatait (név, lakcím, felsőfokú oktatási intézmény neve, címe). 

A pályázók törekedjenek a pályázat témájának megválasztásánál és annak feldolgozásánál az önálló 
gondolatiság és a gyakorlatban való alkalmazhatóság érvényesítésére. 

ül . A pályázatokat 3 példányban a „Közösen a jövő munkahelyeiért" Alapítvány 
Kuratóriumának címezve kell benyújtani. (Cím: 1051, Budapest, V. Roosevelt tér 7-8.) 

A benyújtási határidő: 1994. május 1. 

A pályázatokat a Kuratórium által felkért bíráló bizottság értékeli. A bizottság javaslata a 
Kuratórium dönt a díjazott pályaművekről 1994. július 31-ig. 

A pályázat díjai: 

I.díj: 50.000,- Ft 
II.díj: 40.000,- Ft 

III. díj: 30.000,-Ft 

A bíráló bizottság emellett újszerű megoldást vagy ötletet tartalmazó pályaműveket 20.000,- Ft 
különdíjjal jutalmazhatja. Az arra érdemes pályaműveket a Kuratórium a Munkaügyi Szemlében 
megjelenteti. 

„Közösen a jövő munkahelyeiért" 
Alapítvány Kuratóriuma 
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„ S O R O  S” híreink
A  SOROS ALAPÍTVÁNY

az 1994/95-ös tanévre ösztöndíj pályázatokat hirdet az alábbi programokra: 

ANGLIÁBAN
University of London-ra 3 vagy 6 hónapra jeles alábbi szakterületekről: filozófia, jog, közgazdaságtan, 

nemzetközi kapcsolatok, politika gazdaságtan, politológia, szociológia, történelem, urbanisztika. (25-35 év 
közöttiek.)

Pályázati határidő: 1993. december 20.

BELGIUM
Leuveni Egyetemre 3, ill. 9 hónapos ösztöndíj bármely Leuvenben kutatható tudományágban. 

Posztgraduális esetben 32, posztdoktorális pályázónál 38 év a korhatár. A kutatás nyelve angol, flamand, 
esetleg francia vagy német.

Pályázati határidő: 1993. december 20.

Általános tudnivalók

Csak egyetemi végzettséggel rendelkező magyar állampolgárok pályázhatnak.
Megfelelő szintű nyelvtudás szükséges, melyről speciális nyelvvizsgán kell számot adni.
Pályázati kérdőívek és részletesebb tájékoztatás igényelhető postán a Soros Alapítvány Titkárságától (Bp. 
Pf.596. 1538), valamint az Alapítvány információs központjában'

JATE Központi Könyvtár (Szeged, Dugonics tér 13.)

Új lehetőségek!

1993. október 15-től, illetve a lehetőségek beérkezésétől függően, folyamatosan hozzáférhetők lesznek a 
fenti információs központokban más ösztöndíj-lehetőségek is, melyek anyagilag független ugyan a Soros 
Alapítványtól, de a pályázati anyagokat és információkat az Alapítvány juttatja el a fenti irodákba.

In memóriám Prof. Dr. RÁVNAY TAMAS
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy 

Rávnay Tamás professzorról Pécsett, születésének 
100. évfordulóján, 1993. október 15-én az emlékére 
rendezett Bőrgyógyász ülésen, úgyis mint egykori 
hallgatója, munkatársa, és mint tanszéki utóda, 
megemlékezzem.

Rávnay Tamás 1893. május 7-én született Regő- 
czén, földbirtokos családból. Eredeti családi neve 
Preninger volt, de 1939-ben Rávnayra magyarosí
totta.

Középiskoláit a Kalocsai jezsuita gimnáziumban 
végezte, mint orvostanhallgató egy szemesztert a 
Berlini Egyetemen hallgatott. Az első világháború
ban négy évig katonáskodott, 37 hónapot tűzvonal- 
ban. Bátor helytállásáért öt hadi kitüntetéssel jutal

mazták. Orvosi oklevelét 1920-ban a budapesti Páz
mány Péter Tudományegyem orvoskarán nyerte el. 
Még ebben az évben a nagyhírű NÉKÁM-klinika 
munkatársa lett. 1921 októberétől a debreceni gróf 
Tisza István Egyetem Bőklinikáján Neuber Ede prof. 
oldalán 20 éven át működött. A klinika munkatársai 
közül hamar kiemelkedett kitűnő klinikai tudásával, 
laboratóriumi felkészültségével, rendkívüli szorgal
mával. 1928-ban magántanári, 1932-ben c.rk. taná
ri kinevezést nyert. 1938-tól a klinika megbízott 
igazgatója.

Már fiatal orvos korában külföldi tanulmány
útokra indult. Főként Berlinben és' Bécsben töltött 
hosszabb időt úgy a bőrklinikákon, mint az elméleti 
intézetekben.



4. évfolyam 11. szám

1922-ben feleségül vette Ballagi Márta zongora
tanárnőt. Ballagi (Bloch) Mórnak a világhírű ma
gyar nyelvésznek és szótár-írónak unokáját, Ballagi 
Aladárnak a történész egyetemi tanárnak a leányát. 
Mindketten apa és fia  a MTA r. tagjai voltak.

Rávnay Tamás tudományos munkássága a der- 
matológia számos területét érintette. Behatóan fog 
lalkozott a népbetegség jellegű (TBC, mycosisok, 
pyodermák, stb.) fertőző dermatosisokkal, ezek pa- 
thogenesisével és terápiájával. Kedvenc kutatási irá
nya úgyszólván élete végéig bizonyos dermátósisok- 
ban lezajló specifikus reakciók kimutatása, saját szó
használattal ezek fajlagos történéseinek kutatása. 
Ilyen irányú munkássága úttörőnek számít a ma ha
sonló célú, de a legmodernebb biológiai módszerek
kel történő pathogenetikai vizsgálatokhoz. A fajlagos 
gyógyításban elért eredményei nagy nemzetközi ér
deklődést keltettek, nevét a dermatológusok körében 
mindenütt ismertté tették Sokat foglalkozott a nem 
gonorrheás urethritisek kórtanával. A scleroderma 
fertőzéses eredetét feltételezve több esetben kifejezett 
javulást ért el arany kezeléssel. Az 1935. évi Buda
pesti Nemzetközi Dermatológiai Kongresszuson két 
referátummal szerepelt. Több közleményben ismertet
te a mezőgazdaságban dolgozókon előforduló ritka 
és gyakori dermatósisokat. Elsőként írta le betegein 
az Ustilago maydis okozta dermatósist, úgyszintén a 
Helianthus annus-tól létrehozott több betegén észlelt 
bőrgyulladást. Nagy beteganyagon kutatta az ipari 
munkásokon előforduló allergiás kontakt depnatósi- 
sokat és az ezeket létrehozó allergéneket.

Színes egyénisége, franciás szellemessége, stílu
sának eredetisége, szakmai mondanivalójának meg
győző ereje, Karunk legjobb előadóinak sorába lép
tette.

Odaadó lelkiismeretre, kitűnő szakismeretekre 
alapozott gyógyító munkája párosulva önzetlenség
gel, segítőkészséggel és önfegyelemmel, mindnyájunk 
példaképévé tette.

Emberi tulajdonságai, humánuma, páratlan ön
fegyelme, bátor egyenes, szókimondó, elveihez hű 
egyénisége miatt példamutató volt mindnyájunk szá
mára.

Szent-Györgyi Albert rektorsága idején 1940. ok
tóber 19-én a Szegedi Tudományegyetem nyilvános 
rendes tanárává nevezték ki, Poór Ferenc és Melczer 
Miklós professzorok tanszéki utódaként. E  beosztás
ban 23 éven át működött. Előre mutató intézkedését
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jellem zi, hogy klinikáján 1963. januárjában hazánk
ban elsőnek vett fe l és alkalmazott sebész szakorvost.

Nem véletlen, hogy kitűnő emberi tulajdonságait, 
vezető képességét mind az egyetem vezetői, mind 
professzortársai hamar felismerték. A személye iránti 
osztatlan bizalom jeléül a Kar háromízben választot
ta dékánjának, majd 1962-ben a rektori posztra 
emelte. Példát mutatott tanártársainak, asszisztenci
ájának, az orvosi etika minden vonatkozásában, nem 
különben munkatársainak, beosztottjainak emberi 
megbecsülésében, 1944-ben, majd később is üldözött 
tanártársainak és hallgatóinak védelmét szolgáló bá
tor kiállásában. Annak ellenére, hogy pártnak nem 
volt tagja, az egyetemi szervek osztatlan támogatását 
bírta.

100 körüli tudományos dolgozata, nagy számú 
bel és külföldi előadása, a pyodermákról írt morto- 
graphiája, a kiemelkedően képzett klinikust, az in- 
venciózus, mindig az új felismerésére törekvő kutatót 
jellemezte. Számos kitüntetés érte: a Magyar Derma
tológiai Társulatnak hosszú időn át alelnöke, majd 
társelnöke. A Svájci Dermatológica és több hazai fo 
lyóirat szerkesztő-bizottságának tagja volt. Több ál
lami kitüntetés tulajdonosa.

Ha termékeny életére gondolunk, példája felem el 
bennünket, mert megerősíti hitünket a tökéletességre 
vágyódó, ugyanakkor lehetőségeit számbavevő embe
ri szellem nagyszerűségében.

1963. július 14-én 70 éves korában eltávozott kö
zülünk az örökké fia ta l Rávnay professzor, egy nagy 
és hosszú korszak tanúja, özvegye 1968-ban követte.

Emlékének Szegeden 1966-ban Vándorgyűlés ke
retében adózott tanszéki utóda. A Bőrklinikán tan
széki elődeinek sorában elhelyezett emléktáblája, a 
Rávnay emlékérem megőrzik nemes alakját az utó
kornak.

Idén július 14-én születésének 100-ik évforduló
ján már második tanszéki utóda, egykori tanítványa 
Dobozy Attila professzor, Fráter Loránd rektornak 
és a Bőrklinika orvoskarának jelenlétében rótták le 
kegyeletüket megkoszorúzott sírjánál a Belvárosi te
metőben. Legyen élete és munkássága példakép, 
mind a jelen, mind az elkövetkezendő orvos nemze
dékek számára.

dr. Simon Miklós 
professzor emeritus

---------------------  SZOTE NAPLÓ
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A MogyaMk Világszövetségének UX, vöágkodgresszusán -  
toátan *  az egészségügyi kerékasztal résztvevői el- 
K43T a felmerült szakmai problémák megbeszélése 
* ’ ‘* * ősszejiftwl. Itt született meg a

«. mu* aohmuiî  megalapításának nondo**
k Társaság céljáról és vállalt feladatáról kérdeztük az 
£g két szegeit tagfát dr. Pintér Sándor professzort és 

&  STREtXMANN KÁROLY egyetemi docenst.

dr. Pintér Sándor: -  A MET 
önálló társaságként, de a Világ
szövetséggel szoros kapcsolatban 
működik. Felvállalta, hogy a vi
lágban éló magyar népesség, an
nak is főként a Kárpát-medencé
ben élő része egészségügyi állapo
tát megismerve minél többet te
gyen annak javítása érdekében. A 
legfontosabb először az igényeket 
felmérni, a szükségleteket feltér
képezni majd a lehetőségeket fel
kutatni. A legnagyobb támogatást 
most az Erdélyben, Kárpátalján, a 
volt Jugoszlávia területén és Szlo
vákiában élő kollégáink igénylik, 
itt kell legtöbbet tenni az egész
ségügyi hiányosságok mérséklésé
re és ahol csak lehet megszünteté
sére.

Szükség van szakmai képzé
sekre, továbbképzésekre szakmai 
folyóiratok és könyvek biztosítá
sára is. Megvizsgáljuk azt is, mit 
tudnánk tenni a kinti betegellátás 
javításáért. Akiket ott nem tudnak 
meggyógyítani hogy kaphatnának 
magyarországi ellátást, milyen 
ütőn tudnánk a kint még hiányzó 
gyógyszereket pótolni.

Szeretnénk elindítani egy moz
galmat, aminek a célja, hogy ma
gyarországi munkacsoportok erdé
lyi orvosegyetemeken egy-egy té
máról néhány hónapon át előadást 
tartanának.

