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A Szegedi Tudományegyetemen 2003. szeptember 7-én Magyar Bálint 
oktatási miniszter és prof. dr. Szabó Gábor rektor köszöntőjével megnyílt 

a 2003/2004-es tanév 

Tisztelt Egyetemi Polgárok! Tisztelt Vendégeink! Kedves Elsőéves Hallgatóink! 

Sajátos időszámítás a miénk — tanévnek mondjuk, amely az Egyetem, az oktatás időszámítása. A 
Gergely naptáron alapul, de nem azonos vele. Ennek ritmusához igazodik tanár és alma máterét 
megbecsülő diák, a szolgáltatásokat elkötelezetten végző munkatárs és sok tekintetben az egyetemmel 
csak a hallgatókon keresztül kapcsolatot tartó szülő is. Egyetemünk is tanéveiben és tanévenként 
számlálja sikereit, eredményeit, végzettjeit, jövendő hallgatóit, és így vet számot nehézségeivel, 
esetleges kudarcaival. 
Ez a sajátos időszámítás azonban ismer ennél hosszabb időszakokat is. Számol azokkal, és számon 
tartja őket. Létezik tehát egy másféle időszámítás: egy-egy vezető munkássága. 
Mészáros Rezső professzor, akadémikus úr személye és munkássága is egy ilyen hosszabb 
időintervallumot fémjelez. Minden elődjénél tovább, több tanéven át vállalta egy egyetem vezetését, 
töretlen optimizmussal, kedélyes derűvel dolgozott, maradandót alkotott és a Szegedi 
Tudományegyetem első rektorának olykor embert próbáló, hálátlan tisztét is betöltötte. Kérem, 
engedjék meg, hogy rektori tisztemmel élve, valamennyi egyetemi polgár és az Önök nevében is 
ezúton fejezzem ki elimerésünket és köszönetünket munkájáért. 

Köszönjük, professzor úr! 

Tisztelt Tanácsülés! 

Egy átalakuló országban, átalakuló régióban kezd űj tanévet a Szegedi Tudományegyetem. Az 
Európai Unióban való részvételünk komoly kihívást és egyben lehetőséget jelent valamennyiünk 
számára. Rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, úgy élünk, dolgozunk, alkotunk-e, hogy az 
elkövetkező évek mérföldkövet jelentsenek a mi és az utánunk következő nemzedékek életében. 
Tudásunk, szellemi tőként, eddig elért eredményeink már most is részei az európai kultúrának, 
tiszteletet parancsoltak itthon és külföldön egyaránt, mert tiszteletet parancsolóak. 
Feladatunk kettős. Egyrészt szellemi közösségünknek ezt az erejét, tapasztalatait és az 
eredményességhez vezető igényes kitartását kell sugároznunk környezetünknek és ezzel támogatnunk 
más közösségek sikeres integrálódását is. Másrészt magunknak is változnunk és változtatnunk kell 
ahhoz, hogy a kibővült lehetőségekkel az eddigi hagyományainkhoz méltó módon élhessünk. 

• 
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Hazánk európai integrációja hallgatóink számára is megsokszorozzák az ismeretszerzés és bővítés 
lehetőségeit.
Arra azonban kár lenne várniuk, Tisztelt Elsőéves Hallgatók, hogy ezen lehetőségek valóra váltásához 
az Önök képzésében elkötelezetten részvevők legyenek a kizárólagos közvetítők! Joggal várhatják el, 
hogy minden segítséget megkapjanak tőlünk, de mi is joggal várjuk el Önöktől, hogy mindent 
megtegyenek tudásuk gyarapítása érdekében. Legyenek önállóak, kezdeményezőek, kreatívak és nem 
utolsó sorban szorgalmasak. Sejtésem szerint Önök számára némiképp ősi magyarjaink 
kalandozásainak kora ismétlődik majd meg. Ugyanakkor nem ismeretlen vidéket kell közösen 
felderítenünk és kiaknáznunk, hanem részünkről a stabil hátország biztosításával, minél több új 
ismeretet kell szerezniük. Fogadják meg Deák Ferenc 1861-ben Kemény Zsigmond báróhoz írt 
levelében megfogalmazottakat: „A legsúlyosabb körülmények között sem kételkedem honunk szebb 
jövendőjében. De hogy reményeink egykor megvalósuljanak, nem elég akarni, tanulnunk kell, s 
művelnünk a tudományok minden szakát, művelnünk a népnek minden osztályát, mert korunkban csak 
azon nemzetnek van biztos politikai jövendője, mely komolyan törekszik az általános műveltség 
színvonalára emelkedni, s azon előre haladni. ”

Tisztelt Vendégeink!

