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Tisztelt Tanévnyitó Ünnepi Tanácsülés! Kedves Vendégeink! 
Részletek a Rektor szeptember 14-iki tanévnyitó beszédéből 

Meggyőződésem szerint a következő évezred legfontosabb kihívása a biológia és az orvoslás 
forradalma lesz. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen egyetemek adta tudás felértékelődik, és nekünk 
olyan szakembereket kell képeznünk, akik e területen az egységesülő világban mindenütt megállják a 
helyüket. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy ennek az elvárásnak ma még nagyrészt eleget 
teszünk, hiszen hallgatóink az Egyesült Államoktól Kanadán, Norvégián, Németországon és Svájcon 
át a Távol-Keletig mindenütt megállják helyüket. A közelmúltban a norvég egészségügyi miniszter 
Oslóban egy nemzetközi sajtókonferencián mondott nagyon elismerő véleményt a szegedi 
orvosképzésről norvég hallgatóink beszámolója és nagyra értékelt tudásuk alapján. Reális azonban az 
az aggodalom, hogy az egészségügy elmúlt években kialakult, és az egyetemek számára rendkívül 
hátrányos finanszírozási feltételei mellett betegellátó tevékenységünk - és ennek következtében 
gyakorlati oktatásunk színvonala - gyorsan romlik. Féltem a nemzetközi telflntélyű, itthon és a 
külföldi kutatóközpontokban kiképzett oktatógárdánkat. Nem tudom, meddig lehet itthon tartani 
azokat a fiatal tehetségeket, akik ma a nemzetközi kutatás fősodrához tartoznak, és itthon a külföldi 
bérek tört részéért, a lemaradást szinte garantáló kutatási körülmények között dolgoznak. Távozásuk 
egyaránt veszélyeztetné a kutatás, az oktatás és az orvoslás jelenlegi színvonalát. Elfogadhatatlan és 
elkeserítő, hogy 10 éves gyakorlattal rendelkező klinikusok is kénytelenek gyógyszerismertetőnek 
elmenni. 

Egyetemünk felkészül az Európai Unióhoz történő csatlakozásból eredő kihívásokra. A most 
induló tanévben kezdődő curriculum reformnál figyelembe vesszük az európai egyetemek gyakorlatát, 
szakorvosképzési terveink az Európai Unió előírásaihoz igazodnak. Elsősorban Főiskolai Karunkon 
keressük a módját a korszerű, költségkímélő oktatási formáknak. 

Hallgatóink ma már természetes módon, igen nagy számban vesznek részt külföldi képzésben. Ők 
igénylik és kényszerítik a magas színvonalú, korszerű oktatást, azonban éppen kőlföldi tapasztalataik 
alapján számukra csak nehezen elfogadhatóak az itthoni oktatási vagy kollégiumi körülmények. Elég 
ha csak azt említem, hogy igen magas színvonalú, a nemzetközi továbbképzésben szervezett módon 
résztvevő Pathológiai Intézetünk még mindig abban az általános iskolában tevékenykedik, ahová 
1921-ben, az Egyetem Szegedre menekülésekor ideiglenesen elhelyezték. Sajnos az ilyen példákat 
még hosszan tudnám sorolni. 

Őszintén remélem, hogy a kormányprogramnak megfelelően a kormányzati erőfeszítések valóban a 
humán erőforrások fejlesztésére, és azok megtartására irányulnak. Nagyon biztató számunkra az 
Oktatási Miniszter kutató-egyetemekre vonatkozó elképzelése és az egészségügyi, valamint az 
oktatási miniszter határozott törekvése az oktatói illetve az egészségügyi bérek rendezésére. Örömmel 
és megnyugvással tölt el az az ismételt miniszteri kijelentés, hogy a jövőben nem terveznek a 
felsőoktatásban létszámcsökkentést. Nagyon bízunk abban, hogy az Egészségügyi Minisztérium a 
jövőben igényben veszi az orvostudományi egyetemeken felhalmozott tapasztalatot és tudást s 
megszünteti azokat a hátrányokat, amelyek az elmúlt években az egyetemeket súlytották. 
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Az új kormányzat elképzelései és törekvései ösztönzők számunkra, mert úgy tűnik, hogy a tudást 
nagyra értékelik. Elismerésnek tekintem azt is, hogy az Egészségügyi Minisztérium több, mint 10 év 
után ismét államtitkári szinten képviselteti magát tanévnyitó ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntőm 
tanévnyitó ünnepségünkön megjelent dr. Gábor József állam titkár urat.

Úgy vélem, hogy a Szegedi Felsőoktatási Szövetség és a majdani Szegedi Egyetem oktató- és 
kutatómunkánk kiteljesedését eredményezheti. A következő hónapok és évek legsürgetőbb feladata 
annak biztosítása, hogy az integráció adta előnyöket a kutatás és oktatás minden területén kezdettől 
fogva kihasználhassuk.

Ma a magyar felsőoktatás és egészségügy igen nehéz helyzetben van, mégis optimista vagyok. Úgy 
érzem, hogy a kormányzati szándék, a gazdaság fellendüléséből következő bővülő lehetőségek, a 
NATO-csatlakozás adta nyugalom és önbizalom, az Európai Uniós csatlakozás nyújtotta perspektíva 
és nemzetközi együttműködés olyan távlatokat nyit, amelyek optimizmusomat indokolják.

Nemzeti fennmaradásunknak legfontosabb biztosítéka az egészséges, kiművelt ember. Az 
orvosegyetemeknek mindkét területen kiemelkedő szerepe van és lesz!

Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! Hölgyeim és Uraim! -  E gondolatok nevében nyitom meg a 
Szent-György Albert Orvostudományi Egyetem, valamint elődeinek 127. tanévét.

Az Egyetem vezetése egy éve nem könnyű helyzetben vette át a stafétabotot. Első feladai közé 
tartozott a gazdálkodási fegyelem megszilárdítása, az Egyetem fizetőképességének rendezése és 
megőrzése, a gazdasági és hivatali apparátus megerősítése.

Az Egyetem vezetése az I. félévben igen kemény gazdasági intézkedéseket vezetett be. Kidolgozta 
az Egyetm új, belső finanszírozási rendjét, amely forrásfuggő, teljesítményarányos és talán átlátható.

Álmodunk jövőbeni fejlesztésekről is. Telket vásárolunk a majdani patológiai tömb kialakításához, 
és nem mondtunk le a Fogorvostudományi Szak karrá alakításáról, őrizzük az ezen célra vásárolt 
telket. Reméljük, hogy végre megvalósul a volt szovjet laktanyára vonatkozó ingatlancsere is, amely 
elsősorban a Főiskolai Karnak jelentene fejlődési lehetőséget.

Az Oktatási Minisztérium irányszámai szerint 1999-ben az ez évinél 20%-kal magasabb 
költségvetéssel számolhatunk. A megvalósíthatóságot azonban kétségessé teszi, hogy a többletet a 
saját bevételek 26%-os, míg az állami támogatás kevesebb, mint 10%-os tervezett növekedése fedezi.

A jövőbeni szakmai fejlődést a folyamatban lévő onkotherápiás fejlesztés, a hiánypótlásként 
tervezett szegedi kórházra épülő, az Urológiai Tanszékhez hasonló rendszerű Reumatológiai Tanszék 
megvalósítása alapozhatja meg.

Terveink szerint folytatni szeretnénk klinikáinkon a graduális és a szakorvosképzéshez 
nélkülözhetetlen kis oktatási termek kialakítását, szeretnénk folytatni a kollégiumi korszerűsítési 
programot is.

Rövidtávú feladataink közé tartozik és azon munkálkodunk, hogy:
-  az Egyetem belső szerkezetének átalakítása, korszerűsítése folytatódjék, az átfedések 

megszűnjenek;
-  a gazdasági és finanszírozási apparátus tovább erősödjék, kerüljön bevezetésre a kontrolling 

rendszer, teremtődjék meg a szükséges szakmai-szakértői bázis;
-  formálódjék tovább, korszerűsödjön a karok és az intézetek vezetése, s ez járjon együtt 

felelősségük és hatáskörük növelésével;
-  a jelenleginél hatékonyabb vezetői információs rendszert alakítsunk ki;
-  folytassuk a hatályos egyetemi szabályzatok áttekintését az új törvényekhez, hatályos 

rendeleteinkhez igazítását, pótoljuk a hiányzó szabályzatokat;
-  dolgozzuk ki az új oktatói-kutatói követelményrendszert;
-  keressük tovább új szakok, költségtérítéses oktatási formák bevezetésének lehetőségét és 

igyekezzünk akkreditáltatni azokat;
-  a szakképzési törvény megjelenését megelőzően már alakítsuk ki az egyetemi szakképzés és 

továbbképzés egyetemi rendszerét és feltételeit;
-  új PhD programokat indítunk;
-  óraszám csökkentésen, az átfedések megszüntetésén, új diszciplínák és fakultációk indításán, 

a gyakorlati képzés hatékonysága növelésén alapuló oktatáskorszerűsítésére készülünk;
-  feladatunk a tudományos diákköri tevékenység tekintélyének, PhD képzést magalapozó 

munkájának megújítása.
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Törekednünk kell az európai akkreditáció mielőbbi megszerzésére.
Az egy évvel ezelőtti programokat nem kívánom megismételni, pályázatom benyújtásakor azt az 

Egyetem polgárai áttanulmányozhatták. Az egyetemi és kari vezetés, az Egyetemi és Kari tanácsok, 
valamint tisztségviselők a program megvalósításán dolgoztak és azon fognak munkálkodni ez után is.

Az értékek megőrzése mellett a nehéz körülmények között is értéket kívánunk teremteni. Ezt csak 
együttes cselekvéssel, az egyetemi polgárok, a professzorok, az oktatók és kutatók, a betegellátásban 
tevékenykedők, a hallgatók, az adminisztrációs és a fizikai dolgozók közös akarásával, legjobb 
tudásával érhetjük el.

E gondolatok jegyében valamennyi jelenlevőnek, rajtuk keresztül az Egyetem valamennyi 
oktatójának, dolgozójának és hallgatójának eredményes és sikeres munkát kívánok.

Szeptember 17-én e tanévben első ülését tartotta az Egyetemi Tanács. Az ülésen a karok tájékoztatást 
adtak az év végi felvételi vizsgákról.

ÁOK jelentés az 1998. évi felvételi munkáról

A felvételi vizsgákra jelentkezőkről
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára jelentkezők 

száma 1998-ban tovább emelkedett, bizonyítva, hogy továbbra is van érdeklődés az orvosi, fogorvosi 
hivatás iránt. A jelentkezők száma az alábbiak szerint alakult:

Szak Létszám Elsőként a SZOTE ÁOK-t megjelölők
ÁOK 1176 516
Fogorvostud.Szak 409 88
Összesen: 1585 604

A felvételizők állandó lakhely szerinti megoszlása leggyakoribb előfordulás szerint:

Megye/főváros fő megye fő
Budapest 218 Csongrád 170
Bács-Kiskun 149 Borsod-Abaúj-Z. 95
Jász-Nagykun-Szolnok 92 Pest 86
Szabolcs-Szatmás-Bereg 85 Békés 80

A jelentkezők többsége továbbra is a felvételi évében érettségizett.
A növekvő érdeklődést felvételi előkészítő évfolyamunk magas színvonalú képzésének, intenzív 

önköltséges előkészítő táborunk hatékonyságának, ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamaink iránti 
növekvő érdeklődésnek, lényegretörő témákat kiemelő oktató munkájának, jól szervezett „Nyílt 
Napjainknak” ill. egyetemi oktatásunk jó hírének tudjuk be.