-  Kik a tagjai ennek a Tár
saságnak?

dr. Pintér S.: -  A világban 
bármerre élő magyar orvosok, 
egészségügyi szakemberek, neve

lők és a magyar egészségügy iránt 
elkötelezettséget érző emberek. 
Tagjaink között vannak Erdély
ben, Szlovákiában élő orvos kol
légák, de nyugatról is szinte min
denhonnan vannak résztvevők, 
így Svájcból, Németországból, 
Olaszországból, Belgiumból és az 
Egyesült Államokból is.

-  Milyen feladatokat vállalt 
fel a MET annak érdekében, 
hogy a határainkon túl élő ma
gyarok egészségügyi helyzetén 
javítani tudjon?

dr. Pintér S.: -  Elhatároztuk, 
hogy létrehozunk egy Collegium 
Hungaricumot, ahová néhány hó
napos időtartamra meghívnánk az 
egészségüggyel foglalkozó szak
embereket. Szeged lenne ennek a 
bázisa. Terveinkben az szerepel, 
hogy szálláslehetőséget és némi 
pénzt is szerezzünk az érkezőknek 
itt tartózkodásukhoz, hogy ezzel 
is segítsük őket. A Gyermekklini
kán egyébként évék óta fogadták 
és fogadjuk az Erdélyből, Jugosz
láviából érkező kollégákat és pró
bálunk nekik lehetőségeinkhez 
mérten segíteni.

-  Milyen forrásokból tudják 
finanszírozni a Társaság illetve 
ezen „akciók” megszervezését?

dr. Pintér S.: -  Jelentős tá
mogatást kaptunk pl. a „Segítő 
Jobb”-tól. Ennek segítségével 
tudtunk vendégül látni a nemrégi
ben Szegeden megrendezésére ke
rült Gyermekgyógyászati Konfe
rencián is több mint 50 kollégát

Erdélyből és a volt Jugoszlávia te
rületéről. Bármennyire hihetetle
nül hangzik, ezek között az embe
rek között volt olyan, aki először 
járt külföldön.

dr. Streitmann K.: -  Szeret
ném kiegészítésként elmondani, 
hogy részt vállaltunk még az Eti
kai Kódex egyes fejezeteinek el
készítésében is. Ezt a gondolatot a 
Világszövetség elnöksége is támo
gatta és dr. Somfai Béla torontói 
professzor segít a kódex megszer
kesztésében.

A Collegium Hungaricumnak 
lenne egy olyan feladata is, hogy 
létrehozna egy olyan szegedi mo
dellt, mely a Kárpát-medencében 
élő magyar ajkú fiatal tehetséges 
értelmiség számára 3 vagy több 
hónapos egyetemi posztgraduális 
képzést biztosítana, melynek 
pénzügyi fedezetét a MET állná. 
Ha ez a szegedi modell életképes
nek bizonyul, akkor a későbbiek
ben a Collegium ökumenikus 
szemléletű lenne. Kiteijesztenénk 
működését Debrecenre, Pécsre és 
Budapestre is. Fontos azonban 
még megemlíteni, hogy a 
dr. Johann Béla Alapítvány létre
hozásával kívánjuk ennek a tevé
kenységnek a pénzügyi részét biz
tosítani. Sőt a külföldön élő veze
tőségi tagok is segítenek, közülük 
is kiemelném dr. Kállay Oszkárt 
Brüsszelből és dr. Szutrely Pétert 
Solingenből.

A későbbiekben szeretnénk ha 
azok az anyaországi fiatal és te
hetséges kollégák, akiknek eddig 
erre nem volt módja és lehetősé
ge, kijutnának nagy nyugat-euró
pai egyetemi központokba.

dr. Pintér S.: -  A MET nevé
ben a múlt héten voltunk Mádl 
miniszter úrnál. Elmondtuk, hogy 
jelen pillantban sem az általános -  
sem a középiskolában nincs 
Egészségtan oktatás. Sajnos a mai 
fiatalok, de még az idősebb gene-
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ráció sincs tisztában az alapvető 
higiénés tennivalókkal. Nem volt 
már kitől megtanulniuk. A mi
niszter úr támogatja elképzelésün
ket, ezért kérte: írásba adjuk be a 
javaslatunkat, mivel a Nemzeti 
Alaptanterv ügye most van napi
renden és van még lehetőség arra, 
hogy annak az Egészségtan is ré
sze legyen.

-  Van-e valamilyen különle
ges oka annak, hogy éppen a 
Gyermekgyógyászati Klinikánk 
az, mely ennek a Társaságnak a 
munkájában ilyen aktívan részt 
vesz?

d r: Streitmann K.: Nálunk 
múltja van már ezeknek a tevé
kenységeknek, hisz az Erdélyben 
élő kollégák támogatását, segíté
sét még Boda professzor kezdte 
el. Ó egyike volt azoknak is, akik 
a MET létrehozásában is aktívan 
részt vettek. Rajta kívül még kez
deményezők között volt Pintér 
professzor úr, Obál professzor úr 
és jómagam is.

Klinikánk egyébként nagyon 
jó  kapcsolatot tart fenn a különbö
ző egyházi szervezetekkel és egy
házakkal, ami nagyon fontos, ők 
pénzügyileg is segítenek bennün
ket. A családok nagy többségének

SZOTE NAPLŐ

ma nincs elég pénze, az egyetem
nek pedig nincs elég fedezete ar
ra, hogy ezeknek a külföldről 
hozzánk került betegeknek az ellá
tását biztosítsa. Szeretném elmon
dani, hogy éppen tegnap volt itt 
Pintér professzor úrnál két ember 
Németországból, akik húsz fős 
egyházi csoportot képviselnek, 
ő k  felvállalták például egy nálunk 
kezelt, a volt Jugoszláviából ide
került kisfiúnak a költségeit 
70 000 Ft értékben.

-közel-

Orvosképzés Amerikában
Egyetemünk rektora dr. Dux László rektorhelyettes és dr. Lonovics János  

professzor társaságában szeptember 25 . és október 9 . között kéthetes 
látogatást tett Amerika több orvostudományi egyetemén.

Az útról készült szakmai beszámolókat, a részletes programot kiegészítettük 
néhány érdekes táblázattal, melyek segítségével teljesebb képet kaphatunk az 
amerikai orvosképzés rendszeréről.

Látogatás az amerikai középnyugat három nagy 
orvosképző egyetemén (Iowa City, Iowa; 

Rochester, Minnesota; Urbana-Champaign, Illinois)
A meglátogatott egyetemek, az University of 

Iowa, Iowa City, Iowa, a Mayo Clinic Rochester, 
Minnesota és az University of Illinois at Urbana- 
Champaign voltak. Kiválasztásukban személyes kap
csolatok és egymáshoz való közelségük mellett né
hány fontos jellegzetességük is szerepet játszott.

A látogatás időpontja, szeptember 25-október 9, 
egybeesett az amerikai elnök, illetve felesége által 
kidolgozott egészségügyi reformterv nyilvánosságra 
kerülésével. Megítélésünk szerint ez különösen érzé
kennyé és fogékonnyá tette vendéglátóinkat az álta
lunk vizsgálni kívánt kérdések iránt.

Elsődleges célunk az egyetemi oktatás, betegellá
tás, kutatás szervezési, gazdálkodási, irányítási olda

lainak tanulmányozása volt. Erre a lehetőséget ven
déglátóink várakozásainkon felül biztosították 
(program).

Az amerikai iskolai képzés rendszere, egymásra 
épülése jelentősen eltér az európai, így a hazai min
tától (ábra). Orvosképzésre, általában 3-4 év college 
tanulmányok után 21-22 éves fiatalok jelentkeznek. 
Az egyetemi kurrikulum emiatt nem tartalmazza a 
nálunk első évben oktatott tárgyakat. (Kurrikulum 
Urbana).
. A preklinikai tárgyak három szemeszterbe sűrí

tett koncentrált oktatása mellett már az első szemesz
terben megkezdődik a klinikum bevezetése. A ne
gyedik év egyénileg választott területek elmélyültebb



tanulmányozására is lehetőséget nyújt. Az egyes 
egyetemek között jól felismerhető különbségek van
nak a képzési hangsúlyokban.

Feltűnő volt a hallgatók érett személyisége, szak
mai igényessége, komoly céltudatossága. Ez részben 
idősebb életkorukkal, és a tandíj összegével (saját ál
lamon belüli hallgatóknak 2-3000 $, államon kívüli
eknek 10-20000 $ között évente) magyarázható. De 
bizonyára a kiválasztási, személyiség-fejlesztési 
módszerek is a képzés során, az orvosi szereppel va
ló korai azonosulást segítik.

Az University of Iowa gazdálkodási, menedzselé
si mintaképnek számít az amerikai orvosképző egye
temek között (ábra, költségnövekedés, körgrafikon).

Amíg az egészségügyi ellátás költségei az Egye
sült Államokban 10 év alatt csaknem 90%-al növe
kedtek, addig Iowa Cityben a növekedés ennek csak 
egyharmada 30,2%, alig éri el az országos infláció 
mértékét.

Az egyetem bevételei között tíz év alatt a direkt 
állami támogatás részesedése csaknem felére csök
kent 14,8%-ról 8,2%-ra, míg a betegellátás bevéte
leinek részesedése 5%-al nőtt. (A teljes bevétel 
összege 91/92-ben több mint kétszeres a tíz évvel 
korábbi bevételeknek).

Iowa Cityben az oktatás hangsúlya a gyakorló or
vos képzésben van. A betegvizsgálatok jogi, etikai 
stb. korlátái miatt, itt is észlelhető a szimulált bete
gek vizsgálatának, hallgatók kölcsönös vizsgálatá
nak, fantomok, bábuk és számítógépes oktató prog
ramok használatának térnyerése.

Az egyetem színvonalas kutatás iránti elkötele
zettségét jelzi, a néhány éve létrehozott kutató köz
pont, ahol Howard Hughes ösztöndíjas egyetemi ku
tatók kapnak lehetőséget kutatásaik folytatására, 
amíg témájuk kiemelt támogatásban részesül.

Az egészségügyi reform várhatóan csökkenti a 
kiképzésre kerülő orvosok, különösen a specialisták 
számát (a családorvosok, számának növelését irá
nyozza elő). Ugyanakkor más egészségügyi szakkép
zettségű diplomások (nurse, physician assistant, 
technikus stb.) képzésének növekedése várható az 
összes amerikai egyetemen.

Az University of Iowa, egyes konkrét szakmai 
együttműködések lehetősége mellett, igen kiváló te
repnek látszik pénzügyi, szervezési, adatnyilvántar
tási szakembereink tapasztalatszerzésére, továbbkép
zésére. Ehhez megfelelő nyelvtudással, szakmai fel
készültséggel rendelkező kollégák jelentkezését 
várjuk.
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A Mayo Klinika és a hozzá kapcsolódó orvos
képző egyetem egy szakmai, szervezési és 
gazdálkodási különlegesség a többi amerikai 
egyetem szeméből is. A tökéletességre fejlesztett 
kollektív praxis rendszerben minden a betegek 
gyors, gördülékeny, hatékony ellátásának van 
alárendelve. A közelmúltban nyitottak két részleget 
Floridában és Arizonában, ahol a legtöbb amerikai 
nyugdíjas él. Ezen részlegek orvosai állandó 
konzultatív műholdas kapcsolatot tartanak az 
anyaintézettel.

Számunkra, a jelen látogatás során a legfonto
sabb információkat a klinikus/szakorvos továbbkép
ző programok megismerése jelentette. Ezek kereté
ben 6 hónaptól 2 évig terjedő ciklusokban fogad a 
klinika külföldi orvosokat, tandíjmentes képzési 
programokra. Fontos előnyük, hogy a licenc vizsgák 
körülményes megszerzése nélkül is betegágy mellé 
engedhetik a továbbképzésben résztvevőket. Az uta
zás és egyéb költségeket számos alapítvány (köztük a 
Soros is) fedezi a résztvevőknek. A nagy európai ér
deklődésre tekintettel újabban egyes tanfolyamaikat 
Bécsben rendezik.

Igen fontosnak tartjuk, hogy a Mayo Klinikán 
feltárt továbbképzési lehetőségeket fiatal, de már 
elegendő szakmai tapasztalattal rendelkező 
klinikusaink mielőbb igénybe tudják venni.

A University of Illinois Urbana Champaign, egy 
nagy, teljes spektrumú egyetem (kb 20 ezer hallga
tóval).

Színvonala a legtöbb természettudomány terüle
ten kieynelkedő. Az 1993. évi egyetemi rangsorban 
is többnyire az első húsz között végzett, a legtöbb 
esetben mint a legjobb állami egyetem (ábra).