Világtendencia, hogy az egyetemek — keresve szerepüket, küldetésüket a globalizálódó világban — 
egyre inkább a társadalmi-gazdasági környezetünk felé fordulnak, miközben a környezet is keresi az 
érdemi kapcsolatot. Ezért valljuk azt, hogy a XXI. század modem egyetemének képesnek kell lenni 
olyan többfunkciós tudás-szolgáltató központként működni, amely az alapképzés, a tudósképzés és a 
kutatás-fejlesztés mellett továbbképzési, szakmai, tanácsadási és szolgáltató feladatokat is ellát, 
vagyis képes eleget tenni környezete gyorsan változó igényeinek. Nem a féltve vigyázott tudás 
letéteményesei, hanem a hasznos ismeretek tárháza, az élhető világ eddigieknél is hatékonyabb segítői 
kívunk lenni. Annál is inkább, mert közös lehetőségeink bővülnek az európai integrációval. 
Feladatunk, hogy hasznos és naprakész információkat adjunk mindazoknak, akik elkötelezték magukat 
az élethosszig tartó tanulás gondolata és gyakorlata mellett.
Mert az elmúlt, épp hogy mögöttünk hagyott század utolsó évtizedétől eltekintve az élethossszig tartó 
tanulás a tudós, az egyetemi emberek kiváltsága volt. A technológiai változások — különösen a 
kommunikációs eszközök terén tetten érthető változások — felgyorsulását azonban, mind kisebb 
időkülönbséggel követni látszik a gazdaságszerkezet mára már folyamatos változása.
Ez a változás ma már nem pályamódosításra, hanem többszöri újrakezdésre, és az újrakezdéshez 
szükséges ismeretek megtanulására készteti nem csak a tudomány szereplőit, az egyetemi embereket, 
hanem a gazdaság szereplőit is, azaz gyakorlatilag mindenkit. Mára már kicsit közhely, hogy nem csak 
egy ország, de egy intézmény hatékonyság-mutatója is azonos az adott ország, az adott intézmény 
informatizáltságával. Ezen a téren van még tennivalónk, mert az informatizáltság, az információ
technológia új elektronikus eszközrendszere, nem csupán a változások hajtómotorja, de egyben a 
gazdaság azon nyelve is, amelynek ismerete nem csak a hatékony munkavégzésnek, de a 
munkamegosztásban való részvételnek is előfeltétele. Intézményünkre tehát a jövőben is a nyitott, 
környezetével aktív kapcsolatot kereső egyetem koncepciója lesz jellemző. Olyan új oktatási egység 
kialakításának előkészítését tervezzük az előttünk álló tanévben és években, amely a régió szakember 
és tudásigényét az eddigieknél hatékonyabban és naprakészebben hivatott kielégíteni. Szoros 
együttműködésre törekszünk más tudásközpontokkal, hazai és nemzetközi kutató fejlesztő 
intézményekkel és az innovatív gondolkodást képviselő egyéb szervezetekkel. Képzéseink kialakítása 
során más népek, nyelvek felé kell nyitnunk, színesítve az idegen nyekvű képzéseink palettáit.

Kedves Vendégeink!

Az idei tanév kezdetével új egyetemi vezetés kapott lehetőséget a megkezdett egyetemi integráció 
töretlen folytatásának irányítására. ígérem, hogy az egyetem hagyományaihoz, jelképeihez méltó 
módon őrizzük elődeink és kortársaink által megteremtett értékeinket és Önökkel közösen azt 
tervezzük, hogy új értékkel gyarapítsuk intézményünket. Szeretném és óhajtom, hogy ne csak a 
maihoz hasonló ünnepi alkalmakkor tiszteljék meg egyetemünket. Meghívásunk a munkanapokra is
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szól! Ezeken a hétköznapokon ismertessük meg együtt szűkebb és tágabb környezetünkkel a Szegedi 
Tudományegyetem értékeit, azt az iskolateremtő munkát és nemzetközileg is elismert tudományos
kutatói alkotó tevékenységet, amelynek ereményeként a Szegedi Tudományegyetem hazánk egyik 
vezető tudásközpontja. Meggyőződésem, hogy a professzori-oktatói kar elismertsége, rangja és 
tekintélye a nálunk szerzett diploma értékében is megjelenik. Bízom abban, hogy az új elsőéves 
hallgatóink, tanulmányaik befejezése után, a sikeres szakmai karrierjükkel visszaigazolják munkánk 
eredményességét és büszkén vállalják, hogy a SZTE polgáraiként hasznos és tartalmas tudást 
szereztek.

Hölgyeim és Uraim!

A Szegedi Tudományegyetem közeledik egy pillanathoz, amikor hagyományainkat és az ezekhez 
igazodó és meggyőződésem szerint a következő években is tovább gyarapodó eredményeinket 
büszkén mutathatjuk meg a külvilágnak épp úgy, mint hallgatóinknak, munkatársainknak, 
önmagunknak. Legyen 2006 a Szegedi Tudományegyetem éve!
Történetileg bizonyítható intézményi gyökereink 425 éves évfordulója, intézményünk jogelődeinek 85 
éves fennállása olyan jubileumok, amelyek méltóak büszkeségünk kinyilvánítására, szegedi 
tudományegyetemi identitásunk bemutatására.

Tisztelt Elsőéves Hallgatók!

A mai ünnepélyes alkalomkor megkülönböztetett figyelemmel köszöntőm Önöket! Azt kívánom, hogy 
találják meg helyüket intézményünkben. Készüljenek okos, meggondolt felnőttként választott 
hivatásukra. Éljenek gazdag, tartalmas SZTE-es és szegedi éveket! Legyenek mindenre kiváncsiak, 
tanuljanak el tőlünk minél többet! Most, amikor Önök megkezdik tanulmányaikat, legyenek büszkék 
arra hogy a Szegedi Tudományegyetem polgárai és legyenek tudatában annak, hogy ez kötelezi 
Önöket a minőségi munkára, választott szakmájuk minél magasabb színvonalú elsajátítására!

Kedves Vendégeink, Kollégáim, Hallgatóink!