A jelentkezők magas száma, az írásbeli készségen túl, a szóbeli ismeretek hatékony kérdezésével is 
magyarázható, így az elmúlt két-három évben Egyetemünkre kerültek be a legmagasabb pontszámmal 
a felvételizők.

A felülvizsgálatokról
A felülvizsgálatokat ezen célra kijelölt bizottság végezte. Szemlélete megegyezett a javítókéval, az 

értékelés egységes elvek alapján realizálódott.
A javítás kritikáját és a felülvizsgálatok összhangját az eredményesség mutatja:

Tantárgy Felülvizsgálatot kérők 
száma

Eredményes felülvizsgálatok 
száma

Biológia 82 43
Belgyógyászat 2 -
Fizika 24 8
Kémia 43 26
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A felülvizsgálatok többsége szóbeli vizsgát megelőzően történt. A szóbelit követően 
felülvizsgálatot kérő jelöltek helyzetét nehezítette az időhiány, tekintve, hogy több felsőoktatási 
intézményben is kísérleteztek szóbeli vizsgával. Új jelenségként merült fel, hogy olyan, 8.-10. helyen 
megjelölt felvételiztető intézmények, ahol első helyként a javítást mi végeztük, utólag időn túl 
biztatgatták nálunk gyengébben vizsgázó, de náluk esetleg felvétel esélyes próbálkozóikat, hogy 
kíséreljenek meg fellebbezéssel, méltányosságból pótlólag felülvizsgálatot kérni szabályzatellenesen.

A szóbeli felvételi vizsgákról általában
A szóbeli felvételi vizsgákat 6 nap, 22-24 bizottság bonyolította le. Külön orvosi, fogorvosi, 

szakmai szaktantárgyi csoportosítású bizottságok működtek.
A jelöltek a tételsorokat előre megkapták s a vizsgáztatók véleménye szerint ez megkönnyítette a 

felkészülésüket, egységesebb gondolkodásmódra serkentve őket a különböző, középiskolánként eltérő 
tankönyvekből való felkészülésben. Az előre kiküldött tételsoroknak tudjuk be, hogy csökkent a 
reklamációk, panaszok száma arra hivatkozva, hogy nem az anyagot kérdezték. Előfordult azonban 
más irányú kifogás, amely arról szólt, hogy mást is kérdeztek segítő kérdésként.

A szóbeli felvételi munkát meghatározta a középiskolákból hozott jegyek feleletekben történő 
tükröződése. Továbbra is előtűnik az egyetemek és karok közti egészségtelen versengés a jobb diákért 
és semmiképpen sem tűnik szerencsésnek a felvételizők nem szakmacentrikus orientáltsága, amit a 
jogszabály tett lehetővé. A felvételizők 8-10-16, stb helyre utazgatása rengeteg energiát vesz ki 
belőlük és az utolsó vizsganapokon már negatívan befolyásolja szereplésüket. Gyakori, hogy ha első 
vizsgahelyén jó eredményt produkál, már szóbelizni el sem jön, a bizottság azonban várja, 
feleslegesen.

Összességében az ÁOK pontszámai és kerete az alábbiak szerint alakult:
Szak Pontszám Létszám
ÁOK 112 139
Forgorvos 110 23

A költségtérítéses képzés lehetőségeiről
Egyetemünk, Karunk attól függetlenül, hogy nem tekinti szerencsésnek a költségtérítéses képzést, 

tekintve, miszerint költségkihatással esélyegyenlőtlenséget eredményez az ÁOK-ra 15, a 
Fogorvostudományi Szakra 4 fő számára jellölt meg keretszámot. A jogszabály szerinti 10%-ig 
történő pontszám különbség az első fordulóban az alábbi felvételt eredményezte:

Szak
ÁOK
Fogorvos

Pontszám
101
99

Létszám
4
0

A költségtérítésesként bejutott orvostanhallgatók közül 1 fő másoddiplomás. 
Pótfelvétellel az alábbiak szerint egészült ki költségtérítéses további felverteink száma:

Szak Pontszám Létszám
ÁOK 101 3
Fogorvos 99 3

A felvételi előkészítő évfolyamról
A felvételi előkészítő évfolyamra az 1997/98. tanévben az I.félévben 198, a II. félévben 178 fo járt.

Eredményes teljesítményük alapján 
felvételt egyetemünkre:

felvételi vizsga nélkül szakonként az alábbi számban nyertek

Kar-Szak Felvételt nyert Felvételt elfogadta
ÁOK 15 15
Fogorvos 3 3
Gyógyszerész 5 5
Főiskolai Kar Gyógytornász 3 3
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Eredményes felvételi vizsgája alapján a felvételi előkészítő évfolyamosok közül felvételt nyert:

ÁOK 11
Fogorvos 2

A felvételi előkészítő évfolyamot eredményesen elvégzők bizonyítják, hogy a Kar ezirányú 
kezdeményezése eredményes volt, a hat tárgyas oktatás hatékonyabbá teszi a felkészülést egyetemi 
tanulmányokra és további felmérések reméljük azt is megállapítják, hogy felsőfokú tanulmányaikat is 
eredményesebben fogják végezni, mint társaik. Az elsőként alkalmazott számítástechnikai alapfokú 
vizsgalehetőség további vonzerőt gyakorol az érdeklődők számára.

Érdekesebb felvételi adatok
Az első fordulóban államilag finanszírozott ill. költségtérítéses hallgatóként felvettek közül az 

ÁOK-ra első helyen 133-an, második helyen 7-en, harmadik helyen 3-an, a Fogorvostudományi 
Szakra első helyen 16-an, második helyen 4-en, harmadik helyen 2-en, ötödik helyen 1 fő jelölte meg 
Egyetemünket.

Az ÁOK-ra felvett 143 fő közül a férfiak száma 55, a nőké 88, a Fogorvostudományi Szakon 
ugyanezen arány a 23 főből 4 férfi, 18 nő. A bejutás a jelentkezők nem szerinti megoszlását tükrözi.

Szeged és környéke térségéből felvett hallgatók száma az ÁOK-n 43, a Fogorvostudományi Szakon 
4 fő.

1998-ban a felvettek közül 91 ill. 10 érettségizett. Elmúlt évi pontszáma alapján jutott be 2 ill. 5 fő.
Az előtanulmányokat értékelve legtöbben Karunkra a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumból 

jutottak be, a két szakra 23-an. A JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumból 14-en, a szegedi Deák 
Ferenc Gimnáziumból valamint a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumból 6-6-an kezdhetik meg 
tanulmányaikat.

Szóbeli felvételi vizsga módosítási lehetőséget az orvostudományi egyetemek közül egyedül mi 
biztosítottunk a felvételizők számára. Időpont változtatási kérelemmel 132 fő élt.

A felvételt nyertek közül országos szakmai tanulmányi verseny helyezettként 4, országos 
középiskolai tanulmányi verseny helyezettként biológiából 3, kémiából 1 fő felvételiző mentesült a 
vizsga alól.

Eredményes nemzetközi érettségi alapján 1 fő kapott vizsgamentességet és lett felvéve.
A pótfelvétellel -  évismétlők és átvettek nélkül -  az első éves tanulmányaikat megkezdők száma a 

SZOTE ÁOK-n az alábbiak szerint alakul: -

ÁOK 146 ebből költségtérítéses 7 fő
Fogorvos 26 ebből költségtérítéses 3 fő
Határainkon kívüli magyarok felvétele

A hatályos minisztériumi utasítások szerint határainkon kívüli magyarok csak költségtérítéses 
formában nyújthatnak be hozzánk jelentkezést és közülük csak annak biztosítanak előzetes 
kötelezettségvállalással normatív finanszírozást és ösztöndíjat, akik a határainkon kívüli magyar 
szervezetek Oktatási Minisztériumhoz előterjesztett ajánlása alapján nyernek jogosultságot a 
támogatásra. Ezek elsősorban a korábban nemzetközi előkészítő intézetben (most Kodolányi Intézet) 
tanultakat érinti. A közvetlenül jelentkezők nehezen értik meg a megfelelő nyilvánosság nélkül a 
megkülönböztetést. Idén az ÁOK-n 2 fő jutott be a támogatottak közül, a Fogorvostudományi Szakra 
1 fő közvetlenül jelentkező nyert felvételt. Ő érte el a legmagasabb pontot -  nyelvvizsgával együtt -  
124-et. Levélben ajánlottuk a főhatóságnak, hogy finanszírozottan kezdhesse tanulmányait.

Fellebbezések
Az 1998. évi felvételi eljárás során 11 panasz ill. fellebbezés érkezett. Jogos észrevételként ítéltük 

meg 1 fellebbezőnél, hogy nem kérdezték egy tételét, új vizsgalehetőséget biztosítottunk számára ezen 
tárgyból, amin azonban -  köszöneté mellett -  nem jelent meg. 9 esetben utasítottuk el a pótlólagosan 
benyújtott, elmulasztott felülvizsgálat kérelmét, de ez esetekben is magunk biztosításására átnézettük 
a dolgozatokat, ám javításban hibát nem észleltünk. 1 esetben ítéltük jogosnak a költségtérítéses 
felvételiző fellebbezését, akinél a hozott pontok számításában hiba történt és pótfelvétellel 
keretszámon belül biztosítottuk tanulmányai megkezdésének lehetőségét.
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A felvételi munkában közreműködőkről
Az írásbeli dolgozatok javításában, a 6 napon keresztül szóbeliztetö 22 bizottságban dolgozó 

munkatársak mindvégig korrekt munkát folytattak. A felvételi vizsgákért befizetett összegből 
Egyetemünknek juttatott fedezet igen alacsony díjak kifizetését teszi lehetővé a közreműködőknek. A 
vizsgabizottságokban dolgozó hallgatók, a felvezetők kiváló segítői és partnerei voltak oktatóinknak. 
Összefoglalva megállapítható, hogy az 1998. évi felvételi vizsgákat is eredményesen bonyolítottuk le.

prof. dr. Mészáros Tamás dr. Lednitzky András
orvoskari dékán dékáni hivatalvezető

GYTK beszámoló az 1998. évi felvételi vizsgákról

A SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar 1998. június 22-27. között szervezte meg és bonyolította 
le a Karra jelentkezett hallgató-jelöltek felvételi vizsgáit.

A Karra jelentkező, potenciális hallgatói anyag
A Gyógyszerésztudományi Karra ebben az évben 536 tanuló,, ill. régebben érettségizett fiatal adta 

bejelentkezését és kérte felvételét. A Kar ebben az évben is élt az intézményi kedvezmény jogával és 
felvételi vizsga alóli mentességet ajánlott fel azoknak a tanulóknak, akik a gimnáziumból 59-60 
pontot hoznak és élő világnyelvvből középfokú, C típusú nyelvvizsgával rendelkeznek.

A Karra jelentkezett jelöltek számát a jelentkezési hely sorrendben az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat
A SZOTE Gyógyszerésztudományi Karra jelentkezettek megoszlása a jelentkezési hely szerint és az 
intézményi mentességet kérők száma szerint

Hely Jelentkezők száma Jelentkezők %-a Ebből mentességet 
kért fő

Ebből mentességet 
kért %-ban

1 . 156 28,97 37 43,52
2. 146 27,29 21 24,71
3. 103 19,25 6 7,06
4. 53 9,91 12 14,12
5. 33 6,16 2 2,35
6. '  26 4,86 5 5,88
7. 9 1,68 2 2,35
8. 4 0,75 - -

9. 3 0,56 - -

10. 3 0,56 - -

Összesen: 536 99,99 85 99,99

A táblázatban feltüntetett adatsorból kitűnik, hogy a jelentkezők döntő többségének 
pályaválasztása megalapozott, a jelentkezők nagy többsége (56,26%) 1-2. helyen választotta 
Karunkot. Az intézményi kedvezményért folyamodók közül 68,23% 1-2. helyen adta bejelentkezését 
Karunkra, a 3-7. helyen jelentkezők inkább egy biztos helyet szerettek volna biztosítani maguknak, 
amennyiben az előző helyekre nem nyertek (volna) felvételt.