Az orvosképző program viszonylag kicsi, az 
egyetem Chicago-i orvosi kara a jelentősebb. Erede
tileg az urbanai orvosi kar célja a hátrányos helyzetű 
mezőgazdasági vidék jelentkezőinek és kisebbségi 
fiatalok képzésének biztosítása volt. Az egyetem ve
zetése felismerte az erős tudományos háttér előnyeit 
és az elmúlt években a kombinált MD PhD képzésre 
helyezte a hangsúlyt, sikerrel.

Jelenleg az orvostanhallgatók döntő többsége va
lamilyen PhD programnak is hallgatója. Ez a termé
szet- és társadalomtudományok szinte minden ágát 
érinti. A képzés hosszú (7-8 év) és nehéz. Mindkét 
program követelményeit maradéktalanul teljesíteniük 
kell a hallgatóknak. A sorrendiség, párhuzamossá
gok terén bizonyos rugalmasságot enged az egyetem. 
Az MD PhD program hallgatói tandíjat nem fizetnek

9



------------------------------------------------------------------  SZOTE NAPLÓ
4. érfolyam 11. szám

az egyetem támogatását élvezik mind anyagiakban, 
mind szellemiekben. Kutatómunkájukhoz azonban az 
egyetem nem, csak a témavezető, esetleg a hallgató 
saját pályázaton elnyert grantja nyüjt anyagi fede
zetet. -

Különleges élmény volt a Beckman Intézet meg
látogatása. Ezt a kutató központot Arnold Beckman 
40 millió $ adományával alapította 1985-ben, melyet 
Illinois állam további 10 millió $-al kiegészített és 
vállalta a működési költségek fedezetét. Ez a kutató 
központ, mint az egyetem szerves része, befogadja 
azokat a kutatókat, csoportokat, akiknek témája, tá
mogatottsága indokolja a kiemelt feltételek biztosítá
sát. Jelenleg makromolekula szerkezet kutatás, neu- 
robiológia, kognitív idegtudományok, mesterséges 
intelligencia és számítástechnika kutató csoportok 
kaptak lehetőséget a Beckman Intézetben.

A kutatócsoportok tagjai fenntartják állásukat az 
eredeti intézetükben, ott esetleg az oktatásban is 
részt vesznek. Kiemelkedően tehetséges fiatalok már 
hallgatóként a Beckman Intézetben végezhetik kuta
tásaikat. Amennyiben a kutatási program lezárul, 
esetleg más fontosabb, Ígéretesebb program jelenik 
meg az egyetemen, ki-ki megy vissza az eredeti he

* * *

lyére, mert a Beckman mindig csak az élvonal mun
kafeltételeit biztosítja.

Az egyetem vezetése tudatosan őrködik a kurrens 
kutatási irányzatok fenntartásán, fejlesztésén, ahol 
gyengének, elmaradottnak ítélik saját helyzetüket, 
beindul a toborzó gépezet a korrekció érdekében.

Vendéglátóink az urbanai egyetemen egyértelmű
en kifejezték segítő szándékukat PhD programjaink 
szervezési, tartalmi továbbfejlesztésében, vendégok
tatók küldésében, hallgatóink részképzésének bizto
sításában. Ezzel a lehetőséggel mindenképpen élni 
szeretnénk.

Hasonlóan az egyetem könyvtára nyüjtotta lehe
tőséghez (a legnagyobb amerikai egyetemi könyvtá
rak között van). Itt rendszeresen szerveznek nemzet
közi könyvtáros, tudományos informatikai adatbázis 
kezelői tanfolyamokat. Az ezen való részvételre ka
pott meghívással is mielőbb élni szeretnénk.

Az út során nyert nagytömegű információ, adat, 
kapcsolat felhasználása egyetemünk, betegellátó, ku
tatási tevékenységének korszerűsítésében megkezdő
dött. Egyes területek iránt érdeklődőknek szívesen 
adunk részletesebb tájékoztatást.

dr. Dux László 
oktatási rektorhelyettes

* *

Program
-  Szeptember 25-26. Chicago
Róbert W . Summers Professzor o f Internál Medicine biztosítja a programot szeptember 27-30 . 
között.

Division o f Gastroenterology-Hepatology 
College o f Medicine 
University o f Iowa 
Iowa City, Iowa 52242

-  Október 1-4.
Mayo Clinic 
Rochester, Minnesota

Mindennap a déli órákban van hivatalos idegenvezetés.

-  Október 4-8.
Stephen Kaufman, Ph.D .

Department of Cell and Structural Biology 
University if Illinois at Urbana Champaign 
506 Morrill Hall 
505 South Goodwin Avenue 
Urbana, 11. 61801
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Curriculum  Requirem ents

First Year (M-l) — 2 semesters
16 weeks each
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Fali Semester — 328 hrs. of instruction Spring Semester — 352 hrs. of instruction

Behavioral Science — 30 hrs.
Biochemistry 40 hrs.
Genetics — 30 hrs.
Physiology I — 35 hrs. 
Anatomy/Embryology 1 — 93 hrs. 
Histology I — 27 hrs.
Introduction to Humán Disease I — 13 hrs. 
Microbiology — 52 hrs.
Clinical Correlation Conference 1 — 8 hrs.

3 Progress Examinations

Biochemistry — 10 hrs.
Immunology — 40 hrs.
Neuroscience — 57 hrs.
Nutritional Science — 20 hrs.
Physiology II — 35 hrs. 
Anatomy/Embryology II — 93 hrs. 
Histology II — 27 hrs.
Introduction to Humán Disease Q — 13 hrs. 
Medical Statistics — 38 hrs.
Clinical Correlation Conference II — 7 hrs. 
Humán Sexuality — 12 hrs.
2 Progress Examinations

Second Year (M-2) — 2 semesters
16 weeks each

Fali Semester — 280 hrs. of instruction

Epidemiology — 32 hrs.
Pathology (General & Systemic) — 126 hrs. 
Pharmacology — 122 hrs.

Spring Semester (Introduction To Clinical 
Medicine
— 416 hrs. of instruction

Introduction totPsychiatry — 14 hrs.
History and Physical Diagnosis — 124 hrs. 
Fundamental Clinical Problems — 111 hrs. 
Clinical Tutorials — 78 hrs.
Diagnostic Medical Imaging — 11 hrs. 
Clinical Laboratory Sciences — 40 hrs. 
Clinical Microbiology — 30 hrs. 
Cardiopulmonary Resuscitation — 8 hrs.

The M-2 year is divided intő two separate semester; the fali semester curriculum provides the final 
component of the basic medical Sciences that was started in the M-l year. The spring semester curriculum is 
designed to assist the student in a transition from the academic environment of preclinical education to the 
aréna of clinical medicine. The M-2 year spring semester is designated as Introduction to Clinical Medicine 
(ICM). The major purpose of the ICM semester is to prepare medical students to successfully participate in 
the clinical clerkship aréna. This goal is accomplished by requiring students to utilize the cumulative prior 
knowledge and experience by introducing them to new skills and knowledge of the medical profession. The 
spring semester is both a brídge and a transition to the clinical clerkships. Introduction to Clinical Medicine 
includes a survey of spéciire important and major medical and surgical problems. Knowledge is acquired 
through an iterative process which is clinical case based, cumulative, and complete within the focus of this



semester. ICM serves to provide a bridge Jo allow medical students who bave leamed the basic medical 
scieaces to function in a clinical environment.

Fundamental Clinical Problems — The course fundamental problems that are common or are classic in the 
teaching of medicine and the course emphasizes history, physical examination, and differential diagnosis, 
and does contain selected aspects of pathophysiology, epidemiology, laboratory values, and generál 
approaches to treatment.

History and Physical Diagnosis (Hx Px Dx) — The course provides an understanding and interaction 
between physician and patient by developing the necessary knowledge base, vocabulary, skills, and 
experience in obtaining a complete history and performing a physical examination.

Clinical Tutorials — Clinical tutorial process is a dynamic, interactive, problem based process focusing on 
leaming and communication involving clinical medicine. Process revolves around student présénted and 
performed medical evaluation of hospitalized patients.

Clinical Laboratory Sciences — Students gain knowledge and understanding of interpretation of laboratory 
data, laboratory testing strategies, and its limitations, and to correlate the results of clinical laboratory tests 
with their knowledge of clinical medicine.

Clinical Microbiology — course taught in conjunction with Clinical Laboratory Sciences.

Medical Imaging — Students are introduced to concepts and skills in diagnostic radiology.

_ __________________________________________________________ SZOTE NAPLÓ
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Clinical Phase Curriculum Requirements
(M3-4 YEARS)

A student must complete a minimum of 80 instructional weeks during the M3—4 years to be eligible fór 
graduation: A minimum of 60 weeks must be clinical clerkships and 48 of these weeks are core clerkships. 
The specific requirements are displayed below.

Required Core Clerkships — Totál of 48 weeks required

Internál Medicine I — 12 weeks 
Internál Medicine II — 4 weeks 
Pediatrics — 8 weeks 
Psychiatry — 8 weeks 
Obstetrics & Gynecology — 8 weeks 
Surgery — 8 weeks

Other Clerkship Requirements — Totál of 12 weeks required

Surgical Subspecialties — 4 weeks 
Family Practice — 4 weeks 
Elective Clerkships — 4 weeks

Other Instructional Weeks Requirement — Totál of 20 weeks required 

Medicine and Society Course — 4 weeks
Additional clerkships, formai coursework, research or other arranged and approved activities — 16 
weeks

Additional Requirements fór Graduation

Successful completion of United States Medical Licensing Examination: Steps 1 and 2
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The Structure of Education in the United States 
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From U.S. Office of Education, Digest of Educational Statistics, 1972 (OE 73-19104). 
Washington, D.C.: Department of Health, Education, and Walfare, p. 33. 
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BEST DEPARTMENTS 
Knowing where fop graduate programs are ean help Applicants locate 

first-rate undergrad programs 

For prospective college students, finding the 
right department is sometimes more important than 
Ending the right college. But comparative data 
about individual departments are harder to come by 
than similar data on individual schools. To help fill 
the gap, U.S. News asked hundreds of academic ex-
perts to rate graduate programs in their respective 
disciplines. Of course, some of the best departments 
are found at liberal arts colleges that do not offer 
doctoral degrees and, therefore, were not included 
in the surveys. Nevertheless, since schools with out-
standing graduate departments usually also offer 
first-rate undergraduate programs, the results of the 
surveys may prove valuable to prospective under-
graduates. Here are the results in 12 disciplines: 

Sciences 
Biology 

Rank School name Average score 

1. Stanford University 4.9 
2. Harvard University 4.8 
2. Massachusetts Institute of Technology 4.8 
2. University of California at Berkeley 4.8 
5. California Institute of Technology 4.7 
6. Johns Hopkins University 4.6 
7. Rockefeller University 4.5 
7. Yale University 4.5 
9. Cornell University 4 .4 
9. Princeton University 4 .4 
9. University of California at San Francisco 4 .4 
9. University of Wisconsin at Madison 4 .4 

13. University of Chigaco 4.3 
13. University of Washington 4.3 
13. Washington University 4.3 
16. Duke University 4 .2 
16. University of Michigan at Ann Arbor 4.2 
18. University of California at Davis 4.1 

Methodology 
Note: Schools with the same rank are tied. 
Here's how U.S. News determined these rankings. 
First the magazine identified the 12 disciplines wi th 
the largest graduate enrollments. Questionnaires were 
then sent to department heads and directors of gradu-
ate studies at schools that had granted a total of five 
or more doctorates in each discipline during five-year 
periods beginning in either 1986 or 1987. Recipients 
were asked to rate institutions in their own disciplinies 
based on a school's reputation for scholarship, cur-
riculum and the quality of its faculty and graduate 
students. A five-point scale was used, ranging f rom 5 
for "distinguished" to 1 for "marginal". "Dont ' t 
knows" were not counted. Scores for each school 
were totaled and divided by the number of ratings for 
that school. Schools were then ranked in descending 
order of scores. Because of ties, some lists contain 
more than 20 names. The surveys for the sciences 
were done in 1993 and the others in 1992. Differ-
ences of less than 0.3 between schools are not con-
sidered statistically significant. 
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18 . University of California at San Diego 4.1
2 0 . Columbia University 4 .0
2 0 . University of California at Los Angeles 4 .0
2 0 . University of Colorado at Boulder 4 .0
2 0 . University of Illinois at Urbana-Champaign 4 .0