A Szegedi Tudományegyetem dinamikus fejlődésének hagyományai épp úgy szilárd alapot jelentenek, 
amiként a környezettel való aktív kapcsolata. Munkánk, feladatunk és egyben kötelességünk is a 
fejlődés töretlen ívének biztosítása az előttünk álló tanévben. Élnünk kell a kibővülő lehetőségekkel. 
Ehhez kívánok Egyetemünk minden polgárának, hallgatóinak, oktatóinak, munkatársainak és 
partnereinknek sikereket, alkotó örömöket!
A fentiek reményében a Szegedi Tudományegyetem 2003/2004-es tanévet megnyitottnak 
nyilvánítom!

prof. dr. Szabó Gábor 
rektor

íjc íjí
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Kari Tanácsi Értesítő

Napirendi pontok
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2003. június 24én tartott 
ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

1. Az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékáni pályázatának elbírálása; programbeszéd 
ismertetése, állásfoglalás

Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.
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2. Javaslat jubileumi diplomák odaítélésére 

Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

3. Javaslat Tudományos Diákköri pályamunkák díjazására 

Az előterjesztést prof. dr. Mihály András TDK elnök ismertette.

4. Javaslat a Fogorvostudományi Szak karrá fejlesztése ütemtervére 
Az előterjesztést prof. dr. Fazekas András szakvezető ismertette.

5. Dékáni dicséret javaslatok véleményezése 

Az  előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

6. Bejelentések

6.1. Javaslat fogorvosi rendelők akkreditálására
Az előterjesztést dr. Fazekas András tanszékvezető egyetemi tanár ismertette.

6.2. Javaslat tanszéki csoport alakítására az SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézetében 
„ Egészségbiztosítás ” ráépített szakorvosképzés szervezésére
Az előterjesztést prof. dr. Lonovics János dékán ismertette.

24/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 32 igen, 1 nem, 1 tartózkodó állásfoglalással dr. Benedek György tanszékvezető 
egyetemi tanárt megválasztotta a Kar dékánjának 2003. július 1-től 2006. június 30-ig terjedő három 
évre.

25/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadta a jubileumi diplomát kérelmezők névsorát és 
felhatalmazza a Kar dékánját az oklevelek Szent-Györgyi Napokon történő kiadására.

Vas diploma adományozását kérte: 
dr. Géher Ferenc
Gyémánt diploma adományozását kérte: 
dr. Bánki Mihály

Arany diploma adományozását kérte:
dr. Benczúr György, dr. Boda László, dr. Budai Sándor, dr. Büttner József, dr. Csiszár Béla, dr. Dubay 
Miklós, dr. Emyei Alice, dr. Farkas Attila, dr. Fábián Magdolna, dr. Gedő Gábor, dr. Gulyás Lajos, 
dr. Hetyei Pál, dr. Hódy László, dr. Karczub Gyula, dr. Kiss Péter, dr. Kozák Endre, dr. Martos 
Gizella, dr. Mészáros János, dr. Mueller Erika, dr. Orsai Katalin, dr. Pap Sándor, dr. Pohr Edit, dr. 
Rák Kálmán, dr. Szablya Hedvig és dr. Szombati Zsigmond.

26/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú határozattal Annaházi Anita V., Ábrahám Szabolcs VI., Hajdú Éva 
Zsuzsanna IV., Varga Renáta VI. éves hallgatóknak kiemeltre, Maróti Ágnes V. éves hallgatónak öt 
pontosra, Kinyó Ágnes V., Léderer Zsuzsanna ül. éves hallgatónak négy pontosra értékelve fogadja el 
tudományos diákköri pályamunkáját, és felhatalmazza a Kar dékánját a díjak átadására.
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27/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással hozzájárul a dr. Fazekas András szakvezető által javasolt, a 
Fogorvostudcmányi Kar megalakulását célzó programhoz, elfogadja a lebonyolítás ütemtervét az 
elhangzott módosítással.

28/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa szótöbbséggel a szavazatok szerinti sorrendben Semmelweis Nap alkalmából dékáni 
dicséretet hagyott jóvá

Dungó Mihályné osztályvezető ápoló (Bőrgyógyászati Klinika), Gajdács Gábomé osztályvezető 
fonővér (Neurológiai Klinika), Gárdián Imréné ápolónő (II. sz. Belgyógyászati Klinika),
Herczeg Tamásné röntgenasszisztens (Radiológiai Klinika),
Liptákné Iául Mária mb. intézetvezető fonővér (Gyermekgyógyászati Klinika), Mikusik József 
pszichiátriai szakápoló (Pszichiátriai Klinika),
Szakáli Ferencné intézetvezető főnővér (Traumatológiai Klinika),
Tódor Julianna osztályvezető fonővér (Ortopédiai Klinika),
Tóth Erzsébet osztályvezető szülésznő (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), Tóth Lászlóné 
Magyar Ilona osztályvezető ápoló (I. sz. Belgyógyászati Klinika),
Tóthné Tóth Erzsébet osztályvezető nővér (Idegsebészeti Klinika)

számára és felhatalmazza a Kar dékánját az oklevelek és a szabályzat szerint velük járó egyhavi bér 
juttatás kiadására. A Testület elismerését fejezi ki a megszavazottaknak, s a többi előterjesztettnek is 
az egészségügyben kifejtett példás munkásságukért. A Kar Tanácsa hozzájárul ez évben a 
Tudományos Diákköri munkát segítő oktató-kutatók elismerése Szent-Györgyi Napok során történő 
átadásához.