Az 1997/98. tanévben érettségizett 327 fő. 1997-ben érettségizett 109 fő ennél régebben 99 fő. 
Számos jelentkező, aki az előző években nem nyert felvételt, az idén újra próbálkozott, nem adta fel a 
bejutás reményét.

A jelentkezők között az idén is többségben voltak a nők (67,85%) és kisebbségben a férfi 
jelentkezők (32,15%).

Érdekes képet mutat a jelentkezők megyék szerinti megoszlása. Legnagyobb volt a jelentkezők 
aránya Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Kiskun-Szolnok megyékből. 
Feltűnő Hajdú-Bihar megye visszaszorulása, ill. az innen történő jelentkezések számának csökkenése.
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Megjegyezzük, hogy Pest megyéből, sőt Budapestről is több jelentkezőt regisztráltunk, mint Hajdú- 
Bihar megyéből, amely régebben erősen Szeged vonzáskörzetéhez tartozott. Egyértelmű, hogy a 
debreceni képzés elszívó hatása markánsan megmutatkozik.

A felvételi vizsgákról .
A felvételi vizsgák négy bizottság előtt folytak. A bizottságok elnökei nagy tapasztalatú kari 

oktatók (professzor, ill. docensek), a kérdező tanárok (biológia, fizika és kémia tárgak vizsgáztatói) 
ugyancsak nagy rutinnal rendelkező középiskolai tanárok voltak. A bizottságok személyi összetétele 
az alábbi volt:

I. dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár (elnök), Győri István (fizika), dr. Berkes Mária (kémia), Németh 
Ilona (biológia),

II. dr. Révész Piroska egyetemi docens (elnök), Homolya Ernő (fiziak), dr. Kószó Katalin (kémia), 
Csigér István (biológia), dr. Karcsú Sarolta szakmai tárgy,

III. dr. Blazsó Gábor egyetemi docens (elnök), Erdei Imre (fizika), Karácsonyi Lebke (kémia), dr. 
Kránitz József (biológia)

IV. dr. Tóth László egyetemi docens (elnök), dr. Németh Endre (biológia), dr. Kovács László 
(fizika) dr. Kiss Lajosné (kémia)

Tekintettel arra, hogy ebben az évben mindenkinek, aki a Karra jelentkezett, meg kellett jelennie a 
szóbeli vizsgán, ez igen nagy megterhelést jelentett a bizottságoknak. Dacára az intenzív és fárasztó 
igénybevételnek, a bizottságok rendkívüli türelemmel vizsgáztattak, nyugodt és jó légkört teremtettek 
ahhoz, hogy a felvételizők tudásuk maximumát nyújthassák.

A felvételi vizsgák eredményeinek összefoglaló értékelése
A felvételi vizsgát tett tanulók teljesítménye nagyon változatos képet mutatott. Több olyan jelölt 

volt az egyes bizottságok előtt, akik komoly tárgyi tudással, megfelelő kifejező készséggel és 
figyelemre méltó szakmai érdeklődéssel rendelkeznek. (Ezek a jelöltek általában felvételre is 
kerültek). De el nem hanyagolható azoknak a felvételizőknek száma, akiknek felkészültsége rendkívül 
hiányos volt, emellett gondolataikat nem tudták szabatosan megfogalmazni, képtelenek voltak a 
kémiai, biológiai stb. fogalmakat pontosan definiálni és nem egy olyen felvételiző volt, aki képtelen 
volt összefüggően beszélni. Ezek közül számosán magas pontszámot hoztak a középiskolából!

Nincs összefüggés a középiskolából hozott és a felvételi vizsgán szerzett pontok között. Karunk 
már jó néhány éve elemzi, hogy van-e összefüggés a hozott és a szerzett poptok között. Logikus a 
feltételezés, hogy ki minél több pontot hoz, annál gazdagabb és tartalmasabb a tudása, ennek 
következtében az szerepel jobban a felvételi vizsgán, aki több pontot hoz. Ez a feltételezés nem 
bizonyult igaznak. '
Azoknál a jelölteknél, akik részt vettek a 0-ik évfolyamos felkészítésen, nem mindig volt észrevehető 
ez a plusz előkészítés. Többen a 0-ik évfolyamosok közül igen gyengén szerepeltek.

A felvett hallgatók pontszám szerinti megoszlása
A központi vonalhúzás alapján a bekerülés alsó határa 101 pont volt, így 108 hallgató nyert 

felvételt Karunkra.

Pontszám fő %
120* 40 37,03

113 1 0,95
112 1 0,95
110 18 16,66
109 4 3,70
108 2 1,85
107 2 1,85
106 7 6,48
105 4 3,70
104 9 8,33
103 2 1,85
102 7 6,48
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101 11 10,18
Összesen: 108 100,01

* a 120 pontosok jelentékeny része intézményi kedvezményt kapott felvételiző volt.

A költségtérítéses képzés bekerülési alsó ponthatára 91 pont volt. Ennek alapján 7 fő kapta meg a 
lehetőséget, hogy a költségtérítéses képzés formában Karunk hallgatója legyen. A pótfelvételi során 6 
fő jelentkezett.

Javaslatok
A központi írásbeli vizsgában rejlő ellentmondások feloldására megfontolásra ajánlották többen 

egy helyi felvételi vizsga -  helyi írásbeli -  megszervezésének lehetőségét.
Az intézményi kedvezményt igénylők -  az eddigi gyakorlat szerint -  a felvételi vizsga elől 

mentesültek, csupán bemutatkozó beszélgetésen vettek részt a felvételi bizottságok előtt. Többen 
felvették ennek felesleges voltát, ill. azt a tényt, hogy ez a beszélgetés jelentősen növeli az amúgy is 
túlterhelt felvételiztető bizottságok munkáját. A Kar nem kíván lemondani arról a lehetőségről, hogy 
megismerje az intézményi kedvezményt kérő hallgató-jelölteket, de ezt más formában fogjuk 
megszervezni.

Az évek során jelentékenyen csökkent a fizikát választó felvételizők száma. Ezeknek a jelölteknek 
a vizsgáját a jövőben koncentrálni kell, és így nem szükséges minden bizottságban fizika kérdező 
tanár.

Végül nyomatékkai hangsúlyozni szeretném a felvételi bizottságok elnökeinek és a kérdező 
tanároknak lelkiismeretes, gondos munkáját. Külön kiemelem a Dékáni Hivatal vezetőjének és 
munkatársainak kiemelkedő szervező és adminisztrációs munkáját, amely lehetővé tette a felvételi 
vizsgák gördülékeny zavarmentes végrehajtását.

prof. dr. Erős István 
dékán

A SZOTE Főiskolai Kar beszámolója az 1998/99. évi felvételi vizsgákról

1124 fő jelentkezőből 706 fő írt intézményünkben dolgozatot, tantárgyi bontásban az alábbiak szerint: 
Diplomás ápoló Szak Levelező Tagozat 90 fő
(4 fő javította ki az ápolástani ismeretek c. dolgozatokat, 20 fő nem felelt meg a jelentkezési 
feltételeknek, nem volt szakosítója)
Általános Szociális Munkás Szak Levelező Tagozat 193 fő 
(11 fő javította ki a társadalomismeretek c. dolgozatokat)
Védőnő Szak- Diplomás Ápoló Szak- Gyógytornász Szak 
161 fő belgyógyászat 
(3 fő javította)
262 fő biológiai tárgykörű alkalmassági dolgozatot írt.
(ez utóbbit 4 fő -  3 külső oktató -  javította ki)

Felülbírálatot 10 fő kért, 9 esetben emelkedett, egy esetben pedig maradt az eredeti pontszám. A 
jelentkezések alapján 863 fő jelezte, hogy intézményükben kívánja megírni a dolgozatot (miután 
elfogadtuk a DOTE FK, POTE FK megírt dolgozatok eredményét), mintegy 150 fő morzsolódott le a 
dolgozat hiánya miatt.

Összegezve: Jól sikerült az 1998. évi felvételi, 295 államilag finanszírozott keretszám került 
betöltésre. A fellebbezési eljárás során 6 esetben a számítógépes rendszer hibája miatt a pontszámítás 
nem felelt meg a követelményeknek, ennek felülbírálata megtörtént. 1 fő a költségtérítéses 
kategóriából került át az államilag finanszírozott létszámkeretbe. A 75 költségtérítéses helyre 6 fő 
nyert felvételt.

dr. Boda M árta főiskolai tanár 
főigazgató
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Az ET Oktatói gyógyszerészi címet adományozott:

-  Csejtei Marianna szakgyógyszerész 1976-ban szerezte meg gyógyszerészi oklevelét, a BIOGAL 
Gyógyszergyárban dolgozott, majd 1992-ben magángyógyszergyárat nyitott. A Magángyógyszerészek 
Országos Szövetségének alelnöke, a Magyar Gyógyszerész Kamar Hajdú-Bihar megyei Szervezet 
elnöke. Oktatásban a gyógyszerészi hivatás szeretetére nevelést és a szakmai ismeretek minél 
tökéletesebb elsajátítását tartja fontosnak. Tevékenyen részt vállalt a szintentartó továbbképző 
tanfolyamok szervezésében is.

-  Hódi Károlyné Bartus Júlianna szakgyógyszerész 1959-ben végzett Egyetemünkön. 
Gyógyszertárvezető, 5 éve magángyógyszerész, tevékenysége során a gyógyszerész asszisztensi 
utánpótlás nevelését tartja fő feladatának. Jelentős segítséget és támogatást nyújtott a Kari 
asszistensképzés megszervezéséhez.

-  dr. Mód Lászlóné Tóth Anna 1970-ben kapott gyógyszerészi oklevelet Egyetemünkön. 1985- 
ben szakgyógyszerészi vizsgát tett. Katívan részt vett a magyar és angol nyelvű hallgatók gyakorlati 
oktatásában a nyári szakmai gyakorlat és az államvizsga előtti gyakorlat keeretében. Gyógyszertár 
tulajdonosként három éve segíti hallgatóink eredményes gyakorlati oktatását.

-  dr. Szűts József szakgyógyszerész 1978-ban végzett Karunkon. Doktori fokozatot summa cum 
laude eredménnyel 1982-ben szerzett. A Gyógyszerész Kamara országos Felügyelő Bizottság tagja és 
a Bács-Kiskun megyei elnökség tagja. Több mint két évtizede vesz részt kiváló eredménnyel 
gyógyszerészhallgatóink gyakorlati képzésében. Tevékenyen részt vállalt a korszerű oktató 
gyógyszertár-modell kidolgozásában és a követelményrendszer megfogalmazásában.
Az Oktató gyógyszerészi cím az 1998. évi Szent-Györgyi Napokon kerül átadásra.