Ránk

Chemistry

Average scoreSchool name

1. Massachusetts Institute of Technology 5 .0
2. California Institute of Technology 4 .9
2. Harvard University 4 .9
2. Stanford University 4 .9
2. University of California at Berkeley 4 .9
6. Cornell University 4 .6
6 . University of Illinois at Urbana-Champaign 4 .6
8. Columbia University 4 .5
8. University of Chicago 4 .5

10. University of Wisconsin at Madison 4 .4
11. Princeton University 4 .3
11. University of California at Los Angeles 4 .3
11. Yale University 4 .3
14. Northwestern University 4 .2
14. University of Texas at Austin 4 .2
16. Purdue University at West Lafayette 4.1
16. University of North Carolina at Chapel Hill 4.1
18 . Ohio State University 4 .0
19. Indiana University at Bloomington 3 .9
19 . Texas A&M University 3 .9
19. University of Minnesota at Minneapolis 3 .9
19 . University of Pennsylvania 3 .9

Ránk

Computer Science

Average scoreSchool name

1. Carnegie Mellon University 4 .9
1. Massachusetts Institute of Technology 4 .9
1. Stanford University 4 .9
1. University of California at Berkeley 4 .9
5. Cornell University 4 .7
6 . University of Illinois at Urbana-Champaign 4 .4



7. ' University of Washington 4.3
8. University of Texas at Austin 4.1
8. University of Wisconsin at Madison 4.1

10. California Institute of Technology 4.0
10. Princeton University 4.0
12. Brown University 3.8
12. Purdue University at West Lafayette 3.8
12. University of California at Los Angeles 3.8
12. University of Maryland at College Park 3.8
1 6. University of Michigan at Ann Arbor 3.7
16. Yale University 3.7
18. Columbia University 3.6
18. Harvard University 3.6
18. Rice University 3.6
18. University of Massachusetts at Amherst 3.6

------------------------------------------------------------------- SZOTE NAPLÓ
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Ránk School name Average score

1. California Institute of Technology 4.9
2. Massachusetts Institute of Technology 4.8
3. Stanford University 4.7
4. University of California at Berkeley 4.5
5. Columbia University 4.4
6. Princeton University 4.2
6. University of Michigan at Ann Arbor 4.2
8. Cornell University 4.1
8. Johns Hopkins University 4.1
8. University of California at Los Angeles 4.1
8. University of Texas at Austin 4.1

1 2. Harvard University 4.0
12. Pennsylvania State University at University Park 4.0
12. University of Arizona 4.0
12. University of Chicago 4.0
12. University if Washington 4.0
12. Yale University 4.0
18. University of California at San Diego 3.9
18. University of Wisconsin at Madison 3.9
20. Brown University 3.8
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Ránk School name Average score

1. Harvard University 4.9
1. Massachusetts Institute of Technology 4.9
1. Princeton University 4.9
1. University of California at Berkeley 4.9
5. Stanford University 4.8
6. University of Chicago 4.7
7. Yale University 4.6
8. California Institute of Technology 4.4
8. Columbia University 4.4
8. Cornell University 4.4
8. University of California at Los Angeles 4.4
8. UNiversity of Michigan at Ann Arbor 4.4

13. New York UNiversity 4.3
13. UNiversity of Wisconsin at Madison 4.3
15. University of Illinois at Urbana-Champaign 4.2
16. Brown University 4.1
16. Rutgers, the State Univ. of N.J. at New Brunswick 4.1
16. University of Minnesota at Minneapolis 4.1
19. State University of New York at Stony Brook 4.0
19. University of California at San Diego 4.0
19. University of Texas at Austin 4.0

Ránk School name Average score

1. California Institute of technology 5.0
2. Harvard University 4.9
2. Massachusetts Institute of Technology 4.9
2. Princeton University 4.9
2. Stanford University 4.9
2. University of California at Berkeley 4.9
7. Cornell University 4.8
8. University of Chicago 4.7
9. University of Illinois at Urbana-Champaign 4.6

10. Columbia University 4.3
10. Yale University 4.3
12. University of Texas at Austin 4.2
13. University of Maryland at College Park 4.1
13. University of Michigan at Ann Arbor 4.1
15. State University of New York at Stony Brook 4.0
15. University of Cafornia at Los Angeles 4.0
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15. • University if Washington 4.0
15. University of Wisconsin at Madison 4.0
19. University of California at San Diego 3.9
19. University of California at Santa Barbara 3.9
19. University of Pennsylvania 3.9

H um anities and Social S cien ces

Economics

Ránk School name Average score

1. Massachusetts Institute of Technology 5.0
1. Stanford University 5.0
1. University of Chicago 5.0
4. Harvard University 4.9
5. Princeton University 4.8
5. University of California at Berkeley 4.8
5. Yale University 4.8
8. Northwestern University 4.5
9. University of Minnesota at Minneapolis 4.4
9. University of Pennsylvania 4.4

11. University of California at Los Angeles 4.2
11. University of Michigan at Ann Arbor 4.2
11. University of Wisconsin at Madison 4.2
14. Columbia University 4.1
14. University of Rochester 4.1
16. Carnegie Mellon University 3.9
16. University of California at San Diego 3.9
18. California Institute of Technology 3.8
18. Cornell University 3.8
20. Brown University 3.7

English

Ránk School name Average score

1. University of California at Berkeley 4.9
1. Yale University 4.9
3. Cornell University 4.7
3. Harvard University 4.7
3. Johns Hopkins University 4.7
3. Stanford University 4.7
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7. Duke University 4.6
7. Princeton University 4.6
7. University of Chicago 4.6

10. Columbia University 4.5
10. University of Virginia 4.4
12. University of California at Los Angeles 4.4
12. University of Pennsylvania 4.4
14. University of Michigan at Ann Arbor 4.3
15. Brown University 4.1
15. University of California at Irvine 4.1
17. Indiana University at Bloomington 4.0
17. University of North Carolina at Chapel Hill 4.0
17. University of Texas at Austin 4.0
17. University of Wisconsin at Madison 4.0

History

Ránk School name Average score

1. Princeton University 4.9
1. Stanford University 4.9
1. University of California at Berkeley 4.9
1. Yale University 4.9
5. University of Chicago 4.6
6. Harvard University 4.5
6. Johns Hopkins University 4.5
6. University of Michigan at Ann Arbor 4.5
9. Columbia University 4.4
9. Cornell University 4.4
9. University of California at Los Angeles 4.4
9. University of Wisconsin at Madison 4.4

13. University of North Carolina at Chapel Hill 4.3
14. Duke University 4.2
15. University of Pennsylvania 4.1
16. Indiana University at Bloomington 4.0
16. Northwestern University 4.0
16. Brown University 4.0
16. University of Virginia 4.0
20. University of Texas,at Austin 3.9
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Sociology

Ránk School name Average score

1. University of Wisconsin at Madison 4 .9
2. University of ChicagOy 4 .8
3. University of Carolina at Berkeley 4 .6
3. University of Michigan at Ann Arbor 4 .6
5. University of North Carolina at Chapel Hill 4 .5
6. Harvard University 4 .2
6. Stanford University 4 .2
6. University of California at Los Angeles 4 .2
9. Indiana University at Bloomington 4.1

10. Northwestern University 4 .0
11. Columbia University 3 .9
11. University of Washington 3 .9
13. University of Arizona 3 .8
13. University of Pennsylvania 3 .8
15 . University of Texas at Austin 3 .7
16. Cornell University 3 .6
16. Johns Hopkins University 3 .6
16 . Princeton University 3 .6
19. Duke University 3 .5
19. State University of New York at Stony Brook 3 .5
19. University of Illinois at Urbana-Champaign 3 .5
19. University of Minnespta at Minneapolis 3 .5

Ránk

Political Science

Average scoreSchool name

1. Harvard University 4 .8
1. University of California at Berkeley 4 .8
1. University of Michigan at Ann Arbor 4 .8
4 . Stanford University 4 .6
5. Yale University 4 .5
6. University of Chicago 4 .4
7. Massachusetts Institute of Technology 4 .3
7. Princeton University 4 .3
9. University of Rochester 4 .2

10. University of California at Los Angeles 4.1
10. University of Minnesota at Minneapolis 4.1
10. University of Wisconsin at Madison 4.1
13. Duke University 4 .0
14. Cornell University 3 .9



SZOTE NAPLÓ
21

4. évfolyam 11. szám

14. University of North Carolina at Chapel Hill 3.9
16. Indiana University at Bloomington 3.7
16. Ohio State University 3.7
16. University of lowa 3.7
19. Columbia University 3.6
19. University of California at San Diego 3.6

i

Psychology

Ránk School name Average score

1. Stanford University 4.8
2. University of California at Berkeley 4.6
2. University of Illinois at Urbana-Champaign 4.6
2. University of Michigan at Ann Arbor 4.6
5. University of California at Los Angeles 4.5
5. Yale University 4.5
7. Harvard University 4.4
7. University of Minnesota at Minneapolis 4.4
9. Carnegie Mellon University 4.3
9. Princeton University 4.3
9. University of Pennsylvania 4.3

12. University of Wisconsin at Madison 4.2
13. Indiana University at Bloomington 4.1
13. Massachusetts Institute of Technology 4.1
15. University of Colorado at Boulder 4.0
15. University of Texas at Austin 4.0
15. University of Washington 4.0
18. Brown University 3.9
18. Columbia University 3.9
18. Cornell University 3.9
18. Johns Hopkins University 3.9
18. Ohio State University 3.9
18. University of California at San Diego 3.9
18. University of Chicago 3.9
18. University of North Carolina at Chapel Hill 3.9
18. University of Oregon 3.9
18. University of Virginia 3.9



College of Medicine 
Analysis of Funding Sources 
Total Direct Expenditures % 

University of Iowa 

Faculty Pract Plan 36.1 

Grant, Cont, VA, etc 39.3 

Tuit ion 4.3 
State Appropr iat ions 14.8 

Indirect Cost Recov 6.6 

F a c u l t y P r a c t P l a n 4 0 

Grant, Cont, VA, etc 40. 

Tuition 4.2 
State Appropriat ions 8.2 
Indirect Cost Recov 6.8 

1981-82 
$101 million 

1991-92 
$218.3 million 



8.4%(2) 
8 . 6 % ( 1 ) 

10.3% 
10.8% 87.5% Accumulative 

for 120 month period 

30.2% Accumulative 
for 120 month period 

ifBrlx' 
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Service Record

July 1, 1992 to June 3 0 , 1993

BED AND CLINIC COMPLEMENTS
Inpatient Beds...................................... 891

Intensiv Care...........................208
Acute Care.............................. 612
Minimál Care.............................71

Ambulatory Patient Specialty 
Diagnostic Clinics..............................234

PATIENT SERVICES
Patient Admissions..................34,060

Adults and Children...........32,487
Newborn (births)..................1,573

Totál Patient Days of Care..... 236,961
Ambulatory Patient Clinic Visíts .. 466,429
Emergency-Trauma Center Visíts... 23.342
Major Surgical Operations...... 16,004

Cardiac Operations................. 713
Organ and Tissue Transplants..............519

Boné........................................141
Boné Marrow.............................97
Cornea.................................... 137
Heart.......................................... 10
Kidney....................................... 66
Liver...........................................23
Lung............................................ 9
Pancreas.................................... 10
Skin...........................................26

Minor Surgical Procedures...... 52,855
Digestive Disease

Procedures....................... 9,636
Other Minor Procedures..........48,321
Cochlear Implants...................................28
In Vitro Fertilization/Related

Procedures........................................ 458
Fetal Diagnosis and Therapy 

Procedures........................................ 332

Cardiac Catheterization Procedures.. 1.890
Aduit...................................  1,725
Child........................................165

Cardiac Electrophysiology Studies...... 336
Coronary Interventional Procedures .... 420
Blood Ttansfusions........................  34,839
Respiratory Care Services.............240,642
Days of Ventilátor Care..................  11,065
Radiographic Examinations and

Treatments................................. 202,135
Diagnostic Examinations .142,487 

Computed Tomography (CT)
Head Scans........................6,534
Whole Body Scans........... 7,357
Ciné CT............................. 2,968
Magnetic Resonance........7,479

Nuclear Medicine................. 6,789
Radiation Oncology............28,521

Electrocardiograms (ECG)............... 37,824
Echocardiograms (EKG).....................8,438
Electroencephalograms (EEG)........... 2,297
Laboratory Tests.........................5,679,236
Pharmacy Orders........................2,764,746
Physical Therapy Time Units......... 113,615
Social Service Consultations........... 24,319
Occupational Therapy Time Units.. 38,610
Renal Dialysis Treatments................. 9.349
Meals Served..............................2,034,943
Pounds of Laundry Processed...5,695,805 
Patients Transported by Air and Mobile

Critical Care Services..................... 1,147
Helicopter Service....................809
Fixed Wing Aircraft................... 29
Mobile Ground Unit................. 309

Patients Transported by:
Hospital Ambulance...................  11,075
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HUMÁN RESOURCES
Staff Physicians and Dentists............... 597
Resident Physicians and Dentists........ 499
Fellow Physicians.................................. 182

SUBTOTAL............................ 1,278
Professional Nurses........................... 1,562
Other Professional Staff.................... 1,504
Other Hospital Staff...........................3,244

TOTÁL STAFF....................... 7,588
Volunteer Program Hours............... 52,480
Number of Volunteers...........................922
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HEALTH EDUCATION
Educational Programs............................. 35
University Health Science College Students 

in Training at University Hospitals 1,170
Medical Students.................... 506
Dental Students.........................71
Nursing Students.................... 503
Pharmacy Students................... 90

Resident and Fellow Physicians and
Dentists in Training........................... 681

Other lowa Health Profession Students
in Training......................................... 527

Totál in Health Edication at UIHC .... 2,378
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Orvosképzés, szakorvosképzés 
és folyamatos továbbképzés az USA orvos egyetemein, 

különös tekintettel a klinikai képzésre.