29/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással akkreditálja a fogorvosképzésben szakképzőhelyként, 
részképzésre a következő rendelőket: dr. Ivány Katalin (Gyula), Eü. Alapellátás Intézmények 
Igazgatósága (Kecskemét, dr. Jónás Katalin), VA-BO Egészségügyi Kft (Bácsalmás, dr. Bokros 
Valéria), VA-BO Egészségügyi Kft (Bácsalmás, dr. Varga András), HALAS-DENT Fogorvosi 
Gyógyászati Szolgáltató Kft (Kiskunhalas, dr. Horváth Iván), KÖRFFY DENTICARE Kft. 
(Soltvadkert, dr. Körffy Kornél), DENTÁKO BT. (Gyenesdiás, dr. Nyárády Ákos), HÍROS-DENT 
Fogászat (Kecskemét, dr. Kiss Endre), BENEDENT KFT (Kecskemét, dr. Benedek Magdolna), 
BENEDENT KFT (Kecskemét, dr. Sarok Gabriella), dr. Nagy Erika és Tsa Bt Fogászati Rendelője 
(Orosháza, dr. Nagy Erika), KA-DENT Bt (Eger, dr. Kovács Anna), dr. Ványi Kft (Szekszárd, dr. 
Ványi Gyula).

30/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja az előterjesztést, hozzájárul tanszéki csoport 
létrehozásához az Igazságügyi Orvostani Intézetben „Egészségbiztosítás” tárgykörben a ráépített 
szakképzés oktatására.
A tanszéki csoport dr. Varga Tibor tanszékvezető egyetemi tanár felügyeletével dr. Fraknói Péter 
PhD (MABISZ) vezetésével dr. Kiss József főigazgató-helyettes (OEP), dr. Szabó Gyula 
osztályvezető (OEP), dr. Veress László PhD címzetes egyetemi tanár és dr. Havasi Beáta egyetemi 
gyakornok közreműködésével alakulhat meg, működését a képzés bevételei fedezik.

dr. Lednitzky András 
dékáni hivatalvezető 
jegyzőkönyvvezető
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PÁLYÁ ZAT

A z E G É S Z S É G  M E G Ő R Z É S É É R T  A L A P Í T V Á N Y

Pályázatot hirdet a 2003. évre a helyi és regionális egyetemi intézetek, klinikák, egészségügyi 
intézmények, oktató kórházak, hallgatói szervezetek számára a következő tevékenységi területek 
témáinak támogatására.

-  Konferenciák támogatása: az egészség megőrzés, a betegség megelőzés és a gyógyító, 
egészségügyi rehabilitációs tevékenység eredményeinek ismertetésére.

-  Tudományos tevékenység: a kutatás eredményeinek ismertetése, ezirányú konferenciák 
támogatása.

-  Oktatás és nevelés: képesség fejlesztés, valamint tudományos diákköri konferenciák 
támogatása.

-  Egészségügyi intézmények közötti sportversenyek költségeinek támogatása.

A pályázatnak a konkrét célokat, tevékenységeket, azok időbeli ütemezését és a reális pénzügyi 
igényeknek megfelelő, számlákkal dokumentálható összeget kell tartalmaznia.

A pályázatot az Alapítvány Kuratóriumának Elnökéhez az alábbi címre kell küldeni: 6720 Szeged, 
Tisza L. krt.109.

A pályázat benyújtási határideje:
2003. november 30.
A Kuratórium kéri a pályázókat és a támogatókat, hogy 2003. évi személyi jövedelemadó 
elszámolások során a „Rendelkező Nyilatkozaton” engedélyezzék az adójuk 1%-át az Alapítvány 
javára.
Kedvezményezett: Egészség Megőrzéséért Alapítvány 
6720 SZEGED, Tisza L. krt. 109.
Adószám: 19085713— 1—06.

prof. dr. Telegdy Gyula 
akadémikus 

a Kuratórium elnöke

• SZOTE hírek • SZOTE hírek • SZOTE hírek •

A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést kapta:

dr. Tényi Mária emeritus professzor 
dr. Szilárd János emeritus professzor 
dr. Czigner Jenő emeritus professzor
dr. Molnár Imre egyetemi tanár, Általános Jogtudományi Kar

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott: 

dr. Mészáros Rezső egyetemi tanár, prorektor



„Bárczi Gusztáv” Emlékéremmel és Oklevéllel tüntette ki a Magyar Gyógypedagógusok 
Egyesülete váci XXX. Országos Szakmai Konferenciáján prof. dr. Czigner Jenőt a siket gyermekek 
műtéti úton történő hallóvá tételében végzett kitűnő munkájáért. A Szegedi Egyetem Fül-Orr- 
Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján végezték ugyanis eddig a legtöbb cochlearis inplantációs 
műtétet gyermekeken, összesen 60 siket gyermeken. Team munkát biztosító Centrumot alakítottak ki a 
klinikán és kitűnő együttműködést a gyógypedagógusokkal az operált gyermekek hallásfejlesztése 
érdekében, sőt már a gyermekek kiválasztásában is.

A 3 napos nagyszabású eseményre lelket emelő rendezvényként került sor. Kevesen tudják, hogy a 
fogyatékos gyermekek oktatása Magyarországon éppen 200 éve és éppen Vácon kezdődött el.

Amit Amerikában a XX. század vége felé „kommunikációs betegségek” keretébe foglaltak és 
korszerű szinten megszervezték azok menedzselését, a képzést, oktatást stb., arról most büszkén és 
ünnepélyes keretek között hirdethettük mi magyarok, hogy nálunk már 200 éve folyik.

dr. Iván László 
egyetemi docens

*  *  *

Az ADEE (Association of Dental Education in Europe) 2003. szeptember 1—3. között Drezdában 
tartotta meg ez évi értekezletét, ahol az európai országokon kívül az Egyesült Államok és Kanada 
fogorvosképzőhelyeiről is érkeztek oktatók. Az ülés témája az európai fogorvosképzés 
kurrikulumának és a kreditrendszernek az összehangolása volt. A Fogászati és Szájsebészeti 
Klinikáról prof. dr. Fazekas András, dr. Kocsis S. Gábor és dr. Radnai M árta vett részt az 
értekezleten.