Ez év szeptember 18-19-én a vártnál nagyobb érdeklődés mellett rendezte meg Egyetemünk a 
MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

című konferenciát.
A tanácskozás célja, hogy az eddigi tapasztalatok megvonásával a minőségügyi rendszerek 

bevezetését mind szélesebb körben elterjeszthessük.
Büszkén mondhatom, hogy e téren Egyetemünk meglehetősen előrehaladott a programok 

kimunkálásában és közreadásában. Rendszeresen szervezzük -  és nemcsak az éppen érintett vezetők 
számára, hanem minden egészségügyben tevékenylkedő részére -  azokat a konferenciákat, 
továbbképzéseket, amelyek a jobb és hatékonyabb egészségügy kialakítását célozzák. Mindehhez 
TEMPUS pályázat nyújtotta lehetőségeinket is kahasználjuk. _

Nyilvánvalóan mindenkit az érdekel, hogy mit is takar ez a kissé hivatalosnak tűnő megjelölés. E 
mögött valamilyen új praktikát sejtenek, pedig a minőségbiztosítás elve igen régi keletű. Ha arra 
gondolunk, hogy már Hammurabi törvénykönyve kitért arra, hogy a nem kellő eredmény büntetéssel 
sújtandó, tehát rákényszerítette a közreműködőket az elemzően körültekintő tevékenységre. De 
említhetném Hippokratesz utasításait a betegellátással kapcsolatban, vagy Florance Nightingale -  a 
Vörös Keresztes mozgalom megindítójának tevékenységét a krími háboróban, esetleg a mindenki által 
jól ismert Semmelweis utasításait a kórházi ápolás feltételeiről, ezekben ugyan még nem esik szó a 
minőségbiztosításról, de az elvek, a gondolkodásmód ezeknek megfelelő. Voltaképp a mai értelemben 
vett minőségbiztosítás az iparból került át az egészségügybe azon tapasztalatok alapján, hogy a 
megfelelően kimunkált „technológia” során miként lehet hatékonyabban, kevesebb selejttel dolgozni. 
Ezt a szemléletet kellett az egészségügybe is átplántálni., oly módon, hogy az a jobb betegellátást 
biztosítsa.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1984-ben kidolgozott irányelvei között a 31. számú 
célkitűzés úgy szól, hogy „a tagállamok 2000-re hozzanak létre olyan egészségügyi struktúrákat, 
amelyek a betegellátás minőségének javítását és az egészségügyi technológiák megfelelő fejlődését és 
alkalmazását biztosítják.”
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Ez az ajánlás annak talaján készült el, hogy már a 60-as évek után kiderült, miszerint az 
egészségügyben

jelentős a költségnövekedés,
széles körűvé vált a technológiai fejlődés,
megnőtt az igény a különböző ellátási formák felé,
s mindezek a fokozódó igények olyan körülmények között jutottak felszínre, hogy az egészségügyre 
fordítható összegek csökkentek!
Ez az ellentmondás bizonyos „túlélési technikák” kidolgozását tette szükségessé és előtérbe kerültek 
a költségelemzések 
a finanszírozási kérdések.

De nemcsak a WHO utasításai miatt indokoltak ezek a törekvések, hanem az EU elvárások is 
megkövetelik a minőségbiztosítási rendszerek kidolgozását, s utóbbit különösen komolyan kell 
vennünk akkor, amikor a csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak.
Mindezeken túl az ez év július 1-én életbe lépett törvény az egészségügyről úgy fogalmaz, hogy „az 
állam felelős azért, hogy az egészségügyi ellátó rendszer megfelelő kapacitásban, területi eloszlásban, 
hozzáférhetőségben, szakmai összetételben és minőségben működjön”.
Az ily módon meghatározott minőségpolitika garanciát kell jelentsen

-  a betegek számára a megfelelő minőségű ellátáshoz,
-  az ellátók számára a szakma megfelelő műveléséhez,
-  a finanszírozó számára a források megfelelő hasznosulásához.

prof. dr. Bodosi Mihály 
a Konferencia házigazdája

He H* sK ^

* * ife

-  1998. augusztus 7-én délelőtt dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter látogatást tett 
Egyetemünkön. A Rektori Hivatalban találkozott az egyetemi vezetéssel, ahol dr. Dobozy Attila 
tájékoztatta a Minisztert a SZOTE jelenlegi helyzetéről, törekvéseinkről. A Miniszter „kitűnő szellemi 
műhelynek” minősítette Egyetemünket, egyben köszönetét mondott az itt dolgozó oktatóknak, 
kutatóknak, gyógyítóknak. Hangsúlyozta, hogy legkorábban a 2000-ben kezdődő tanévben érződnek 
majd a tárca részéről kedvező változások az Egyetem finanszírozásában. Gógl Árpád szegedi 
látogatása annak a sornak kezdete, amelyben felkeresi a vidéki egyetemeket és megismerkedik 
problémáikkal. A Miniszter jelenleg semmilyen lényegi változást nem tervez sem az ágyszám, sem a 
dolgozói létszám kapcsán az egészségügyben. Álláspontja szerint az egészségügy jelenlegi struktúrája 
ugyan nem végleges, de majd a természetes fejlődés körvonalazza az optimális formát — ha időben 
felismerjük. A tanácskozáson részt vett dr. Mikó Tivadar professzor, akinek meggyőződése, hogy 
csak az egészségügy egészének megreformálása révén lehet kedvezően megváltoztatni az OEP 
munkáját is. Terveiről szólva a pathológus professzor elmondta: a DAREK orvos-igazgatói posztjáról 
lemondott, mert az összeegyeztethetetlen OEP főigazgatói kinevezésével. Eddigi intézetvezetői 
munkáját sem tudja most folytatni, ezért fizetés nélküli szabadságot kér és megbízott vezető fogja 
irányítani a Pathológiai Intézetet. (Az ET szeptemberi döntése alapján mb. intézet\>ezető dr. Tószegi 
Anna docens.)

í  í  í
-  A Genersich Antal-díj I., akadémiai fokozatát nyújtották át a Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem tanévnyitó ünnepségén prof. dr. Dobozy Attila rektornak.
*  *  *
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-  dr. Vécsei László részt vett az American Academy of Neurology (Minneapolis), valamint az
European Neurological Society (Franciaország) konferenciáján. .

*  *  *
-  dr. Rolf Udmann docens (University of Lund, Svédország) közös kutatási program 

megbeszélése végett látogatást tett a Neurológiai Klinikán.
*  *  *

-  A Neurológiai Klinika munkatársai közül dr. Párdutz Árpád OMFB ösztöndíjjal tanulmányutat 
tett az Abo University (Turku, Finnország) Biológiai Intézetében.

*  .

-  dr. Dibó György részt vett a „Parkinson’s Disease: Moving Forward” (Frankfurt) konferencián, 
valamint rövid tanulmányutat tett a Gertrudis Klinik (Biskirchen) Parkinson Klinikán a két klinika 
közötti együttműködés keretében.

-  dr. Gárdián Gabriella Amsterdamban sclerosis multiplex témakörben továbbképzésen vett., 
részt.

í  í  *  .
-  dr. Váradi Péter a Nijmegeni Egyetem (Hollandia) Neurológiai Klinikáján volt tanulmányúton.

í  í  í
-  dr. Szók Dália Eötvös Állami ösztöndíjjal tanulmányutat nyert a Lundi Egyetemre,

Svédországban.
*  *  *

-  dr. Rajda Cecília a Svenska Institut támogatásával a Göteborgi Egyetemen kezdte meg 
kutatómunkáját.

*  *
-  dr. Petri András, a Sebészeti Klinika docense eredményes pályázata alapján 1998. október 1-től 

elnyerte a Bajai Városi kórház sebészeti osztályvezetői állását.
*  *  *

-  prof. dr. Bálint Gábor Sándor a 16th European Workshop on Drug Metabolism június 21-16. 
között Koppenhágában megtartott rendezvényén „The Effect of Prostacyclin on the Ultrastructure and 
on the Mixed Function Microsomal Oxygenase System in the Rat Liver” címmel a Rendező Bizottság 
meghívására előadást tartott. Ezt követően a XIII. Nemzetközi Farmakológiai Kongresszus (IUPHAR) 
hivatalos, emésztőrendszeri kérdésekkel foglalkozó szekcióján Pécsett, 1997. július 24-én 
„Cytoprotection and Intracellular Calcium” címmel tartott előadást.

í  í  í
-  A Klinikai Kémiai Intézet munkatársai a MOLSZE V. Nagygyűlésén, Szegeden, (1998. július 

2—4.) az alábbi sikeres poszter bemutatókkal vettek részt:
Czokoly Anna, Nóbikné Kovács Felícia és Szűcs Péterné: „Cytocentrifugával történő 

sejtnyerés és a hagyományos módszer összehasonlítása.”
Fiszter István, Kecskeméti Boros Szilvia és Rozsnyai Gergely: „A klinikai kémiai 

vizsgálatok minőségbiztosítása, különböző analizátorok korrelációja”.
Pálné Rákóczy Anna, Szalai Imréné és Fórizsné Bene Piroska: „Sürgősségi betegellátás, 

-  DIC panel”.
*  í  *

-  dr. Deák Judit egyetemi docens, (SZOTE, Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium) 
egy-egy poszterelőadással vett részt a Napa Valleyben (Kalifornia) megytartott „Ninth lnlcinaiiunal 
Symposium on Humán Chlamydial Infection”, valamint a Montrealban megrendezett „First 
International Conference on Humán Papillomavirus Infections and Cervival Cancer”-en.
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A két esemény között tanulmányúton vett részt prof. Schachter meghívására a Chlamydia Research 
Laboratory, University of San Francisco, San Franciscóban, valamint a Digene Corporation 
tudományos igazgatója meghívására a cég kutatólaboratóriumában Washingtonban.

*  *  *
-  Marina Hoffman, Scientific Editor (the Wistar Institute, Philadelphia; North-Westem University, 

Chicago, USA; Nara Medical University, Nara, Japan; Max-Planck Institute, Freiburg, Germany; 
Instituto Nazionale Per La Stúdió E La Cura Dei Tumori, Milano, Italy) összefoglaló előadást tartott 
az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza dísztermében, 1998. szeptember 21-én, pályázati 
kérelmek tudományos és szerkezeti összeállításáról. Szeptember 21-én, valamint az azt követő 
kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken délelőtt és délután Marina Hoffman 7-8 fős csoportokban, 
2x2,5 órában foglalkozik a pályázatírás részleteinek ismertetésével.

Érdeklődni lehet: SZOTE Mikrobiológiai Intézetnél.
í  i  í

-  1998. június 16-20. között Prágában tartotta kongresszusát a European Society of Contraception. 
A Társaság beválasztotta dr. Bártfai György docenst a 24 tagú vezetőségbe.

í  í  í
-  dr. Kiss József Géza, a SZOTE Fül-Orr-Gégeklinika tudományos tanácsadója és dr. Vass 

Zoltán a SZOTE Fül-Orr-Gégeklinika adjunktusa Argentínába, Buenos Airesbe utazott audiológiai 
világkongresszusra, ahol előadásokat tartanak.

*  *  *
-  dr. Kiss József Géza, a SZOTE Fül-Orr-Gégeklinika tudományos tanácsadóját az American 

Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery Tudományos Tanács tagjának választották 
1998-ban.

í  í  í
-  dr. Tomka János klinikai ojvos a World Medical Tennis Society által 1998. augusztus 22-30. 

között Budapesten megrendezett Orvostenisz Világbajnokságon vegyes párosban világbajnoki címet 
szerzett, a nyílt férfi párosban pedig 3. helyezést ért el.