Beszámoló az USA tanulmányút tapasztalatairól.
Az orvosképzés az Amerikai Egyesült Államok

ban (továbbiakban USA) az európai képzéstől eltérő 
rendszerben történik. Mivel a középiskolát végzettek 
(Undergraduate Education) a College-ban (Graduate 
Education: 4 év) az európai orvosképzésben az első 
három évben oktatásra kerülő tárgyak egy részéből 
alapos ismeretekre tesznek szert, az űn. orvosegye
tem (Medical School) csak 4 éves (Postgraduate 
Education) és főleg a klinikai stúdiumokat tartalmaz
za. Az orvosegyetem befejezésekor a végzősök meg
kapják az MD fokozatot.

A döntő különbség az amerikai és a magyar or
vosképzésben az, hogy a szigorló időszakot (Intern- 
ship) MD fokozattal kezdik, ami magyarázza tevé
kenységük során megfigyelt nagyfokú önállóságot és 
felelősségérzetet. Az intem teljesértékű munkaerő, 
felügyelettel végzi egésznapos munkáját, résztvesz 
az ügyeleti ellátásban, de működési engedélyt csak a 
licence-vizsga letétele után kap. Az Intemship letöl
tése után, vagy aközben történik a pályaválasztás. 
Az MD-k nagy része általában a szakosodás (speci
alizálódás, subspecializálódás) felé irányulnak és 
aránylag kis részük választja a legrövidebb szakkép
zést (3 év) igénylő családorvosi (Family Physician)

státuszt. A specializálódás a nagy klinikai tárgyakból 
aránylag rövid időt vesz igénybe (3 vagy 4 év) és re
zidens rendszerben történik. A subspecializálódás 
„Fellowship”-ek keretében folyik és általában újabb 
kettő-négy évig tart. Az orvosképzésben a vizsgák 
döntő része írásban történik (Multiple Choce rend
szer), a licence-szerző vizsgáztatást, valamint a szak
vizsgáztatást államonként erre a célra felállított tes
tületek végzik (State vagy Federal Board Exa- 
minations).

Az orvosi tevékenység (szakellátás és családorvo
si tevékenység) általában magánorvosi munkaközös
ségekben (Priváté Group Medicine) történik, mely 
szervezettségének csúcsát a Mayo Klinikán érte el. 
Az orvosok egy része az ún. akadémiai karriert vá
lasztja és egyetemi intézetekben folytatja tevékenysé
gét. Mivel az egyetemi intézetekben óriási a ver
seny, a magasszintű klinikai és oktató tevékenység 
mellett alapvető követelmény a tudományos tevé
kenység is. Ezekben az intézetekben dolgozó orvo
sok nagyrésze ezért tudományos fokozat (PhD) meg
szerzésére kényszerül, mert csak így tud a verseny
feltételeknek megfelelni. Fentiek miatt az eleve aka
démiai karrierre pályázó orvosok számára bevezettek
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egy kombinált képzési formát, amelyet MD-PhD 
programnak neveznek. Ebben a képzési formában a 
hallgató mintegy 8 év alatt képes megszerezni az 
MD és PhD fokozatot. Az amerikai orvosképzés 
egyik legfóbb kritikája éppen a hosszú képzési idő
ben adható meg, hiszen az MD-PhD fokozat, a 
szakvizsga és ráépített szakvizsga megszerzése általá
ban 15 évet vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy a 
fenti képzési idő teljesítésekor a végzettek életkora 
36-37 év körül mozog.

A betegellátásban a magasan kvalifikált nővéri 
munka rendkívül fontos helyet foglal el. Az önálló 
szakmai érdekképviseletekben tömörült ‘ nővérgárda 
az orvosi tevékenység jelentős részét -  természetesen 
az orvosi felügyelet megtartása mellett -  magára vál
lalja, ezáltal jelentősen növeli az orvosi tevékenység 
effektivitását.

A klinikai diszciplínák irányításában, működteté
sében nagyfokú szervezettség, computerizáció érvé
nyesül. Külön szervezetek foglalkoznak a betegbiz
tosítással kapcsolatos finanszírozási megállapodások 
kidolgozásában, Hl. kiharcolásában. Fontos megje
gyezni, hogy az orvosi tevékenység jelentős profitot 
termel, így az egyetemek vonatkozásában a klinikák 
ebből a profitból támogatják az egyetemi központi 
költségvetést.

Tekintettel arra, hogy a subspecializálódás felé 
fordult amerikai medicinában kezdtek elfogyni a csa
ládorvosok, az új egészségügyi reform amellett, 
hogy gyakorlatilag teljeskörű biztosítást óhajt beve
zetni, döntően a családorvosi rendszer kiterjesztését 
és megerősítését célozta meg. Az orvosegyetemeken 
jelentős hagyományokkal rendelkező családorvosi 
tanszékek működnek, amelyek önállóan, a változó 
igényeknek megfelelően alakítják a képzési temati
kát. A képzés rezidens rendszerben folyik. Nagyon 
érdekes, hogy a családorvost tevékenységében nem 
orvosi képzettséggel rendelkező szakember is segíti, 
akit orvosasszisztensnek (Physician Assistant) hív
nak. A College-ból beiskolázott diákok az ún. „Phy
sician Assistant Program” keretében kerülnek kikép
zésre. A kétéves programban az első félév során az 
orvosegyetemeken oktatott elméleti tárgyakból kap
nak rövid kiképzést. Másfél évet a fő klinikai tár
gyak megismerésével töltenek, melynek keretében
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kissebészeti eljárásokat és a munkaszervezéssel kap
csolatos alapismereteket is elsajátítják. Az orvos
asszisztens orvosi felügyelettel, de egy bizonyos fo
kig nagy önállósággal végzi feladatát. Az 
egyszerűbb betegségek önálló diagnosztizálására és 
gyógykezelésére is jogosult, mivel azonban pontosan 
ismeri képzettségének határait, a kompetenciáját 
meghaladó esetekben konzultál az őt alkalmazó 
orvossal.

Az orvosképzésre (nővér és orvosasszisztens kép
zésre is) és szakképzésre általában jellemző, hogy a 
limitált számú elméleti előadások (Lecture Courses) 
és a tutoriális rendszerben folyó gyakorlati oktatás 
(az orvos felügyeletével, de nagyfokú önállósággal 
végzett betegellátó tevékenység, szimulált esetek 
elemzése betanított betegekkel, az életfunkciókat 
szoftverekkel imitáló bábuk használata, stb.) mellett 
rendkívül nagyfokú önképzésre kényszeríti a hallga
tókat (önálló irodalmazás, computerszolgálat igény
bevétele, audiovizuális önképzés, esetmegbeszélé
sek, stb.) és minden képzési formában előírt bizo
nyos fokú tudományos tevékenységet.

A továbbképzés a szakképesítés megszerzése után 
is folyamatos. A továbbképzést „Continuing Edu- 
cation”-nak hívják és főleg credit pontrendszerrel 
kontrollálják. Bizonyos idő elteltével kötelező a 
szakembereknek ún. „Recertificatios” eljárásnak alá
vetni magukat.

Néhány szót az amerikai orvostanhallgatókról. 
Az orvostanhallgatók legfőbb célja olyan magasszin
tű tudás megszerzése, melyet hasznosítani tudnak 
karrierjük során. Mivel a képzés rendkívül koncent
rált és nagyban épít az orvostanhallgatók önképzési 
tevékenységére, az orvostanhallgató főleg a tanulás
sal van elfoglalva. Résztvesz az egyetem közéleti te
vékenységében, ill. vezető testületéiben, azonban 
sokkal, kisebb mértékben, mint az korábban megfi
gyelhető, az amerikai oktatók véleménye szerint az 
orvostanhallgatók éretebbek, felnőttebbek, mint az 
európai társaik, ahol az orvosegyetemi évek 18 éves 
korban kezdődnek.

dr. Lonovics János 
tanszékvezető egyetemi tanár

---------------------  SZOTi; NAPLÓ
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„Kik kaptak, mennyit kaptak 
és miért nem annyit kaptak?”

-  Dr. Dombi György főtitkár a béremelésről

Sokan és sokfélét mondtak az egészségügyben esedékes és néhol 
meg is valósuló béremelésről. Hallottunk már az egészségügyi és a 
felsőoktatási kulcsszámon lévők eltérő besorolásáról és arról is, 
hogy esetleg lesz 13. havi fizetés.

Ezekről az Egyetem közvéleményét leginkább érdeklő kérdések
ről kérdeztem az Egyetem titkárát, Dr. Dombi Györgyöt.

-  Az Egyetem az elmúlt időben 
a bérek fejlesztésére különböző 
pénzeszközöket kapott. Melyek 
ezek és milyen összeg érkezett 
Egyetemünkre?

Az 1993 évi költségvetés két
féle olyan béijellegű juttatást tar
talmazott, melyek az egyetemi 
dolgozókat érinti. Ezek közül az 
egyik május elsejei hatályú és 
érinti az összes egészségügyi in
tézményben dolgozó személyt. 
Mivel az orvostudományi egyete
mek egészségügyi intézménynek 
minősülnek, így az Egyetem 
összes főállású alkalmazottja bele
tartozik ebbe a körbe, függetlenül 
attól, hogy végez-e közvetlenül 
egészségügyi szolgáltatást vagy 
sem. Ennek mértéke mintegy 
1.300 Ft/fő/hó. így az elméleti 
intézetek dolgozói is részesülnek 
ebből az összegből. A másik a fel
sőoktatásban dolgozó diplomáso
kat érinti szeptember 1-jei ha
tállyal és azt a célt szolgálta, hogy 
az egyetemeken dolgozó diplomá
sok igen elmaradott bérét a többi 
diplomásokéhoz igazítsák. Ennek 
mértéke jóval nagyobb, mintegy 
12.000-13.000 Ft/fő/hó.

-  Kaphatnánk-e pontosabb 
adatokat a fen ti összegről? Kik 
kapták, mennyit kaptak pontosan 
és miért nem annyit kaptak?

Korábban mindenkinek az ál
lásának megfelelő kulcsszáma 
volt. Egyetemünkön a kétféle fő 
tevékenységi körnek megfelelően 
volt egészségügyi és felsőoktatási 
kulcsszám. A kulcsszám az adott 
(egyetemi) tevékenységhez szük
séges munkaköröket sorolta fel és 
tette azt statisztikailag kezelhető
vé. így,az egészségügyi tevékeny
séghez szükséges orvos, ápolónő, 
titkárnő, lakatos, festő, portás, 
stb. A felsőoktatási tevékenységi 
lista hasonló: professzor, docens, 
— titkárnő, lakatos, portás, stb. 
A felsorolásból látható, hogy 
egyetemünkön van egy sor olyan 
állás (kulcsszám), ami mindkét te
vékenységben szerepel [Pl. van 
műszaki ügyintézőnk egészség
ügyi kulcsszámon is és felsőokta
tási kulcsszámon is. Vannak olya
nok, akik csak egészségügyi 
kulcsszámon lehetnek, mivel azt 
nem ismeri a felsőoktatási tevé
kenységi lista (pl. gyógyszertár, 
klinikai laboratóriumok munkatár
sai, stb.) attól függetlenül, hogy 
ott oktatás folyik-e vagy sem. Ha
sonlóképpen orvosaink legtöbbje 
felsőoktatási kulcsszámon van 
(beosztásuk docens, adjunktus, 
stb.)].