*  *  *

Tisztelt egykori Évfolyamtársak

Az Öregdiák Szövetség vezetőségének nevében tisztelettel szeretnénk meghívni a VIII. Öregdiák 
Hétvégéhez kapcsolódó munkaértekezletünkre, amely 2003. október 4-én (szombaton) a Szemészeti 
Klinika III. emeleti előadótermében 11.00 h-tól kerül megrendezésre az alábbi előzetes program 
szerint: .

VIII. Öregdiák Hétvége munkaértekezletének programja:

Ideje: 2003. október 4. szombat

Helye: SZTE Szemészeti Klinikájának III. emeleti előadóterme (Szeged, Korányi fasor 10— 11.)

Előzetes program
11.00 — 11.10 h Megnyitó
11.10 — 11.40 h Az Öregdiák Szövetség és az Egyetem kapcsolata 
11.40 — 11.50 h A 2003. évi Szent-Györgyi Napok
11.50 — 12.05 h Beszámoló az Öregdiák Szövetség munkájáról, további terveiről 
12.05 — 12.20 h Pályázati díjak átadása

A pályázatok témaköre:
dr. ifi. Jancsó Miklós egyetemi tanár, a Gyógyszertani Intézet egykori igazgatójának 
munkássága (születésének 100. évfordulója alkalmából)
dr. Novák István egyetemi tanár, a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet egykori 
igazgatójának munkássága (Halálának 25. évfordulója alkalmából)

12.20 — 13.00 h Állófogadás a Makói Sanitas Bt támogatásával

dr. habil Végh Mihály 
elnök
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*  *  *

dr. Palotás András központi gyakornok (SZTE ÁOK Kardiológiai Központ, Szívsebészeti 
Osztály) a 2003-ban Helsinkiben (Finnország) megrendezésre került „7th Congress of the European 
Federation of Neurological Societies” tudományos rendezvényen a „Beneficial effedt of haloperidol 
in Alzheimer’s disease” c. előadásával (társszerzők: Kálmán J., Palotás M., Janka Z., Penke B.) 
elnyerte a „The Uschi Tschabitscher Prize for Young Neurologists” díját.

*  *  *

A Biogal-Teva Pharma Rt. Nyolc évvel alapította a TEVA díjat, amely napjainkra fogalommá vált az 
orvostudomány is egyetemeken tanuló diákok és oktatók körében.
A négy orvostudományi egyetemen egységes pályázati kiírást tettünk közre, melyre jelentkezni a 
pályázati űrlap kitöltésével és annak az egyetem Dékáni Hivatalába történő leadásával lehet.

A pályázatban résztvevők köre:

Pályázaton részt vehet minden magyar hallgató, aki a 2003—2004-es tanévben bármely 
magyarországi orvostudományi egyetemen nappali alapképzésben (orvos, fogorvos, gyógyszerész 
karon) vesz részt és tanulmányi eredménye a jó (4) szintet az elmúlt két tanulmányi félévben elérte.

Az orvosi karon V—VI éves hallgatók,
A gyógyszerész karon a IV—V éves hallgatók pályázhatnak!

Részvétel módja:
1. A pályázati űrlap letölthető a www.weborvos.hu oldalon, regisztráció után.

A pályázati űrlapokat az egyetemek Dékáni Hivatalába kérjük leadni, 2003. október 27-ig.
2. A pályázati űrlapon szereplő adatok alapján a Dékáni Hivatal segítségével cégünk 

egyetemenként 10— 10 hallgatót hív meg a 2003. november hónap 28-án megrendezésre kerülő 
írásbeli teszt kitöltésére. A teszt összeállításánál az általános orvostudomány területén 
tanultakra kérdezünk rá.
A különböző karon hallgatók azonos tesztet töltenek ki.

Díjazás:
A kiosztásra kerülő díj összértéke: 2. 000.000.— Ft
Egyetemenként a legjobbak nettó 200—200 ezer forintos díjazásban részesülnek.
Az abszolút versenyben a legjobb tíz hallgató, nettó 120— 120 ezer forint díjazásban részesülnek.
Az a pályázó, aki az egyetemi rangsorban díjazott lett, az már az abszolút kategóriában nem kerül 
ismét díjazásra.

A verseny lebonyolítása

• A megmérettetés írásbeli teszt formájában történik meg, melyre a Résztvevők jeligét választanak.
• Az írásbeli tesztet követően a résztvevők részére állófogadást adunk, mely Idő alatt a tesztek 

kijavításra kerülnek.
• A verseny megrendezését, valamint a díjazottak neveit a sajtó részére közre kívánjuk adni.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a Dékáni Hivatalon keresztül kérjük, segítsenek a pályázati 
felhívásunkat eljuttatni az érintettek felé, amelyet melléklet formájában csatolunk.

http://www.weborvos.hu


Levélben a karok dékáni hivatalának vezetőit már előzetesen megkerestük, a pályázati felhívást, 
valamint a pályázati űrlapot a hivatal részükre eljuttattuk.

Sikeres együttműködésünk reményében, tisztelettel:

Budapest, 2003. szeptember 5.

Rózsa András 
Vezérigazgató

^

TEVA-DÍJ FELHÍVÁS

Kedves Hallgatók!