*  *  *
-EGIS Klinikai-Farmakológiai Kutatás Fejlesztési Alapítvány III. pályázati felhívására 54 pályázó 

jelentkezett, mintegy 93 M Ft értékben. A kuratórium testületé az 1998. szeptember 30-ig összegyűlt 
alapítványi kamatjövedelmet, októberi kifizetéssel a következő SZOTE pályázóknak ítélte:
prof. dr. Csanády Miklós, II.sz. Belgyógyászati Klinika 250.000 Ft
dr. Hódi Klára Gyógyszertechnológiai Intézet 700.000 Ft
prof. dr. Janka Zoltán Ideg- és Elmegyógyászati KI. 170.000 Ft

*  *
-  A SZOTE Idegennyelvi Intézete megfelelő számú jelentkező esetén kezdő és középhaladó 

német tanfolyamot indít Ph.D. hallgatóknak, SZOTE dolgozóknak.
Jelentkezés helye: SZOTE Idegennyelvi Intézet, Szeged, Szentháromság u.5.

*  í  *
-  A SZOTE Idegennyelvi Intézete Egyetemünk oktatói és hallgatói számára alap, közép- és 

felsőfokú A, B és C típusú állami (Rigó utcai) nyelvvizsgát szervez angol, német és orosz nyelvből. A 
vizsgák mind általános nyelvből, mind pedig szakmai anyaggal bővített formában letehetők.

A vizsgák várható időpontja 1998. november.
Jelentkezni a SZOTE Idegennyelvi Intézetének titkárságán lehet.
Jelentkezési határidő: 1998. október 20.

*  *  >í<
-  „Évtizedeken keresztül a SZOTE klinikáin történt és történik ma is a szegedi lakosság több mint 

felének fekvőbeteg-ellátása. Ennek ellenére Szeged városától Egyetemünk nem kap anyagi támogatást 
továbbra sem. Történik mindez akkor, amikor Szeged több százmillió forintot ad évek óta
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egészségügyi intézményei fejlesztésére. Bízom abban, hogy az új városvezetés más szemlélettel tekint 
majd Egyetemünk gyógyítómunkájának anyagi támogatására.” -  jelentette ki prof. dr. Dobozy Attila 
rektor a Polgári Szegedért Egyesület egészségügyi fórumán.

í  í  í
-  Egyetemünk több oktatója indul az őszi helyhatósági választásokon, mint Szeged város 

képviselőjelöltje. Polgármester-jelöltek Egyetemünkről: dr. Bartha László FIDESZ-MPP és dr. 
Kiss József Géza KDNP-MIÉP.

*  *  *
-  Szeptember 18-án Budapesten együttműködési megállapodást kötött a Magyar Orvostudományi 

Társaságok és Egyesületek Szövetsége és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem. A 
megállapodás teljes szövegét következő számunkban közöljük.

*  *  *
-  Szeptember 27-én Budapesten az Iparművészeti Múzeumban Széchenyi Professzori 

Ösztöndíjak ünnepélyes átadására került sor. Egyetemünk oktatói közül ösztöndíjat nyertek:

ÁOK:
dr. Bari Ferenc
prof. dr. Csanády Miklós
prof. dr. Húsz Sándor
dr. Jánossy Tamás
prof. dr. Kása Péter
dr. Knyihár Erzsébet
prof. dr. Nagy Erzsébet
prof. dr. Kovács László
dr. Krenács Tibor
prof. dr. Lázár György
prof. dr. Resch Béla
dr. Takács Tamás
prof. dr. Raskó István (SZBK)

GYTK
prof. dr. Bernáth Gábor 
prof. dr. Stájer Géza

He H* H* Hs ♦

Nyílt levél

Az utóbbi időben több nyílt levél érkezett a SZOTE Napló hasábjain keresztül az élelmezési 
osztályhoz az intézeti étkeztetés témakörben. Ez egyező azon törekvéseinkkel, melyeket az utóbbi 
időben a közvélemény megismerésére tettünk. Pl. május óta a COMSER serveren lévő egyetemi 
hirdetőtáblán is közzétettük, hogy várjuk az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeket. Természetesen 
nem látjuk szükségét, annál inkább meggyőződésünk, hogy érdemben vitatkozni, tárgyalni csak „hús
vér” emberekkel lehet. A továbbiakban csak azok véleményével foglalkozunk, akik nevüket is adják a 
leírtakhoz. Szeretnénk, ha nem csak a kifogásokat kapnánk, hanem az elképzeléseket, lehetséges 
megoldásokat is.

Az észrevételek egy része olyan kérdéseket vet fel, mint pl. az étkezési hozzájárulás kifizetése, 
amely magasabb szintű vezetői döntést igényel, így erre mi nem tudunk válaszolni.

A jelen szabályok szerint minden SZOTE dolgozónak jár a kedvezményes intézeti étkeztetés; azt, 
hogy ő vagy gyermeke jön ebédelni, vagy másnak átadja nem tudjuk ellenőrizni. Egyébként külsők is 
igénybe vehetik a menzát vendégjeggyel.

Az adagok mennyiségével kapcsolatos észrevételeik nyomán a háromféle menüből mintaadagot 
helyeztünk ki a tálalópult végénél. Önöknek rögtön van módjuk meggyőződni arról, hogy megkapták- 
e az adagjukat, vagy sem. Ez esetben rögtön tudunk korrigálni.
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Itt szeretnénk elmondani, hogy az ebédet 137 Ft-os nyersanyagköltségből állítjuk elő, mely 12% 
ÁFA-t is tartalmaz. Ebből az összegből 1 szelet kenyeret is adunk az ebédhez, mely közel 5 Ft-ba 
kerül, tehát 132 Ft, a ténylegesen felhasználható nyersanyagköltség ÁFA-s áron. A fogyasztói árak 
ismeretében látható, hogy ebből az összegből nagyobb adagokat tervezni nem lehet.

Azok részére, akik tudják magukról, hogy nagyobb étvágyúak, és ki akarnák egészíteni menüjüket 
pl. 1 pár virslivel, fasirttal, sült csirkecombbal, vagy párizsi szelettel, esetleg süteménnyel, 
bevezethetnénk egy un. kiegészítő menüt kb. 100 Ft körüli áron. Ez már rezsivel növelt ár lenne, amit 
szintén az ebédjegyrendeléssel egyidejűlegelőre kellene rendelni. Várjuk szíves észrevételeiket ezzel 
a tervünkkel kapcsolatban is. Pl. májusban bővítettük a fogyasztói igényként jelentkező vegetáriánus 
étrenddel választékunkat és a C menüt igénylők számából ógy látjuk, ez kedvező fogadtatásra talált.

Az élelmezési osztály részéről tudatában vagyunk annak, hogy dolgozói étkeztetés minőségére 
egyre érzékenyebbek vendégeink, ill. a jövőnk is akkor biztosított, ha velünk Önök meg vannak 
elégedve.

Azonban el kell hogy mondjuk, hogy a konyhai dolgozóink alacsony bérért, nap mint nap, 
rendkívül nehéz munkát végeznek, melegüzemi körülmények között, nyári időszakban kánikulai 
melegben is. Miután nincs külön tálalószemélyzet, ezután kerül sor az 1000-1500 adag ebéd 
kitálalására. Tudjuk, hogy minden vendégünk jogos igénye az udvarias, kedves kiszolgálás. Célunk, 
hogy ennek a feladatnak is maradéktalanul megfeleljünk és a jövőben valamennyiüknek kellemes 
élmény legyen a menzai étkezés.
Szeged, 1998. július 20.

dr. Rovó István Tarjányiné Póczó Ildikó
főmérnök élelmezési osztályvezető

Hí H= H« Hí H< H<

Pályázat az EHÖK elnöki pozícióra

A SZOTE Hallgatói Önkormányzata az 1996. LXXX. számú Törvény a Felsőoktatásról, a SZOTE 
HŐK Alapszabályzata az 1998. 06.23-i Hallgatói Tanács határozata alapján pályázatot hirdet EHÖK 
elnöki pozíció betöltésére.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be Egyetemünk minden beiratkozott hallgatója, a képzési formától függetlenül.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
-  legalább 6 elvégzett félév.
-jártasság szervezési, érdekképviseleti munkában.

Pályázathoz csatolandó:
-  önéletrajz
-  eddigi szervezési, esetleg érdekképviseleti tevékenysége
-  az 1998/99-es tanévre vonatkozó elképzelések, tervek, szociális jellegű problémák 
megoldásáról.
-  elgondolások más hallgatói és nem hallgatói szervezetekkel való együttműködésről, valamint 
a SZOTE HŐK szerepéről a Szegedi Felsőoktatási Szövetség Hallgatói Önkormányzatában
-  gazdasági tervek az 1998/99-es tanévre.
-  részletes Sport-Kulturális naptár.
-jelölendő elnökhelyettesek, kari elnökök, valamint Egyetemi Tanácsi tagok megnevezése 

Pályázat beadása: a HŐK Irodán az irodavezetőnél

Pályázat az EHÖK Általános Gazdasági Elnökhelyettesi pozícióra

A SZOTE Hallgatói Önkormányzata az 1996. LXXX. számú Törvény a Felsőoktatásról, a SZOTE 
HŐK Alapszabályzata az 1998. 06.23-i Hallgatói Tanács határozata alapján pályázatot hirdet EHÖK 
Ált-Gazdasági Elnökhelyettesi pozíció betöltésére.
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Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be Egyetemünk minden beiratkozott hallgatója, a képzési formától függetlenül.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
-  legalább 4 elvégzett félév.
-jártasság szervezési, érdekképviseleti munkában.

Pályázathoz csatolandó:
-  önéletrajz
-  eddigi szervezési, esetleg érdekképviseleti tevékenysége.

Pályázat beadása: a HŐK Irodán az irodavezetőnél

Pályázat HŐK ÁOK/GYTK/ Kari elnöki pozíciókra

A SZOTE Hallgatói Önkormányzata az 1996. LXXX.számú Törvény a Felsőoktatásról, a SZOTE 
HŐK Alapszabályzata az 1998. 06.23-i Hallgatói Tanács határozata alapján pályázatot hirdet HŐK 
ÁOK/GYTK/EFI Kari elnöki pozíció betöltésére.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be Egyetemünk minden beiratkozott hallgatója, a képzési formától függetlenül.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
-  legalább 4 elvégzett félév.
-jártasság szervezési, érdekképviseleti munkában.

Pályázathoz csatolandó:
-  önéletrajz
-  eddigi szervezési, esetleg érdekképviseleti tevékenysége.
-  elképzelések az adott kar tevékenységéről az 1998/99-es tanév alatt 
-jelölendő kari tanácsi tagok névsora

Pályázat beadása: a HŐK Irodán az irodavezetőnél

Szeged, 1998.07.23.
Fekete Zoltán

s}c >}: ^ sfc :)=

Az AMT Consulting Kft. által, az OVSZKI közreműködésével, a Soros Alapítvány támogatásával 
készített
„A véradói hajlandóság, a véradók társadalmi rekrutációja, attitűdjei, motivációi, 
szociodemográfiai sajátosságainak vizsgálata és elemzése” c. referátum.