A Közalkalmazotti Törvény 
beléptével mindenki a közalkal

mazotti jogviszonyban eltöltött 
idővel és végzettségével meghatá
rozott kategóriákba került átsoro
lásra. Ez azonban nem tükröz 
semmiféle tevékenységet, így las
san visszatér, illetve mindig hi
vatkoznak a régi kulcsszámra. így 
van az, hogy a felsőoktatási bér
emelést az úgynevezett háromez
res (3001-3999) kulcsszámúak 
kapták. A lényeg az egészben az, 
hogy az Egyetem nem egy adott 
összeget kapott most sem béreme
lésre, hanem egy meghatározott 
körben alkalmazottak részére ka
pott pénzt. így előfordulhat, hogy 
két, egy munkahelyen, azonos te
vékenységet végző diplomás kö
zül csak az egyik kap a felsőokta
tási pénzből csak azért, mert kol
legája egészségügyi kulcsszámon 
van. Tovább bonyolítja a kérdést, 
hogy az egészségügyi kulcsszá
mon lévőket vagy a Népjóléti Mi
nisztérium vagy az Egészségbizto
sítási Alap fizeti. Azt, hogy há
nyán érintettek béremelésben, a 
főhatóság -  Népjóléti Minisztéri
um -  határozta meg az idei évre 
érvényes költségvetési létszám 
alapján. Azaz nem az alkalmazot
tak száma a lényeges, hanem az 
engedélyezett létszám.

A pontos, egy személyre leve
tített összegeket elég nehéz meg
határozni. Ezt a következőkkel 
próbálom meg érzékeltetni. A 
Közalkalmazotti Törvény előíija 
azt, hogy valakinek mennyi a mi
nimális fizetése. Ennek törvényi 
bevezetése 1994. január 1-je. A 
Kormány többször nyilatkozott,
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hogy a törvényben foglalt kötele
zettségének eleget kíván tenni és 
ezt a következő évi költségvetés
ben figyelembe veszi. Ezt elősegí
tendő előírást kaptunk arra, hogy 
a béremelés után mindenkinek a 
törvény által előírt fizetésének 
legalább 85%-ával rendelkeznie 
kell. A felsőoktatási törvény elő
írásai szerinti professor emeritusi 
fizetéseket is ebből kell fizetni. A 
legnagyobb gondot azonban az 
okozza, hogy a Közalkalmazotti 
Törvény nemcsak a fizetéseket ír
ja  elő, hanem azokat különböző -  
kőtelező -  pótlékokkal egészíti ki. 
így aztán igen félrevezető az a 
sajtóban megjelent hír, mely sze
rint mindenkinek a fizetése adott 
összeggel emelkedik és ekkor az 
alapbér emelkedésére számítunk. 
Ugyanis az Egyetem részére le
utalt pénz nem tartalmaz pótléko
kat, járulékos összegeket. Ha va
lakinek emelkedik a fizetése, az
zal emelkedik a szabadságátalá
nya, túlóradija, műszakpótléka, 
stb. (Mellékesen itt jegyzem meg, 
hogy ez az oka annak, hogy a 
Kollektív Szerződés ilyen nehezen 
készül.) Tavaly amikor a 4%-os 
béremelést végrehajtottuk, nem 
számoltunk ezekkel a vonzatokkal 
és egyes szervezeti egységek emi
att önhibájukon kívül bérkerettúl
lépéssel küzködtek.

A fentiek alapján talán úgy 
kellene fogalmazni, hogy az egye
tem az alábbi bruttó összegeket 
kapta fizetésemelésre.

Egyetemünkön az oktatói fel
adatot ellátók (3200-3600 kulcs- 
számúak) száma az 1992 évi ada
toknak megfelelően (ez alapján 
készült az 1993 évi költségvetés) 
774 fő teljes munkaidőben és 10 
fő részmunkaidőben. Az összes 
foglalkoztatott átlagos statisztikai 
létszáma 4280 fő, ebből Egész
ségügyi Alap terhére 2311 fő,

más forrás terhére 1969 fő. A má
jus 1-jei béremelésre 16.423.000 
Ft-ot kaptunk az idei évre, mely
nek értesítése augusztus 30-án ér
kezett a Rektori Hivatalba. Erről 
az Egyetemi Tanács szeptember 9- 
én úgy döntött, hogy a gazdasági 
vezetés és az érdekvédelmi szer
vek dolgozzanak ki javaslatot az 
összeg felosztására, valamint 
amennyiben lehetséges -  a feszült
ségeket csökkentendő -  váijuk 
meg az oktatókat érintő béreme
lést. Az oktatói bérfejlesztés októ
ber 16-án érkezett meg, összege: 
41.511.000 Ft az idei évre.

A pénz elosztására a követke
ző ad hoc bizottságot választotta 
az Egyetemi Tanács: Dr. Cser- 
nayné Somogyi Katalin, Dr. Csa
nádi Lajosné, Fráter Zoltánná, 
Dr. Praefort László, Dr. Penke 
Bolond, Dr. Thurzó László, 
Unginé Kántor Katalin.

-  Mik voltak az elosztás fő  
szabályai?

1. Az I., és II. munkaköri cso
portba tartozók (diplomások) csak 
a nagyobb béremelést jelentő fel
sőoktatási öszegből kapnak, míg a 
rájuk eső egészségügyi bérfejlesz
tés is a III., IV., V. kategória ré
szére kerül kifizetésre.

2. Az I., és II., munkaköri 
csoportba tartozók szorosan vett 
létszámát kiegészítjük azokkal, 
akik nem oktatói kulcsszámon 
vannak, de az egyetemi oktatás
ban közvetlenül résztvesznek (774 
főről 912 főre emelkedik az érin
tettek száma).

3. Mindenkinek automatiku
san számfejtik azt az összeget, 
amivel a besorolási bére 85%-ot 
eléri. (Béremelés egyik része)

4. Az intézetek részére kiszá
mított „nettó” bérfejlesztés, mely 
a III., IV., V. munkaköri csoport
ban 1.300,- Ft/fő/hó, az I., II. 
munkaköri csoportban pedig

6.000,- Ft/fő/hó. (Béremelés má
sik része).

5. Azoktól a szervezeti egysé
gektől, melyek bértömegét köz
ponti keretből ki kellett egészíteni 
azoktól ez most elvonásra kerül 
(az adósság azon része, mely a 
85%-os beálláshoz szükséges, tör
lésre kerül; az elvonás azonban 
nem lehet több, mint a 4. pontban 
leírt fejkvótás béremelés 30%-a).

6. A 4. pontban szereplő 
összeget az intézetvezető a szak
szervezettel ill. intézeti tanáccsal 
egyeztetve differenciáltan oszthat
ja  el, de a két fő kategória között 
nem lehet átcsoportosítani össze
get.

7. A bérfejlesztés november I- 
jétől épül be az alapfizetésbe. 
Visszamenőleges béremelési 
összegről az intézetvezetőnek kü
lön kell nyilatkoznia és az juta
lomként kerül kifizetésre. Ez az 
összeg értelemszerűen a III.-V. 
munkaköri csoportnál a bérfej
lesztés hatszorosa (máj. l.-nov. 
1.), az I.—II. munkaköri csoport
nál pedig a béremelés kétszerese 
(szept.-okt.). [Az időközben belé
petteknél természetesen ez az 
összeg megfelelően kisebb.]

8. Az I. és II. munköri cso
portban januártól bevezetésre ke
rülő illetménypótlékok 85%-át az 
egyetem az előírásnak megfelelő
en tartalékolta, így január elsejé
től az MKM rendeletének megfe
lelően adjunktustól felfelé újabb 
béremelés várható ebben a kör
ben. Hasonlóképpen emelkedik a 
fizetés azoknál a munkatársaknál, 
akik nem érik el a törvény szerinti 
100%-os minimálbért, valamint 
akik egyéb pótlékokra jogosultak 
lesznek (veszélyes munkakör, su
gárártalom, stb.).

-  Mikor kerül kifizetésre a 
pénz?



Ha az intézet november 5-ig 
visszaküldte a béremelési javasla
tot, akkor a decemberi fizetéssel 
mindenki megkapja az üj fizeté
sét. A visszamenőleges összeget 
jutalomként ugyanekkor fizetik ki 
illetve utalják át.

-  Kik nem kaptak megfelelő 
fizetésemelést?

Nem kaptak diplomásoknak 
megfelelő béremelést az egyetem 
egyéb diplomásai pl. a jogi, mű
szaki diplomával rendelkezők, a 
PhD hallgatók (mivel ők hallgatói 
státuszban vannak), a háziorvosi 
rezidenseink. Náluk elég nagy fi
zetéskülönbség jelentkezik most 
és jövőre mindent meg kell ten
nünk a bérfeszültség csökkenté
sére.

-  Kaptak-e olyanok is béreme
lést, akiknek nem járt volna?

Korábban említettek szerint 
azok az egyéb diplomások, akik 
közvetlenül oktatással is foglal
koznak, de kulcsszám szerint nem 
kaptak volna. Ilyenek a központi 
gyakornokok, mivel ők központi
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bérkeret terhére vannak alkal
mazva. Várhatóan rendeződik az 
ügynevezett központi bérmegtaka
rításon alkalmazottak sorsa is. 
Köztük sokan évek, sőt évtizedek 
óta vannak így alkalmazva. 
Amennyiben szükséges a munká
juk és az intézet nem tudja megol
dani bérkeretüket érdemes lesz ál
lásukat „véglegesíteni”, azaz az 
állást is az intézethez adni (így 
nem rektori hatáskörűek lesznek), 
fizetésüket pedig az intézeti bér
színvonalhoz állítani. Ezeknek az 
állás- és bérügyeknek a rendezésé
re a tanszékvezetőnek kell javasla
tot tennie a Rektor felé.

-  Sokakat érdekel, hogy lesz-e 
13. havi fizetés az idén?

Lesz. De tudni kell, hogy en
nek bruttó értéke a minden pótlék 
nélküli besorolási bér. Az év vé
gén pedig a kumulálódó adóalap 
miatt várhatóan nagyobb lesz a le
vonás. így a tavalyi kifizetéshez 
hasonlóan bizonyára az idén is so
kan meglepődnek.
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-  Teljesen nyilvánvaló, hogy 
nincs könnyű helyzetben az egye
tem, de éppen a kormányzati ígé
retek miatt jogosnak tűnik a dol
gozók kérdése: lesz-e jövőre fize
tésemelés?

Az előbb elmondottak alapján, 
ha béremelésen az alapbért értjük, 
akkor azoknak várhatóan emelke
dik a bérük, akiknek nincs meg a 
törvény által előírt minimálbérük. 
Ha béremelésen azt értjük, hogy 
ki mennyit visz haza, akkor vár
hatóan nagyon soknak emelkedik 
a bérük, mert egy sor illetmény
pótlék belép. Azt viszont senki se 
kérdezze, hogy ezt honnan fogjuk 
kifizetni (nekünk kell „kigazdál
kodni”, a jövő évi költségvetésbe 
be lesz építve, norma szerint ka
punk majd egy országos átlagot) 
és ki fogja azt finanszírozni (Mű
velődési és Közoktatási Miniszté
rium, Népjóléti Minisztérium, 
Társadalombiztosítás, avagy ma
gunk izzadjuk ki).

K. A.

29

A béremelés, a 13. havi fizetés illetve a Közalkalmazotti Törvénynek megfelelő besorolás 
nemcsak egyetemünk dolgozóit, hanem mondhatni az ország egész lakosságát foglalkoztatja.

Az egészségügy dolgozóinak azonban minden követelése különleges elbírálás alá esik, lévén 
az ágazat speciális, így a sztrájktörvény sem egyformán vonatkozik mindenkire.

Az EDDSZ azonban elhatározta, hogy amennyiben 1994-ben nem lép életbe a hatályos 
bértarifa rendszer, kénytelenek lesznek a végső eszközzel élni.