A TEVA-DÍJ több éve fogalommá vált az orvostudományi egyetemeken tanuló diákok és oktatók 
körében.
A TEVA-DÍJ tudomásunk szerint, az egyetlen olyan gyógyszertár és gyógyszerképviselet által 
adományozott díj, amely a hazai orvostudományi egyetemen hallgató orvos-fogorvos és 
gyógyszerészhallgatók részére lett alapítva, és amely ilyen jelentős ösztöndíjat, pénzdíjat jelent.
A díj odaítélésére ebben az évben hatodik alkalommal kerül sor, mellyel jutalmazni szeretnénk a hazai 
felsőoktatásban tanuló hallgatókat, akik egy nemes versenyben, más egyetemen tanuló „kollégáikkal” 
mérhetik össze tudásukat.
A verseny összdíjazása nettó 2 millió forint.

A részletes pályázati kiírás és űrlap megtekinthető és letölthető a www.weborvos.hu
weboldalon, regisztráció után!

Tennivalók:

• Az elmúlt évi tesztkérdések interaktív formában megtekinthetők, kitölthetők a cégünk által 
fenntartott weboldalunkon, segítve ezzel a felkészülést.

• A tavalyi évben elért eredmények, a versenyen készült képek szintén megtekinthetők lapunkon.
• Kérdéssel fordulhattok hozzánk e-mailben a felkészüléssel, a rendezvény bonyolítsával 

kapcsolatban.
A fenti felhívás, reméljük felkeltette az érdeklődéseteket és elszántan Ti is harcba indultok az immár 
hatodik éve kiírt TEVA Díj-ért és a pénzjutalomért.

Ehhez nem kell mást tenni, mint ellátogatni a www.weborvos.hu oldalra, letölteni a jelentkezési 
űrlapot és azt a Dékáni Hivatalban 2003. október 27-ig leadni!

Kérdéseteikkel forduljatok Benkó Gabriella kolléganőmhöz a 06 1 288 6406-os telefonszámon.

Rózsa András 
vezérigazgató

Pszichiátriai Rehabilitációs Konferencia és Kézművesterápiák Kiállítása

Az SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Neuropsychiátriai Rehabilitációs osztálya dr. Pető Zoltán 
osztályvezető vezetésével másodszor szervezett konferenciát a pszichiátriai rehabilitáció és 
határterületei címmel. A szeptember 18—20-ig a Forrás Szállóban megrendezett kongresszus közel 
száz regisztrált résztvevővel zajlott. A résztvevő pszichiáterek, pszichológusok, neurológusok, 
szociológusok, egészségügyi szakdolgozók és a szociális gondozás területén dolgozó szakemberek az

http://www.weborvos.hu
http://www.weborvos.hu
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ország különféle intézményeiből jöttek. Képviseltették magukat az egyetemek mint a SOTE, DEOEC, 
Megyei és Városi kórházak mint Nyíregyháza, Kecskemét, Különféle önkormányzatok, Pszichiátriai 
Betegek otthonai, Rehabilitációs Intézetek, Nappali Kórházak, Családsegítő-, és Mentálhigiénés 
központok valamint a pszichiátriai betegek utógondozásában, foglalkoztatásában jártas Civil 
szervezetek.
A konferencia fővédnöke a Magyar Köztársaság egészségügyi minisztere míg védnökei, a 
Pszichiátriai kollégium elnöke, karunk egészségügyi centrumának elnöke, illetve a pszichiátriai 
klinika egyetemi tanára volt.

A konferencia mottója: „Minőségi rehabilitációval a sikeres reszocializációért”.

dr. Pető Zoltán a konferencia szervezője a tudományos tanácskozás alapgondolatait a konferencia 
füzet bevezetőjében fogalmazta meg utalva a pszichiátriai rehabilitáció gondjaira és sikereire is. 
Fontosabb megállapításai a követkők:

„Mindössze két év telt el azóta, hogy e helyen határterületi konferenciát szerveztünk. Akkor is — 
miként most is — döntően arról az útról szóltunk, amin betegeink, hozzátartozóik, 
Intézményrendszereink, és mi magunk is járunk, segítőként.

Elmondhatjuk, hogy ez az út: bármennyire is a jövő szolgálatában áll, bármennyire is a korszerű 
szemléletet és eljárásokat veszi igénybe, bármekkora lelkesedéstől átitatott: mégis csak eléggé rögös. 
A rögöket számtalan objektív és szubjektív tényező okozza, mint pl.: a legmodernebb és rendkívül 
hatásos gyógyszerek állanak egyre szélesebb skálában rendelkezésünkre: felírási és alkalmazási 
korlátáik mégis nehezebbé teszik használhatóságukat.

-  A legkorszerűbben kidolgozott, hatékony pszicho-szociális segítő módszerekkel rendelkezünk: 
de kevés az olyan — főleg átmeneti — Intézményrendszer, hol ezeket a kitűnő segédeszközöket 
a rehabilitáció érdekében széles körben alkalmazhatjuk.

-  Állandóan fejlesztjük a legkülönbözőbb oktatási és továbbképzési rendszereket, Egyetemtől a 
szakdolgozókig, miközben apadt a pszichiáter szakorvosok létszáma. Intézmények kerültek 
személyzeti és gazdasági veszélybe.

-  Egyre többször és egyre több helyen mutatjuk meg gyógyult-gyógyuló pácienseink értéket 
teremtő munkáját, mégis várat magára e munkák iránti megbecsülés és még mindig nem valós 
értéken méltányolják e tevékenységet.