Ez a tanulmány 1997/1998-ban készült. Hasonló felmérést 1991-ben végzett a Társadalomkutatási 
Informatikai Egyesülés (TÁRKI), de az időközben létrejött társadalmi és gazdasági változások 
messzemenően indokolják annak a szükségességét, hogy a világviszonylatban is kiemelkedő magyar 
véradási aktivitás tényezőit folyamatosan elemezzük.
A minta kiválasztása „kvótás mintavétellel” történt, három szempont (nem, életkor, településtípus) 
szerinti egyenletes rétegzéssel. Véletlen minta alapján kiválasztott 1000 felnőtt személyt és 500 
rendszeres véradót kerestek fel a kérdezőbiztosok és személyes megkérdezés módszerével, standard 
kérdőív segítségével készítettek velük interjút. A minta hűen reprezentálja az ország állandó 
lakóhellyel rendelkező felnőtt lakosságát, a kapott eredmények mintegy 3% eltérést mutatnak ahhoz 
képest, ha minden felnőttet megkérdeztek volna az országban.
Az eredmények statisztikai értékelése két dimenziós kereszttábla elemzés, illetve kétmintás t-próba 
segítségével történt.
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Eredmények 

Demográfiai adatok
A rendszeres véradók (rendszeres véradó, aki az utóbbi 5 évben évente legalább egyszer adott vért)

férfi 53 %
nő 36,1%

Életkor szerint:
<25 év 33,1%
25-44 év 47,9%
45-54 év 15,6%
55-64 év 3,3%

Iskolázottság:

Rendszeres véradó Nem rendszeres véradó
Legfeljebb 8 ált. 16,7% 29,2%
Szakmunkásképző 31,5% 30,3%
Érettségi (technikum) 35,2% 27,3%
Főiskola, egyetem 15,6% 11,9%

A rendszeres véradó-állomány iskolázottabbnak tűnik, mint az átlagnépesség. Az egyetemi 
diplomások 41,5%-a, a főiskolai diplomával rendelkezők 30,2%-a tüntette fel magát rendszeres 
véradónak, míg az összes megkérdezettek közül a rendszeres véradók aránya 27,9% volt. A véradói 
hajlandóság és az iskolai végaettség között szignifikáns az összefüggés. A véradási motivációban 
alapvető szerepet játszanak az iskolázottsággal összefüggő tudati kulturális tényezők.
A család nagysága, az egy-háztartásban élő személyek száma tekintetében nincs lényeges különbség a 
rendszeres véradók és az átlag populáció között. A véradói hajlandóság és a családi állapot 
kapcsolata. A rendszeres véradók között többségben vannak a nős/férjezett személyek. A rendszeres 
véradók közvetlen rokoni, baráti környezetében átlagosan kétszer annyi rendszeres véradó van, mint a 
nem-rendszeres véradók körében.
A vallásosság (vallásos az egyház tanítása szerint; vallásos a maga módján), illetve ennek hiánya (nem 
vallásos, de hisz Istenben, nem Istenben) direkt módon nincsenek kapcsolatban a véradói 
hajlandósággal.
Jövedelmi helyzet. A rendszeres véradók minden esetben jobb jövedelmi helyzetűnek bizonyultak, 
mint az országos átlag, ezzel szemben a rendszeres véradók mind a legkevesebb, mind a legtöbb 
családi jövedelemmel rendelkezők körében „alul-reprezentáltak”.

A rendszeres véradók véleménye:
Megfelelőnek találta

A fogadtatás, légkör a Vértranszfúziós Intézetben 96%
A véradás körülményei az intézetben 80%
honvédségnél 63%
A véradás előtti vizsgálat szakszerűsége, légköre 88%
A vérvétel alatti foglalkozás 92%
utáni foglalkozás 87%
Orvosi vizsgálat körülményei, részletessége 82%
A donoruzsonna: rendezvényen történő véradáskor 81%
intézetben történő véradáskor 77%
honvédségnél történő véradáskor 72%
A behívás módja 85%
Az AlDS-nyilatkozat jelentőségét jól ismerte a válaszadók 78%
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A rendszeres véradók két csoportja:

A rendszeres véradók között két, többé-kevésbé homogén, csoport különböztethető meg.
Az első csoport: fiatalok (27,68 év), többnyire férfiak, nőtlen /hajadon, három főnél kevesebb 
személyből álló háztartásban élnek.
Második csoport: idősebbek (46,33 év), többnyire nők, házasok, három főnél nagyobb családban 
élnek.
A két csoport között a véradásra vonatkozó néhány kérdésben szignifikáns véleménykülönbség volt. 
Az idősebb korosztály inkább egyetért azzal, hogy a 100-szoros véradók kapjanak kitüntetést: 85%; 
72%, valamint a véradóknak az egészségügyi intézményekben élvezett soronkívüliségével: 60%; 41%. 
A 41 évnél idősebbek 45%-a nyilatkozott úgy, hogy sok ember azért nem megy vért adni, mert 
munkaidőben nem engedik el, míg a 25 évnél fiatalabbak közül csak 24% gondolkodott így. A 
véradást kísérő társadalmi megbecsülést kevesellte az idősebb korosztály 36%-a, míg a fiataloknál az 
arány 19% volt.
A munkahelyen szervezett gyakori véradás pozitív hatását emelte ki a fiatalok csoportjának 55%-a, 
míg a 41 éven felülieknél ez az arány 35% volt. a véradás utáni ingyenes uzsonnát, vendéglátást vonzó 
tényezőnek gondolta a fiatalok 31,4%, míg az idősebbek csoportjának csak 16,4-a. A véradás utáni 
szabadnapot, a munkahelyi pénzjutalmat a fiatalok többen értékelték 39%; 18%.
A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a fiatalabb véradók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a véradás 
után nyújtott anyagi rekompenzációnak, mint az idősebbek.
Rendszeres véradók, ill. „vért soha nem adott” személyek véleményeinek összehasonlítása. 
Feltüntették, hogy a válaszok hány százalékában jelenik meg az a vélemény, hogy a feltett kérdés 
(állítás) sok ember álláspontját tükrözi.

A véradók miért adnak vért? 
mert

Rendszeres véradó Sohasem adott 
vért

pozitív válaszok megoszlása
%

Erkölcsi kötelesség a véradás 69,5 57,4
A hozzátartozók, ismerősök szorulnak vérátömlesztésre 39,6 49,5
A véradók kivizsgálásban részesül 67,1 54,7
A véradás előnyös a véradó egészségére 56,3 40,2
A munkahelyen, lakóhelyen gyakran szervezik a véradást 45,1 26,0
Kollégák, ismerősök is adnak vért 49,6 33,9
Véradás után vendégül látják a véradót 18,2 15,5

Miért nem adnak vért az emberek? 
mert

Nem gondolkodnak el azon, mennyire fontos a véradás

Rendszeres véradó 

pozitív válaszok 

69,1

Sohasem adott 
vért

megoszlása
%
54,2

Félnek a vérvételtől 78,1 59,1
Az AIDS-től félnek 35,5 49,0
A véradás káros az egészségre 10,5 11,8
A véradás kellemetlenséggel jár 21,9 26,8
A véradás sok időt vesz el 15,0 21,9
Nem engedik el a munkahelyről 39,4 28,0
Nem tudják hol lehet vért adni 19,5 18,6
A véradó nem részesül kellő megbecsülésben 29,4 29,5
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a vér gyógyszergyárak alapanyaga, amelyből haszonnal 
állítanak elő készítmémyt

39,7 43,1

A tudomány képes mással helyettesíteni a vért 5,4 6,4
A magyar egészégügy számára nem okoz gondot a vérhiány 11,0 10,3

A véradás motivációi között a személyes érintettség a rendszeres véradók véleménye szerint kevésbe 
fontos, mint a vért soha nem adóknál. Figyelemre méltó, hogy mind a véradók, mind a vért nem adók 
körében jelentős kételyek élnek a leadott vér sorsát illetően, amely a még nem eléggé hatékony 
tájékoztatásra utal.

Etikai, erkölcsi, világnézeti habitust tükröző vélemények:

A válaszok százalékos megoszlása jelzi, hogy a megkérdezettek a feltett kérdéssel (állítással) „teljes 
mértékben egyetértenek-e"?

Rendszeres
véradó%

Soha nem 
adott vért

Jó érzés másokon segíteni 94,7 90,5
Ha valaki bajban van, akkor is kötelességünk segíteni, ha ez kárt okoz 
nekünk

32,7 28,0

Az emberek általában önzőek 57,9 55,7
Csak magamra számíthatok 13,4 21,8
Ha az ember boldogulni akar. csak maga és családja fontos 11,5 18,4
Csak attól remélhetünk segítséget, aki tartozik nekünk valamivel 3,3 7,8
Ellenszolgáltatás nélkül nem kell idegen embereken segíteni 5,1 7,7

A rendszeres véradók körében sokkal erősebb a társadalmi szolidaritás iránti igény, mint a vért soha 
nem adók között.
Vélemények a véradást elősegítő javaslatokról:

A válaszok százalékos megoszlása tünteti fel, hogy a feltett kérdéssel (állítással) teljes mértékben 
egyetértenek-e?

Rendszeres véradó 
%

Soha nem 
adott vért

A véradásra utazók ingyen vehessék igénybe a tömegközlekedési 
eszközöket

63,0 63,2

A rendszeres véradóknak elsőbbsége legyen az egészségügyi 
intézményekben

52,3 52,9

A 25-50-75-szőrös véradók kapjanak elismerő oklevelet 82,4 73,3
A 100-szoros véradók kitüntetést és pénzjutalmat kapjanak 79,4 74,0
Ha fizetnének a véradásért több véradó lenne 55,5 49,3

A térítéses véradás:
A tanulmány a véradásért történő 3.000,- Ft-os juttatás várható hatásait elemezte (1997. 
június-augusztusi felmérés).
A jelenlegi donorállományból nem adna vért a továbbiakban 12,7%
Eddig nem aktív donor, de térítéses bevezetése után

biztosan adna vért 19,3%
valószínűleg adna vért 17,2%
Valószínű donor-nyereség a teljes populációra vetítve 32,85%
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A 3.000,-Ft-os díjazás a különböző foglalkozási csoportokon belül körülbelül egyenlő arányban 
ösztökölné az embereket véradásra, ill. a véradástól való tartózkodásra.

A tanulmányt készítők ajánlásai az O VSZ számára:

A véradók megbecsülésének növelése, (oklevél, kitüntetés, kedvezményes közlekedés, stb.), 
a véradás fontosságának hatékonyabb propagálása (térítésmentesség, a levett vér felihasználása, a 
véradással kapcsolatos félelmek, előítéletek eloszlatása), az általános és középiskolák biológiai-, 
egészségtan tanárok, valamint a rendszeres véradók bevonása a felvilágosító munkába, 
a véradás utáni pénzbeli rekompenzáció következményeinek etikai, jogi járványtani, stb. szempontok 
tanulmányozása szükséges.
Kritikai megjegyzések:
Szerzők óriási munkát végeztek, vizsgálati anyaguk, eredményeik rendkívül tanulságosak és a jelen 
helyzet felmérésével ajövőbeni tennivalókat alapozták meg.
Egyértelmű, ha a megkérdezett saját véleményét adja elő, de a szerzők több kérdésnél arra kértek 
választ; véleménye szerint a feltett kérdéssel (állítással) az emberek többsége; vagy kisebb része ért-e 
egyet. Ez indirekt közvéleménykutatás, amely lehet, hogy bevett módszer, de nyilvánvalóan 
bizonytalanabb, több hibaforrást tartalmaz (társadalmi ismeretek, tájékozottság, empátia stb.), mint ha 
csak egy személy a saját álláspontjáról nyilatkozik. Kétségtelen, hogy a válaszok százalékos 
megoszlása így is nagyon tanulságos.
Nagyon fontos jelenség, hogy a rendszeres véradók nagy része fiatal: a 25 évesnél fiatalabbak 
részaránya 33,1%, ez a magyar véradó mozgalom jövőjének biztosítéka.
Kár, hogy a munkában nem támaszkodtak az 1991-es, hasonló közvélemény-kutatás eredményeire 
(TÁRKI) és azt meg sem említik. Jó lett volna, ha az akkor felvetődött kérdésekre most kapnánk 
választ. Akkor úgy tűnt például, hogy a magyar véradók 75%-ában az érzelmi motiváció játszik 
szerepet, míg a nyugati országokban, főleg az ismereteken alapuló szükség készteti véradásra az 
embereket (75%). A jelenlegi munkában erre utaló direkt kérdések nincsenek, de az anyagot ebből a 
szempontból elemezve úgy tűnik, hogy jelenleg nálunk az érzelmi motiváció kb. 50%-ban szerepel a 
véradás okaként. Kár, hogy a vérre, vérkészítményekre, a velük elérhető eredményekre vonatkozó 
ismeretekre nem voltak kérdések. Provokatív volt a gyárak haszonszerzésére vonatkozó állítás 
(kérdés), de felvetésének jogossága nem vonható kétségbe, hiszen meglepően sokat reagáltak rá, mind 
a rendszeres véradók, mind a vért soha nem adók. A tanulságokat az ajánlásnak megfelelően le kell 
vonni.
Örömmel állapítható meg, hogy a „vért soha nem adott” személyek is mennyire tájékozottak a véradás 
kérdéseire vonatkozóan, világfelfogásuk sok vonása eltér a rendszeres véradóéktól, de nem olyan 
mértékben, hogy megfelelő felvilágosítással, ráhatással ne lehetne őket meggyőzni a véradás 
nélkülözhetetlenségéről és személyes részvételük szükségességéről.
Szerzők nagy bátorsággal vágtak neki a „fizetett véradás” bevezetésével járó következmények 
elemzésébe és különböző ajánlásokat tettek. Érdekes és tanulságos a rendszeres véradók és a soha vért 
nem adók reagálása a kérdésre: az eddigi véradók 12,7%-a pénzért nem adna vért, de kérdés, hogy a 
véradásra jelentkező kb. + 30% milyen emberekből tevődne össze? A térítéses véradás bevezetését 
nem lehet mérlegelni, ez zsákutca: az anyagi érdekeltség miatt eltagadott betegségek, tünetek, 
panaszok miatt a véradók, mind a betegek biztonsága csökken, nem beszéve arról, hogy a térítéses 
véradást nem ajánlja (tiltja) az Európa Tanács, az Egészségügyi Világszervezet, a Nemzetközi 
Vöröskereszt.

Összefoglalás:
A tanulmány a közvélemény-kutatás tudományos módszereivel vizsgálta Magyarországon, 1997/98- 
ban a véradók szocio-demográfiai sajátosságait, a véradói hajlandóság moticációit. Az adatok és 
következtetések felhasználása a véradó-propaganda minőségének növelését, a véradó mozgalom 
további fejlődését fogja elősegíteni.

prof. dr. Gál György
a SZOTE Vértranszfúziós Állomás vezetője
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Emlékeztető a SZOTE Közalkalmazotti Tanácsának 1998. július 8-án tartott üléséről

Jelen vannak: dr. Dibó György' Távollevők: dr. Ábrahám György
dr. Elek Péter dr. Borbényi Zita (kimentve)
dr.Ormándi Katalin dr. Deák Judit (kimentve)
dr.Praefort László dr. Hajdú Julianna
dr.Rantalné Szabó Márta dr. Katona Márta
dr.Simonka János Aurél és dr. Prágai Béla (kimentve)

Napirend:

dr.Ferencsik Mária (meghívott) dr. Rosztóczy Istvánné-né és 
Szögi Zoltánná

-  Beszámoló a KT legutóbbi ülése (1997. december 16.) óta folytatott tevékenységéről (dr. Praefort 
László)

A hozzászólásokból kirajzolódott, hogy a KT tagjai nem tartják elég hatékonynak a KT működését. 
A jelenlevők megállapították, hogy nem kielégítő az információ áramlás az Egyetem vezetése és a KT 
között, és a KT sem tett meg mindent jogszabályban biztosított jogai érvényesítésére. Az Egyetem 
vezetése nem minden esetben tett eleget a Mt-ben, a Kjt-ben és a SZOTE Közalkalmazotti 
Szabályzatában előírt tájékoztatási és véleménykérési kötelezettségének, és a KT sem gyakorolta 
minden esetben véleményezési jogát.

A jelenlevők leszögezték, hogy a jövőben javítani kell az Egyetem vezetése és a KT közötti 
munkakapcsolaton, valamint fokozni kell a szakszervezet, a MOK egyetemi szervezete és a KT 
közötti együttműködést és kapcsolatot keli kialakítani Egyetemünk országgyűlési képviselőjével is.
-  Beszámoló az Egészségügyi Intézmények Közalkalmazotti Tanácsai Egyesületének tevékenységéről 
( dr. Praefort László)
-  Állásfoglalás az ügyelet, a készenléti szolgálat és a túlmunka vállalkozás formájában történő 
ellátásának lehetővé tételére irányuló igények támogatásáról.

A KT és a MOK egyetemi szervezete már 1997 elején -  több szervezeti egység dolgozóinak 
ismételten megnyilvánuló igénye alapján -  az Egyetemi Tanács elé terjesztette az ügyelet, a a 
készenléti szolgálat és a túlmunka vállalkozásba adására vonatkozó javaslatát, ezt azonban akkor az 
ET -  különböző megfontolások alapján -  elvetette. Az azóta eltelt idő tapasztalatai megmutatták, 
hogy ez a rendszer az ország számos egészségügyi intézményében zökkenőmentesen működik, és az 
Egyetemünkön is ismételten felmerült az igény -  elsősorban a Traumatológiai Klinika és az 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet dolgozói részéről — erre a megoldási formára. Ezért a KT 
újból az ET elé terjeszti az ügyelet, a készenléti szolgálat és a túlmunka vállalkozási formában történő 
ellátására vonatkozó tervezetét és javaslatát.

-  Egyéb bejelentések, javaslatok
Az 1998. évi XIII. törvény 2§-ának rendelkezésére szerint „1998. november 16-27. között üzemi 

tanácsi választásokat kell tartani ”, ugyanezen törvény 3.§ (2) bekezdés c) pontja alapján pedig „az 
1995. május 22-26. között (..) megválasztott KT-k (..) megbízatás (..) legfeljebb 1998. november 27- 
ig szól”. Fentiek alapján Egyetemünlön is közalkalmazotti tanácsi választást kell tartani a jelzett 
időben. Az Mt 49§ (1) bekezdése alapján a vállasztási bizottságot legkésőbb a választást nyolv héttel 
megelőzően kell megalakítani, ezért a KT 1998. szeptember 9-re hívta össze a legközelebbi ülését, 
amelyen megalakította a választási bizottságot.

A KT felszólítja az elnököt, hogy készítse el és a SZOTE Naplóban tegye közzé 1998. október 
végéig a KT hároméves működéséről szóló beszámolóját!

A jelenlevők reményüket fejezték ki azt illetően, hogy az új KT levonja az idén leköszönő KT 
működésének tanullságait és azokból okulva rendszeresebben tartja üléseit, valmint hatékonyabb 
munkakapcsolatot alakít ki az Egyetem vezetésével, a szakszervezetekkel, a MOK-kal és 
mindenekelőtt Egyetemünk közalkalmazottaival.
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Emlékeztető a SZOTE KT 1998. szeptember 9-én tartott üléséről

Jelen vannak: dr. Dibó György Távollevők:
dr. Borbényi Zita 
dr. Ormándi Katalin 
dr. Praefort László 
Rantalné Szabó Márta 
dr. Simonka János Aurél 
Ferencsik Mária (meghívott) 
dr. Deák Judit 
dr. Julesz János (meghívott) 
dr. Kata Mihály (meghívott)
Olajos Pálné (meghívott)
Simon Katalin (meghívott)
Tápai Katalin (meghívott)
Varga Sándomé (meghívott) és 
dr. Zoltán Örs Tamás (meghívott)

Napirend:

-  Beszámoló a KT legutóbbi ülése (1998. július 8.) óta fohlatott tevékenységről (dr. Praefort László)
A MEP-pel, az APEH-hel és az ÁNTSZ-szel történt megbeszélések után a KT 1998. szeptember 8- 

án újból az Egyetemi Tanács elé terjesztette és Egyetemünk rektorával is egyeztette az ügyelet és a 
készenléti szolgálat vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó tervezetét és javslatát.
-  Beszámoló az Egészségügyi Intézmények Közalkalmazotti Tanácsai Egyesületének tevékenységéről 
(dr. Praefort László)

Az EiiKTE Koordinációs Bizottsága 1998. szeptember 2-án tartotta legutóbbi ülését. Ezeen az új 
Egészségügyi Minisztériumi ezetéssel esedékes kapcsolatteremtésről volt szó.

Az EüKTE legközelebbi közgyűlése 1998. szeptember 16-án volt Budapesten, amely a közelgő KT 
választások előkészítésével foglalkozott.
-  Az 1998. november 16-17. között tartandó KT választás előkészítése, a választási bizottság 
megalakítása

A Választási Bizottság megalakult, elnöke dr. Zoltán Örs Tamás egyetemi tanár, tagjai Eszes 
Márta főelőadó (Új Klinikai Tömb Központi Gazd.Ellátás), Ferencsik Mária szervező titkár 
(SZOTESZ), dr. Julesz János egyetemi tanár (Endokrinológiai Önálló Oszt.) , dr. Kata Mihály 
egyetemi tanár (Gyógyszertechnológiai Int.), Olajos Pálné titkárnő (Kísérletes Sebészeti Int.), Simon 
Katalin főiskolai tanársegéd (Főiskolai Kát Ápolási Tanszék), Tápai Károlyné ápolás oktató (Rektori 
Hivatal Ápolási Igazgatósági Csoport, I.Belgy.Kl.), és Varga Sándorné főelőadó (Rektori Hivatal 
Ápolási Igazgatási Csoport) lettek.

A Választási Bizottság a SZOTE KT megválasztását 1998. november 25-re (csütörtökre) 
tűzte ki, a választás reggel 6 órától 17 óráig tart. A választási bizottság megkezdte munkáját.

dr. Praefort László KT-elnök megköszönte a hamarosan lejáró megbízatású KT tagjainak 
hároméves munkáját.

dr. Ábrahám György 
dr. Elek Péter 
Eszes Márta (meghívott) 
dr. Hajdú Julianna 
dr.Katona Márta 
dr. Prágai Béla (kimentve) 
dr. Rosztóczy Istvánné 
Szögi Zoltánné

dr. Praefort László 
a SZOTE KT elnöke

** * * * *
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PÁLYÁZAT

Az Egészség Megőrzéséért Alapítvány (Szeged, Tisza Lajos krt. 109.) pályázatot hirdet a SZOTE 
hallgatói számára az 1998, évi tudományos kongresszuson történő részvételhez, ami az utazási és a 
szervezési költségek hozzájárulásához nyújt segítséget. A támogatás 75.000,- FT, amiből 73.309,- Ft 
az APEH által kiutalt lakossági személyi jövedelemadó 1%-ából származik.
A pályázat beadási határideje: 1998. október 30.
A pályázathoz csatolni kell a kongresszus meghívóját (másolatot), az utazási és a részvételi 
költségekre vonatkozó igazolást.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA 

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS

A SZOTE NAPLÓ márciusi száma részletesen beszámolt a Népjóléti Minisztérium Világbanki, 
Phare- és Segélykoordinációs Irodájánál pályázatáról, a pályázat formai tartalmi nehézségeiről, és 
magáról a négy megyében elvégzett lelkes, hozzáértő szakmai munkáról. A tét igen nagy volt, hiszen 
csak egy regió nyerhette a közel 6 milliárd Ft-ot. Annélkül, hogy ismételném az akkori, jó részletesre 
sikeredett írást, nem árt, ha idézem annak utolsó bekezdését:

„Lehet, hogy szakszerűtlen, nem kellően előkészített volt a pályázat kiírása, de aki részvett a 
munkába, tudja, hogy nem volt hiába való az a sok-sok vita, feszültség, utazás, túlóra, mert egész más 
szemmel látjuk régiónk egészségi állapotát, ellátottságát, régionális sajátságait. Új ismereteinknek 
akkor is felbecsülhetetlen az értéke, ha (ad absurdum) nem a DARE Kht nyeri a pályázatot:

Értékelés (állítólag) 1998 szeptemberében!”
Nos az értékelés már megtörtént júliusban és az „ad absurdum” nem következett be! dr. Mikó 

Tivadar szakmai koordinálásával, a SZOTE-csapat által irányított megyei szakértők -  ha szorosan is, 
de -  megnyerték a pályázatot, néhány ponttal megelőzve az Egészség 98. (Észek-Kelet Magyarország) 
Kht-t, messze megelőzve a többi régiót.