Egyetemünkön úgy tűnik nem lesz szükség üyen drasztikus lépésre, azonban érdemes 
áttekinteni az alábbi táblázatokat, melyek képet adnak az egészségügyben dolgozók országos 
bérhelyzetéről (lásd a következő oldalon).
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Melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez
(minimál illetmény =  1)

FOKOZATOK FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A B C D E F

1 . 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 -

2. u 1,6 2,1 2,6 3,1 -

3. 1,2 1,7 2,3 2,7 3,2 . 4,0

4. 1,3 1,9 2,5 2,9 3,4 4,2

5. 1,4 2,1 2,7 3,1 3,6 4,4

6. 1,5 2,2 2,8 3,2 3,8 4,6

7. 1,6 2,3 2,9 3,3 3,9 4,8

8. 1,7 2,4 3,0 3,5 4,0 5,0

9. 1,8 2,5 3,1 3,6 4,1 5,1

10. 1,9 2,6 3,2 3,7 4,2 5,2

11. 2,0 2,7 3,3 3,8 4,3 5,3

12. 2,1 2,8 3,4 3,9 4,4 5,4

13. 2,2 2,9 ,  3,5 4,0 4,5 5,5

14. 2,3 3,0 - - - -

A közalkalmazotti illetménytáblázat hatályba lépésének időpontja, az EDDSZ követelése szerint: 1994. 
január 1. A ^fokozatok” a közalkalmazotti munkaviszonyt jelzik. (Például az első fokozat három év, a 
második hat, a harmadik kilenc, a tizenegyedik negyvenkét év munkaviszonyt jelöl.) A „fizetési osztályok* 
(A,B,CJD,E,F) alatt közölt szorzószámok segítségével pedig -  a munkaviszonyban eltöltött idő 

figyelem bevételéül - kiszámítható az alapbér. Az „A* fizetési osztályba a nyolc általánost végzettek 
(segédmunkások), a „B’-be az érettségizettek, a szakasszisztensi oklevéllel (ápolók), a „C’-be a középfokú 
szakosítóval bírók (gazdasági, műszaki dolgozók és szakdolgozók), a „D”-be a főiskolát, az *E”-be az 
egyetemet végzettek, az mF"-be pedig a szakorvosi oklevéllel rendelkezők tartoznak (Még mindig nem tükrözi 
az orvosokat megillető társadalmi elismertséget.)

(A táblázat ill. a hozzájuk tartozó kiegészítések a Magyar Orvos című folyóirat novemberi száméban jelentek meg.)



34
SZOTE NAPLÓ

4. évfolyam 11. szám

Szakmai fórum a patikaprivatizációról
A Lombard Pénzügyi és Befektetési Rt. Ingatlanforgalmi szakértő irodájának vezetőjétől Cselik Tibortól 

származott az ötlet, hogy a még állami gyógyszertárakban dolgozó patikusok számára konferenciát 
szervezzen a privatizáció legaktuálisabb kérdéseiről.

Az egyetemünkön november 6-án megtartott szakmai fórumon mintegy ISO gyógyszerész képviseltette 
magát Szegedről ill. a szűkebb régióból.

Elsőként Tímár Györgyné, az ÁVÜ főtanácsosa ismertette a patikaprivatizáció kapcsán kialakult állam i 
véleményt. Elmondta, hogy miután a törvény az ÁVÜ hatáskörébe sorolta a megyei gyógyszertári központok 
értékesítését, ők azonnal egyeztetek a Népjóléti Minisztériummal s az általuk kijelölt elsődleges 
szempontokban meg is egyeztek.

Nevezetesen: -  a gyógyszertárakat egységes feltételek mellett kell privatizálni;
-  a 20 megyei központ vagyonából összesen 5-6  nagykereskedelmi céget lenne 

célszerű létrehozni;
-  a tulajdonváltás miatt csak nagyon rövid ideig lehetnek zárva gyógyszertárak;
-  csak azok vásárolhatják meg, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek, tehát 

csak gyógyszerészek.
Jüniusban lépett hatályba az a törvény, mely a megyéket felszólítja, hogy adják át a gyógyszertári 

központokat az ÁVÜ-nek. Emiatt elég sok helyen keveredtek perbe egymással, azonban Tímáraé szerint a 
helyzet mielőbbi rendeződése, most már mindenkinek érdeke. 10 megyében már meg is kezdődött a konkrét 
munka. Nehezíti még a megyék és az ÁVÜ közti helyzetet, hogy az utóbbi biztosokat nevezett ki a megyei 
központok élére, melyek közül 1 kivételtől eltekintve mindegyik gyógyszerész (de 10 biztosból „csak” 7 a 
volt igazgató).

Az egyik leghüsbavágóbb kérdésről, a versenykiírás feltételeiről a főtanácsos asszony a következőket 
mondta:

-  arra törekszenek, hogy az ott dolgozó gyógyszerészek minél nagyobb számban legyenek 
tulajdonosok;

-  azonos árajánlat esetén szakmai pontrendszer dönt (itt a szakmai képesítést, a gyakorlatban eltöltött 
évek számát veszik elsősorban figyelembe.)

A meghívottak közül ezután Lehmann István, a Csongrád-Megyei Közgyűlés elnöke emelkedett 
szólásra, aki szerint, ők azok „akikre lőnek”. A megyei központokat annak idején ugyanis közüzemi 
vállalatoknak minősítették, melynek következtében ők a júniusi törvényt alkotmányellenesnek tartják, 
ügyükben a bírósághoz fordultak jogorvoslásért. Sajnos azonban mindmáig nem született jogerős ítélet, mely 
csak tovább késlelteti a privatizáció beindulását.

A kérdésre, hogy mit tenne a megye, ha a központ végül mégis az ő tulajdonában maradna, Lehmann 
István sajnos nem tudott válaszolni. Véleménye szerint ugyanis a megye egyszinten áll az egyes települési 
önkormányzatokkal, tehát koncepció tőlük várható.

Mivel jelen volt dr. Lippai Pál Szeged polgármestere, mindehhez rögtön hozzá is tette: „önkormányzati 
kötelesség, hogy a települések gyógyszerrel el legyenek látva és ez éppúgy vonatkozik a legtávolabbi 
külterületekre, mint a belvárosra.

Tehát a folyamat felgyorsítása érdekében ő azt javasolja, hogy biztosítani kellene a gyógyszerészeknek, 
hogy az E-hitel ill. a kárpótlási jegy felhasználásával tudjanak részt venni a privatizációban. Bár -  mint 
hozzá tette -  azt is látni kell, hogy az a folyamat „egy lépcsővel felettünk zajlik” , de sajnos mi is részt vevői 
vagyunk.

Ezt követően Tóbiás István a Postabank képviselője szólt arról, hogy az E-hitel felvételének milyen 
lehetőségei vannak, illetve hogy a felvevőnek milyen feltételeknek kell megfelelni.

A gyógyszerészek érdekeit és legfőbb problémáit leghangsúlyosabban dr. Blum Ferenc a Gyógyszerész 
Kamara képviselője foglalta össze. Mint mondta őket nem érdekli, hogy ebből a privatizálandó vagyonból 
mennyit kap az ÁVÜ ill. az önkormányzat. A megoldást azonban még egyik fél sem tudta számukra is 
megnyugtató módon felvázolni: a megye csak egy jövőbeni állapotban tud gondolkodni, ugyanakkor pedig 
félő ha a gyógyszertárak nem állami tulajdonként kerülnek privatizáció alá a munkáltatót csak a profit fogja 
érdekelni.

-közel-
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Szemtől szembe az igazsággal 

Mosolygós fotelek a félhomályban. Lassan beszűrődő morajlás az ajtók repedésein át. 
Csoszogós és megfeszült idegek felhangjainak játszadozása. Vágyálmok egy 
izzadságszagú nyakkendő mintázatába préselve. Papírzörgés...nyirkos tenyerek egymásba 
verődése. 

Várakozás. 
Protokoll fogadás. Valami, valamiért. Tekintetek kutatják a miértet és a hogyant. 

Félünk. IMem attól, hogy elrontunk valamit, hanem, hogy nem lesz mit elrontanunk. Aztán 
lassan megoldódik a rejtély megint. A SZOTE-t jelenleg olyan emberek alkotják, akiknek 
többsége nem vágyik semmire. (A diákokra vonatkozó megjegyzés!) Ők megint 
elszalasztottak egy lehetőséget, hogy valahol, valamilyen formában meghagyják 
ujjlenyomataikat. Most azt hihetnék, hogy a keserűség beszél belőlem...pedig nem. Nekem 
legfeljebb az álmaimat tapossák szét semmire sem hívatott árnyalakok. Megszokható 
nehezen. Nehezen, de megszokható, hogy nem érdekel minket egy sportcsarnok, ami a 
„miénk" is lehetne, hogy nem érdekel minket egy olyan fórum, amin rektorunk, a szegedi 
alpolgármester asszonyunk, egy úr a fővárosból, egy főszerkesztő, és egy professzor is 
képviselteti magát - megszokható. Nehezen, de megszokható...de amikor két társam, 
látva azt, hogy negyven diáknak van csak „pofája" odaállítani egy ilyen rendezvényre, 
elmegy embereket toborozni a kollégiumi szobába, hogy háthal!), de csak üres szemekkel 
találkozik.. .ez számomra már nem szokható meg...ez szemtől szemben az igazsággal. 
Mondhatnám azt is, hogy szembeköpösdi. 

Csendben zajlott le az egész. ígéretek jobbról is, balról is. Egy-két hozzászólás, egy-két 
tisztázatlan tény. Pénztelenség...és egy marék erkölcsi támogatás. 

Várakozás. Hátha történik valami. Hátha leszáll az égből egy ufonauta és közli velünk, 
hogy amennyiben résztveszünk legújabb genetikai kísérletükben, úgy teljesíti e nagyratörö 
kívánságunkat. Csak azt nem tudom még, hogy mit válaszolnék neki. Talán felhívnám 
becses figyelmét arra, hogy felesleges volt az uralkodói többest használnia, és elküldeném 
valahova...vagy lehet, hogy de nem áltatom magam. Cyrano a becsületét hagyta az 
utókorra, Szent-Györgyi Albert a tudomány egy betűnyi részét, Quasimodo a halál utáni 
szerelmet, József Att i la a szavak szépségét...de vajon te mit fogsz magad után hagyni? 

Üres táncparkett és félredobott székek. Grundról elindult labdakergetök valahonnan a 
rákosi időkből, filmvászonra vetítve. Csoportosulások és elhaló szófoszlányok. A felbomló 
minoritás utolsó segélykiáltása. Aztán valaki, aki kézilabdával a kezében végezte az 
orvostudományi egyetemet, alig hallhatóan megjegyezte: „Csak azt sajnálom fiúk. hogy 
mindig ugyanazokat az arcokat látom mindenhol, ahol tenni kellene valamit." Én is. 

Péter Árpád 

Í&88Ö8SSSÍÍ&SSS5S8SÍ mmmmsmmmmmmm^mmmmmmmimmmmmmimmm 

1991. április 1. és 1992. 
április 30. között 13 hónapot 
töltöttem Padovában, ahol a 
klinikai munkám mellett heti 
egy napot az „ Opera della 
Prowidenza di S. Antonio" 
szociális otthonban dolgoztam, 
szemész konzultánsként egy 
olasz kollégámmal együtt. 

Az otthon 800 szomato-
mentálisan retardált beteget 

Olaszországi 
gondozott, közülük 400 volt 
ágyban fekvő. 

Az Intézet a Római Katoli-
kus Egyház felügyelete alatt 
áll. Az Intézetbe többfélekép-
pen lehetett gondozottként be-
jutni. A család kérvényezhette, 
akkor a beteg szociális segélye 

útibeszámoló 
vagy amennyiben volt, nyugdí-
ja az Intézetet illette meg. Ha 
a betegnek semmilyen jövedel-
me nem volt, akkor a család 
anyagi helyzete határozta meg, 
hogy fizetniük kellett vagy sem. 
Az egyedülmaradt, jövedelem 
nélküli betegek is bekerülhettek 
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az Intézetbe, ez esetben az egy
ház, illetve a hitközösség ado
mányaiból fedezték a beteg el
látását.

Az ápolószemélyzetet főleg 
apácák alkották, ők az általuk 
ellátott osztályhoz közel laktak 
s gyakorlatilag a nap 24 órá
jában, mindennap szolgálat
ban voltak. Elhivatottságukat, 
türelmüket csak csodálni 
lehetett.

Az orvosgárdát nagyon jó l- 
képzett általános orvosok al
kották, akik szükség esetén 
alapvető műtéteket (pl. ap- 
pendectomia), el tudtak végez
ni. Ugyanezen orvosok adták 
az alapvető fogászati ellátást 
is.

A  specialisták rendszerint 
heti egy alkalommal (illetve 
szükség esetén) látogatták az 
Intézetet, s ingyen konzíliumot 
nyújtottak.