-  Egyre több kormányzati-ágazati, országos és helyi jobbító intézkedést hoznak: de alig változik a 
mentális zavar miatti rokkantak és kórházi beutaltak aránya.

Azt gondolhatnánk, hogy a felsorolás pesszimizmusunkat tükrözi — pedig nem így van. A tények 
reális ismerete, a valóság feltárása, az őszinte szó az, ami tervezhetően javíthatóvá teszi a helyzetet. A 
munkának és haladásnak értelme és hasznossága van, hiszen:

-  hazánkban végre évek óta csökkenő tendenciát mutat az öngyilkosság arányszáma,
-  újra körvonalazódik — a Pándy és Fabinyi idejében már 100 éve volt — családi és közösségi 

ellátás,
-  egyre több nappali kórházi gyógykezelésre van lehetőség, lassan növekszik a reszocializáltak 

száma is.
-  a pszichoszociális rehabilitációért felelős Intézmények és szakemberek egyre gyakrabban 

keresnek közös (hasznosabb és olcsóbb!) megoldásokat,
-  az önsegítő és betegjogi mozgalmak jelentősége növekedőben van,
-  a Tudományos Akadémiától egyetemeken és kórházakon, önkormányzatokon és társadalmi 

szerveken tűi egyre nagyobb szervezettséggel jelennek a rehabilitációs célbizottságok,

Munkánkat hatékonyan végezni csak ügy tudjuk, ha annak valamennyi — jó és rossz! — oldalát is 
alaposan szemügyre vesszük. Elemezzük és értékeljük a cselekvéseket, korrigáljuk azokat, ha kell.

Megismételjük, hogy munkánk eredménye a gyógyuló — gyógyult, hasznosan élő ember!
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Ehhez a közös tevékenységhez kívánunk ismét szót engedő formát, tapasztalatcsere-helyszínt 
biztosítani valamennyi határ- és szakterületen dolgozó személynek. Együttes gondolkozással és közös 
munkával tudunk változtatni az elején felsorolt nehézségeken és tudjuk erősíteni az említett 
eredményeket.”

A konferencia fő témakörei a következők voltak:

-  A pszichiátriai betegek komplex rehabilitációja
-  A nappali ellátási formák és intézmények
-  Az átmeneti intézmények szerepe és szükségessége
-  Betegjogok és civil szerveződések
-  Reintegrációs modellek és megvalósíthatóság

A tudományos program keretében közel félszáz referátum és előadás hangzott el. A referátumokra 
országosan ismert és magas szakmai igényességgel dolgozó előadók lettek felkérve, mint dr. Horváth 
Szabolcs az OPNI, dr. Kosza Ida Pomáz, dr. Kassai-Farkas Ákos a Budapest Nyírő Gyula Kórház, 
dr. Pető Katalin a Budapesti Józsefvárosi Mentálhigiénés Központ és dr. Pető Zoltán a konferencia 
szervezője. A referátumok a következő témákkal foglalkoztak: Az orvosi rehabilitáció sokrétű 
feladatai pszichiátriai betegeknél, Nappali ellátásai formák, Átmeneti intézmények szerepe, A civil 
szervezetek szerepe, a modern közösségi alapú pszichiátriai ellátásban és a Reintegrációs modellek és 
megvalósíthatóságuk.

Az SZTE ÁOK Neuropsychiátriai Rehabilitációs Osztályának munkatársai egy egész szekciót kitöltő 
előadássorozatot tartottak a Szocioterápiák és Rehabilitáció témakörben. Szó volt az előadások során 
a klinikai szakpszichológus pszichiátriai rehabilitációs tevékenységéről, a pszichoedukáció szerepéről 
a pszichiátriai rehabilitáció során, a nappali kórház működéséről, a szocioterápiák helyéről a nappali 
kórházas ellátás során, a motiváció és kontroll szerepéről a szocioterápiás foglalkoztatás során. A 
betegelégedettségi vizsgálatokról, az intézetben hosszabb időtartamban kezelt szkizofrén betegek 
ellátásáról és a gyógytornász speciális feladatairól a pszichiátriai rehabilitáció során. A szekcióülés 
komplex módon tükrözte az intézetben alkalmazott bio-pszicho-szociális rehabilitáció szemléletét. A 
konferencia határterületi jellege azt is jelentette, hogy számos civil szervezet is képviseltette magát 
előadással, a sérült emberek érdekképviselete és foglalkoztatása témakörben.

Pető dr. a kongresszus lezárása alkalmával hangsúlyozta az utóbbi 20—30 évben a pszichiátriában 
bekövetkezett pozitív, de még nem elégséges változásokat amelyek a pszichiátriai betegek 
elszigetelése helyett a közösségi pszichiátria, a civil szervezetek bekapcsolása és a páciensek alkotó, 
értékteremtő munkájának megbecsülése a pszicho-, és szocioterápiák mind szélesebb körű 
alkalmazása irányába mutat.

A konferencia egyébként az SZTE ÁOK, Neuropsychiátriai Rehabilitációs Osztálya fennállásának 10 
éves jubileumával esett egybe.

A tudományos programok résztvevői szervezetten tettek látogatást a konferencia társrendezvényén:

A Gyógyfoglalkoztatók Országos Egyesülete szerevezésében zajlott Kézművesterápiák III. Országos 
Termékkiállításán és Vásárán.

A kiállítás fővédnöke dr. Göncz Kinga államtitkár volt. A Szegedi Polgármesteri Hivatal 
képviseletében dr. Révész Mihály mondott megnyitó beszédet, míg a kiállítást szervezők nevében dr. 
Horváth Endre főorvos és Mező Tibor gyógyfoglalkoztató.