Ezek az értesülések birtokában vártuk a legkésőbb 1998 szeptember 15-ére ígért hivatalos 
eredményhirdetést. Időközben a sajtóban két feltételezés is megjelent a pályázat módosításáról. A: 
egyik szerint két győztest fognak hirdetni, a másik találgatás szerint esetleg a régiók az értékelés sorá'.i 
kapott ponjaik arányában részesülnek a pályázott összegből. Meg kell jegyezni, hogy az eredeti kiírás 
ezeknek az ötleteknek a lehetőségét fel sem vetette.

Végre megérkezett az Egészségügyi Minisztertől a várva várt értesítés, hogy a reionális 
konzorciumok vezetőit 1998. szeptember 9-én 10 órakor várja a miniszter a „pályázatokkal 
kapcsolatos tájékozódás céljából”.

A megjelent vezetők meglepetésére azonban nem tájékozódás, hanem a regionális modernizációs 
pályázat eredményhirdetése volt az egyetlen napirendi pont, mely szerint a Miniszter U r a 
résztvevőket tájékoztatta arról, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, 
ugyanakkor köszönetét mondott a pályázatok elkészítőéinek. A végleges megoldási tervek 
kidolgozásában a régiók szakértői mellett a tárca vezetése, a szakmai és a tudományos 
köztestületek vesznek részt.

dr. Hampel György 

Árkövy Kongresszus
A magyar fogászat számára az 1998-as év kettős jubileumot jelent: a Magyar Fogorvosok 

Egyesülete 120. születésnapját ünnepelte, és ez évben rendezte a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi 
Tagozatával együtt a XV. Jubileumi Árkövy Kongresszust.

Árkövy József a magyar fogászat kiemelkedő személyiségi számos hazai és nemzetközi publikáció 
szerzője s a budapesti Mária utcai Egyetemi Stomatológiai Klinikájának létrehozója. Árkövy mindig 
nagy jelentőséget tulajdonított a sztomatológia területén folytatott tudományos munkának és annak
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hazai illetve nemzetközi szinterén való bemutatásának. Ezt a hagyományt őrzi a nevével fémjelzett 
rendszeres tudományos találkozó.

Az első Árkövy Vándorgyűlést 1951-ben Miskolcon tartották, majd általában 2-4 évenként a 
fővárostól távoli vidéki egyetemi városok kapták a rendezés jogát. Az idei, jubileumi rendezvény 
augusztus 25-29. között került megrendezésre a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 
A négy nap alatt több szekcióban összesen 166 szóbeli és poszterelőadás hangzott el. rangos külföldi 
előadók részvételével. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Eg>etem Fogászati es Szájsebészen 
Klinikája hat előadással képviseltette magát az elméleti kutatás és a gyakorlati fogorvoslás különböző 
témaköreit érintve. A szünetekben lehetőség nyitott a több, mint félszáz szakkiállító legújabb 
termékeinek megtekintésére, s az esti társasági programok a személyes ismeretségek és szakmai 
barátságok kialakítására nyújtottak remek alkalmat.

dr. Nagy Katalin 
egyetemi adjunktus 

SZOTE Fog- és Szájsebészeti KI.

A Magyar Orvosírók és Képzőművészek Körének XXIII. találkozója
A MOKK 23. találkozóját tartotta Balatonszárszón, ‘98. 18-20. között. Az előadások száma 47 

volt, a képzőművész kiállítók 21 fővel voltak jelen. Az előadások között voltak versek, novellák, 
regényrészietek. Feltűnő volt a humoros írások magas száma, az egészségügynek fonákságait feltáró 
alkotások. Meg is jegyezték, hogy Pesten az orvosbálon nagyon kevés volt az orvos, aminek anyagi 
oka van.

Az orvosok között sok a művészetek valamelyik ágának a befogadó: Hangversenyre járnak, 
zenélnek, festményt gyűjtenek, hogy gyönyörködjenek. Vann.-k .w^.uüukáló orvosok, a zenélők 
ilyenek, azután vannak, akik maguk is alkotásra szánják el magukat. Mi lehet az orvosokban a 
művészetek iránti vonzalom oka? Van egy' közhely, hogy a gyógyítás -  művészet. Nem az! 
Természettudomány, de valamiféle művészi érzék, ilyen fogékonvr ' • •" ' . az orvosnak ahhoz,
hogy gyógyítani is jobban tudjon.

Európaszerte felismerték, ennek jelentőségét, és először Svájcban alakultak meg az első orvosíró 
csoportok. Ma már párizsi székhellyel nemzetközi szervezetünk is van. Fontos kritérium, hogy ezt a 
gyógyítás mellett és nem helyett kell végezni! A MOKK hazánkban 1975-ban alakult meg, a Magyar 
Orvostörténeti Társaság kebelén belül -  ennek vagyunk a IX. szakosztálya.

Szegedről rajtam kívül tagjai dr. Sonkody István, klinikai fogász, ő, fest, dr. Németh András, 
urológus, aki prózát ír, dr. Beck János, körzeti főorvos, aki versfordításokkal jelentkezett, ez a 
tevékenység is valahol újraalkotás, dr. Bóna Endre fogorvos, aki éremgyűjteményével szokott 
kiállítani körünkben.

Orvos volt Csehov, Maugham, Schnitzler, Németh László, Meggy esi Ferenc, Albert Schweitzer és 
még sokan mások.

Illyés Gyula mondta, hogy a tánc felszabadító örömére tánciskola, bál, balett ismerete nélkül, 
ösztönösen is ráérezhetünk. Fogadjuk el, hogy az alkotást függetlenül vizsgáljuk az alkotó 
végzettségétől, nem az a fontos, hogy profi, vagy amatőr-e az illető, hanem az érték, amit létrehozott, 
és ezt egyféle mércével mérjük.

dr. Veress Sándor 
a MOKK titkára

3|e >|C jjt 5(C H4 ♦

SZOTE-hunyor © SZOTE-hutyor © SZOTE-humyor
Vészhelyzet?! címmel megjelent a (nagyrészt) 1992-1998 között itt szenvedett hallgatók 

ÉVKÖNYVE — miként ezt ők írták az előhangban. Ezt követően, vezető-oktatóink arany mondásai 
idézik a hálás hallgatók, fényképeik mellett. Most ebből adunk némi ízelítőt.
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- A Sorbonne professzora J.J. Couteau. O azon kevés ember közé tartozik, aki okosabb mint én. Na 
jó, vannak néhányan. De a két kezemen meg tudnám számolni... (prof. dr. Csillik Bertalan) 
-Galilei a pisai ferde toronyból dobálta golyóit, (dr. Ringler András) 
- Ezt a kis csuda portékát evvel az izével összekutyuljuk, az egész miskulanciát megfuttatjuk ezen a 
szutykon, aztán az egész nyomorúságból megpróbáljuk kimutatni ezt a micsodát, (prof. dr. Szabad 
János) 
- Most mit csináljak veled? Ez év végén nem lesz elég! Hosszú, forró nyarad le.-,/! (prof dr Telcgdy 
Gyula) 
- Ebből egy enzim kerekedik, de ez még korai! (prof. dr. Mikó Tivadar) 
- A hepatitises májsejt olyan, mint az öregember meg a szex: sokszor próbálkozik, néha még össze is 
jön neki... (prof. dr. Lonovits János) 
- A legfőbb ártalom még ma is minden betegségben - az orvos! Na sorolja fel a 13 aradi vértanút! (dr. 
Ferdinándy Péter) 
- A csípőabductio csökkenését a nők hamarabb észreveszik. Vajh miért? (prof. dr. Mészáros Tamás) 
- A gyereket nem csak olyankor kell mellre tenni ha éhes, hanem akkor is, ha csak jól akarja érezni 
magát...Ugye fiúk, milyen jó!? (prof. dr. Pintér Sándor) 
- Mi van a hipochonder sírjára írva? Na ugye! (prof. dr. Janka Zoltán) 

És most néhány, a nem fényképes mondásokból: 

- Demó Babarczi Emesével: Mit tanácsolnál egy asztmás sportolónak? Engler Zoli: Sakkozzon! 
- A gyerekszoba-deficiens Ö.László tartotta a gyakorlatot az SZTK-ban. Perinatalis tályogos beteg, 
térd-könyök helyzetben a vizsgálóasztalon. Gyakvez.: Jöjjenek, nézzék, ez a mozi kérem, narrátorral! 
- A bőrgyógyászati betegekkel nem kell kesztyűs kézzel bánni! (dr. Kemény Lajos) 
- A beteg szinonimája a hülyének - memorizálják a hallgatók egy oktatójuktól. 
- Gyakvez. a perinatalis hipoxiás újszülött kilátásairól: Gyerekgyógyász ..i oiztos nem lesz, de 
szülész még lehet! 
- Idegseben: A következő gyakorlatot majd A. dr-nő tartja helyettem, aki sok érdekes helyre elvisz 
benneteket, köztük olyanra is, ahová én nem is tudnálak! Egy hallgató közbe szól: például a női 
mosdóba? Váratlan válasz: Oda én is járok, ott tartom a bringámat 
-Népegészségtan gyakorlaton az iskolákról beszélgettek. Tai.iua elmondta, hogy náluk a gimiben egy 
évfolyamon két osztály volt: egy vegyes megy egy lány. Erre a gyakvez. rákérdezett: Tamás te 
melyikbejártál? 
- Lazsi a radiológián, prof.: Foglaljuk össze, amit eddig mondott. Bemegy a beteg Önhöz, megvan az 
anamnézis, röntgenfelvételt is készítettünk, értékeltük a tüneteket. Mi a következő teendő? Válasz: 
elküldjük orvoshoz. 
- Anatómiáról emlkezetes marad Pali bácsi, sok medikusnak. A 12. cs-ból Gabi az kérdezte: Pali 
bácsi, honnan szerezhetnénk koponyát? Ereggyetek, oszt ássatok magatoknak. 
- Etikából az érdeklődők megtudhatták, hogy a házasság szerződés1 ét fél között, nemi örömökre is -
amig finom vagyok... 

sf: s}: sjs sj« 

Kedves Szerzőink és Olvasóink! Szíves elnézésüket kérjük, de jelen számunkból anyagtorlódás miatt 
több cikk kimaradt. Pótlás a következő számokban! (a szerk.) 

Kiadja: prof. dr. Dobozy Attila 
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem rektora 
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