A  mi feladatunk volt a lehe
tő legjobb látás biztosítása az 
ápoltaknak. A  400 aktív beteg, 
alak a kertben, konyhán stb. 
dolgoztak, igényelték a folya
matos ellenőrzést.

Gyakorlatilag az összes be
tegnek szüksége volt szemüveg
re vagy valamilyen más látási 
segédeszközre, aminek a ren
delése időnként meglehetősen 
hosszadalmas feladat volt. 
Egyetlen egyszer sem volt 
szükségünk nyugtató használa
tára. Valójában igyekeztünk 
mindig a beteget valódi m álla
potában", környezetében meg
ítélni s eldönteni, hogy mire 
kell neki a szemüveg, s hogy 
egyáltalán fogja-e viselni. Eb
ben nagy segítségünkre voltak 
az apácák, akik mindig pontos

leírással tudtak szolgálni a 
legapróbb részletekről is.

A  szemüveg rendelése előtt 
mindig a lehető legalaposabb 
szemészeti vizsgálatot próbál
tuk kivitelezni. Az Intézet jó l 
felszerelt volt, réslámpa, tono- 
meter, Goldmannperimeter állt 
rendelkezésünkre.

A  szükséges kisebb műtéte
ket, szemhéjoperációkat, kú
szóhályog műtéteket a jó l fel
szerelt műtőben meg tudtuk 
csinálni. Tapasztalataink és a 
helyi dolgozók elmondása sze
rint a kisműtő fenntartása ol
csóbb volt, mint a betegek 
szállítása. A  megszokott apá
cák, ápolónők jelenléte még a 
legnyugtalanabb beteget is 
nyugodtabbá tette, így keve
sebb gyógyszert igényeltek.

Szürkehályog vagy zöldhá
lyog, illetve más, a beteg álla
potára való tekintettel is indi
kált műtétet a helyi kórházak 
szemészeti osztályai végeztek 
el, míg az utókezelés a mi dol
gunk volt.

Mindennapos feladataink 
között igen sok volt a kisebb 
sérülések, gyulladások ellátá
sa. A gyakori koordinációs, 
érzékszervi problémák miatt az 
ápoltak sokszor nem is voltak 
tudatában voltak annak, hogy 
megsértették a szemüket, rend
szerint az ápolói figyeltek fe l a 
piros, gyulladt szemre, vagy a 
beteg megváltozott magatartá
sára.

Legalapvetőbb célunknak a 
még aktív betegek, illetve a ko
csihoz vagy ágyhoz kötött bete
gek lehető legjobb ellátását te
kintettük. Több esetben is elő
fordult, hogy a mással nem 
magyarázott leépülés, motivá

cióhiány mögött az igen erős 
szemüveg Hánya húzódott 
meg. A lehető legjobb szem
üveg rendelésével több beteget 
is képesek voltunk aktívabbá, 
érdeklődőbbé tenni, ami rend
szerint nagy segítség volt mind 
a betegnek, mind az ápolósze
mélyzetnek.

A különböző veleszületett 
betegségekben fennálló széles
körű szemészeti fejlődési rend
ellenességek, a korai, macula- 
degeneráció sok esetben limi
tálta tevékenységünket.

Az áltálunk legbehatóbban 
vizsgált csoport az időskori 
Down-syndromás betegek sze
mészeti állapota volt. 71 fe l
nőtt és időskorú (6 0 + ) D ow n  
kóros beteg követése alapján 

azt mondhatjuk, hogy látásuk 
megtartása érdekében érdemes 
elvégezni a szükséges beavat
kozásokat. ő k  rendszerint p ro
fitálnak a szemüveg viseléséből 
is. Személy szerint is hálásak, 
úgy tapasztaltuk, hogy a velük 
való törődés meghozza a mun
ka gyümölcsét.

Az Intézetben eltöltött 13 
hónap alatt sokat tanultam az 
ezzel a betegcsoporttal való tö
rődés, segítés terén, fő leg az 
elhivatott apácáktól. M egtaní
tottak arra, hogy a megfigye
lés nagyon fontos, ezzel meg 
lehet határozni, milyen képes
ségei vannak még meg a beteg
nek, milyen jellegű segítségre 
szorul. Azt is megtanultam, 
hogy nincs „Elveszett eset”, 
kellő törődés esetén a legre
ménytelenebbnek tűnő beteg 
állapota is javulhat.

Dr. Pető Tünde
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MEGHÍVÓ
A Színház- és Filmművészeti Főiskola, 
a Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, 
a Marczibányi téri Művelődési Központ és 
az ASSITEJ Magyar Központja
az MKMK Közoktatásfejlesztési Főosztályának segítségével

„ A n c e y A N ”
címmel konferenciát szervez

a magyarországi személyközi kommunikáció tanulmányozása és a kifejező közlés
tanításának elősegítése érdekében.

^ 4  rendezuénu  idopontLzven y  Ldoponlj.a: 1993. december 1 0 -1 1 -1 2 .
(péntek-szombat-vasárnap)

z in e ,L :
-  az Arany János Színház (Bp. VI.,Paulay E.u.35.)
-  a Gyógypedagógiai Főiskola (Bp., VII. Bethlen G.tér 2.)
-  és a Színművészeti Főiskola (Bp.,Vili.,Vas u.2/C.)

Jogszabályfigyelő 1993 október
-  Az 1956 októberi forradalom és szabadságharc után elkövetett egyes bűncselekményekkel 

kapcsolatos eljárások. 1993. évi XC.törvény (Magyar Közlöny, 152. szám 9177. old.

-  Állami számvevőszékről szóló törvény módosítása 1993. LXXXVUI.tv. (Magyar Közlöny, 
149. szám 8834. old.)

-  Külföldiek beutazásáról, tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló törvény 1993. LXXXVI. 
tv. (Magyar Közlöny, 148. szám 8809. old)

-  Dr. Szegi József a DOTE Gyógyszertani Intézet egyetemi tanárát 1994. április 30-val 
felmentik -  nyugállományba vonulása miatt.
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-  A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozók élelmezési költségtérítéséről szóló 23/1989. 
(ü l. 12.) MT rend módosítása 141/1993. (X. 13.) Kormányrendelet Magyar Közlöny 147. 
szám 8777. old. Lényege 1993. október 15-től a napidíj legalább 110 Ft.

-  1993. évi XCH.törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról -  változtak az egyesületekre, 
alapítványokra és az egyes szerződésekre vonatkozó szabályok. (Magyar Közlöny 158. szám 
9737. old.)

-  1993. évi XCni. törvény a Munkavédelemről (Magyar Közlöny 160. szám 9942. old.)

-  Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állására (Művelődési Közlöny 
1993. november' 1531. old.)

ALLASHIRDETES
Egyetemünk Fül-Orr-Gégészeti Klinikája olyan fiatal pályázók jelentkezését váija, akik 

három évnél nem hosszabb ideje dolgoznak az Egyetem valamely elméleti intézetében.

A pályázatokat a hirdetmény megjelenését követő 30 napon belül lehet benyújtani 
Dr. Czigner Jenő professzor úrnak a Fül-Orr-Gégészeti Klinikán.

*  *  *  *  *

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Rektora a SZOTE Traumatológiai 
Klinikáján betöltésre váró tanszékvezetői egyetemi tanári állásra vonatkozó pályázati 
felhívást (Népjóléti Közlöny XLIII.évf. 18.sz. 1281.old.) átmenetileg visszavonja, mivel 
az állás betöltésének feltételeként szereplő habilitáció menetét szabályozó kormányrendelet 
megjelenésére még nem került sor. Az állásra -  újabb felhívás alapján -  csak habilitált 
személyek pályázhatnak.

Szeged, 1993. november 22.

Dr. Fráter Loránd
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem

rektora



39 SZOTE NAPLÓ 
4. évfolyam 11. szám 

SZOTE HÍREK SZOTE HÍREK 

Dr. HUNYADVÁRI 
ÉVA egyetemi docens 
(Gyógyszertechnológiai Inté-
zet) 1993. november 01-10. 
között DAAD-ösztöndíjjal a 
Halle-Wittenbergi Martin-
Luther Egyetem Gyógyszer-
technológiai és Biofarmáciai 
Intézetében tartózkodott, ahol 
az ott folyó oktató- és kutató-
munkát tanulmányozta. 

• • • • • 

- Dr. NAGY SÁNDOR tanszékvezető egye-
temi tanár meghívott referensként részt vett a 
CIBA Foundation által 1993. november 16-án 
Londonban rendezett THE L-ARGININE 
NITRIC OXIDÉ PATHWAY IN SEPSIS AND 
ENDOTOXAEMIA című workshop-on. 

• • • • • 

• • • • • 

- dr. SZABAD JÁNOS professzor és cso-
portjának ACCORD pályázata sikeresnek bizo-
nyult. Ennek értelmében 1993-ban és 1994-ben 
csoportúk 30 000 ECU támogatásban fog része-
sülni. A pályázat címe: Molecular biology of 
Kecel, the Drosophila homolog of a mammalian 
EGF-binding protein. Célja a kallikrein fehérje-
család egyik tagjának molekuláris biológiai jel-

- A/ immár 100 éves 
egyik legnagyobb gyógy 
Sharp-és Dohifte Debrec 

aki elmondta, hogy ez a közpon 
orvosait és szakemberei f. I 
önképzésre is alkalmas eentn 

postgradulás- képzés során pedig elő: 

gyarapodhatnak a hallgatók. 

- Dr. VÉGH MIHÁLY, a Szemészeti Klini-
ka tanársegéde, a Nemzetközi Kontaktlencse 
Tudományos Kutató Társaságának és a Kontak-
tológiát Oktatók Nemzetközi Társaságának 
1993. október 11-18-ig, Prágában Wichterle 
professzornak, a lágy kontaktlencse feltalálójá-
nak tiszteletére, 80. éves szü-
letésnapja alkalmából meg-
rendezett közös kongresszu-
sán az Európai Szemorvosok 
kontaktlencse Társaságának 
képviselőjeként tartott meg-
nyitó beszédet és referátu-
mot. A Kontaktológiát Okta-
tók Nemzetközi Társaságá-
nak közgyűlésén a társaság 
kelet-európai koordinátorává 
választották meg. 

- Egyetemünk 30 ezer DM értékben kapott 
segítséget testvérvárosunktól Darmstadt-tól, a 
következő műszerek formájában: 

- hűthető laboratóriumi centrifűga 
- GFL 6443 típ. mélyhűtő 
- Drager 7320 típ. inkubátor. 
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lemzése: a géntermék szerkezetének és funkció-
jának megértése. 

- Dr. SZABAD JÁNOS professzort az 
EMBO (European Molecular Biology Organi-
zation) Tanács 1993. szeptember 27-én tagjává 
választotta. 

- A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Csongrád megyei Szervezete és a Szent-
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar közös rendezésé-
ben 1993. november 4-én előadó ülést tartott a 
Kar Eötvös u.6. sz. alatti II.számú előadó ter-
mében. Az ülés programja: A magyar nép 
egészségi állapota, a jelenlegi helyzet, és a jövő 
tennivalói. 

- Dr. CSILLIK BERTALANT, a biológiai 
tudomány doktorát, „Eötvös József Koszoní"-
val tüntették ki. 

- Dr. FRÁTER LORÁNDOT, egyetemünk 
rektorát dr. Surján László népjóléti miniszter a 

Sugárterápiás Szakmai Kollégium tagjai közé 
választotta. 

• • • • • 

- A Népjóléti Minisztérium a „Chlamydia 
fertőzés szűrése" című szakmai pályázatra be-
nyújtott témák fedezetéül, 13.000 eFt többlettá-
mogatást biztosít a Szülészeti-, és Nőgyógyá-
szati Klinika részére. A fenti összeg a project 
működtetéséhez szükséges kiadásokra (rea-
gensek, endocervikális ecset, stb.) használható 
fel. 

- Egyetemünk professzorai az Egészségügyi 
Tudományos Tanács javaslatára dr. Surján 
László miniszter úr jóváhagyásával a „Kísérleti 
állatok védelmében" címmel meghirdetett 
pályázaton pénz támogatást nyertek a megadott 
bontásban: 

dr. Lonovics János 250 eFt 

dr. Dési Illés 200 eFt 

dr. Kószó Ferenc 300 eFt 

dr. Nagy Sándor 300 eFt 

dr. Szarvas Ferenc 200 eFt 

dr. Végh Pál 150 eFt 

dr. Kása Péter 150 eFt 
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