A kiállítást a Dél-Alföldi Bibliotéka Könyvtár és Szaktájékoztató Központban rendezték. 14 Kórház 
és szociális intézmény mutatta be gyógyfoglalkoztatói tevékenysége során készült kézműipari 
termékeit. A kiállított míves kézműipari, iparművészeti, népművészeti és háziipari jellegű munkákat 
pszichiátriai betegek készítették.

A kiállítás alkalmával rendezett sajtóértekezleten Horváth főorvos elmondta hogy dr. Benedek István 
Intaházán bebizonyította hogy a pszichiátriai betegekkel is lehet foglalkozni amely által „aranyozott 
ketrecben” élhetnek. A modem gyógyszerekkel a szkizofrénia egyensúlyban tartható, nem kell a
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pszichiátriai beteg elkülöníteni, manapság az a cél hogy minél gyorsabban visszatérjenek a 
társadalomba. A kiállítás szép példája annak, hogy ezek a betegek, milyen kreatívak és megmaradt 
képességeikkel értéket tudnak létrehozni, ezáltal a velük szembeni előítélet lebontásához járulnak 
hozzá. Egy probléma azonban még ma is az, hogy a társadalom nem fogadja vissza és nem tart igényt 
az ilyen betegekre.

dr. Pető Zoltán egyetemi docens elmondta, hogy a pszichiátriai betegek rehabilitációjához komplex 
kezelési eljárás és módszertan kell, mivel a „Már nem kórházi beteg még nem társadalmilag 
egészséges”. A mai komplex rehabilitációs módszerekkel a betegek jelentős részét vissza tudjuk adni 
a családjának, a társadalomnak. Pető dr. is hangsúlyozta a betegek értékteremtő tevékenységét amit az 
EU csatlakozás határán, egyetlen korszerű szemléletben gondolkodó ország sem hagyhat 
kiaknázatlanul.

Az önkormányzat részéről dr. Révész Mihály hangsúlyozta, hogy a város a maga eszközeivel segíti a 
fogyatékos személyek rehabilitációját. Segíti a vállalatokat rehabilitációs munkahelyek teremtésében. 
Az oktatásban az integrált oktatási lehetőségeket preferálja, azt hogy a sérült egyének ne 
szeparálódjanak el. A városi működtetésű egészségügyi intézmények felújítására, korszerűsítésére 
pedig 100 ezer ft-on felüli összeget biztosít.

A kiállítás három napon keresztül volt megtekintető és sok száz látogatót vonzott. A termékek 
természetesen megvásárolhatóak voltak és a belőlük befolyt összeg a jövőben is a pszichiátriai 
betegek rehabilitációt szolgálja.

A Pszichiátriai rehabilitáció és határterületei 2. konferencia és csatlakozó rendezvénye a 
Kézművesterápiák III. Országos Termékkiállítása és Vására szép példája annak a széleskörű szakmai 
és civil összefogásnak mely elengedhetetlen ahhoz hogy a pszichiátriai betegek komplex 
rehabilitációját megismertesse a társdalom mind nagyobb csoportjaival, oldva ezzel az előítéletes 
gondolkodást. A művekben, termékekben rejlő értékteremtő munka bemutatásával pedig fel lehet 
kelteni az igényt munkaerejük rehabilitációs jellegű alkalmazására, segítve ezzel a sérült egyének 
minél tökéletesebb reintegrációját a társadalomba.

dr. Rudisch Tibor 
egyetemi adjunktus

A szegedi vérellátó intézet 50 éves 
(1953— 2003)

A jubileum alkalom arra, hogy a történeti áttekintés során visszatükröződjék, ami az Országos 
Vérellátó Szolgálat fejlődésének része, másrészt hogyan alakult ki a „szegedi modell” és melyek 
ennek legfontosabb jegyei.

Előzmények (1945—1950). Ebben az időszakban Szegeden a vérátömlesztés gyakorlata a háború előtti 
helyzetnek felelt meg. A budapesti Rókus Kórház kezdeményezésének (Kubányi) mintájára, előre 
kivizsgált és a sebészeti klinikán nyilvántartott 20—30 véradó állt rendelkezésre, a transzfúzióra csak 
alkalomszerűen, végszükségben került sor. A primitív technika ellenére (fecskendő, Braun készülék) a 
direkt vérátömlesztés máig ható tanulsága, hogy az életmentés közvetlen élménye egy életre ható 
motivációt jelentett a véradónak és környezetének. A vérvétel és a transzfúzió térben és időben való 
szétválasztása után a véradó szervező (nem könnyű) feladata, hogy ezt az élményt helyettesítse és 
tudatosítsa; a véradó mozgalom egyik kulcs kérdéséről van szó.

Transzfúziós szolgálat a Sebészeti Klinikán (1951—1952). Megalakításának dátuma 1951 február, 
amikor az Országos Vérellátó Központban levett konzervált vér átömlesztése első alkalommal került 
bemutatásra a szegedi orvosok előtt. A szolgálat feladata ezután a vér igénylése, Budapestről való
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szállítása, tárolása és az új transzfúziós technika elterjesztése volt. Csak fokozatosan szűnt meg a 
konzervált vér iránti bizalmatlanság és került felismerése, hogy a szervezett vérellátás milyen 
előnyökkel jár. Hamarosan kiderült, hogy az ország vérellátását egy központ nem tudja biztosítani, 
szükség van a helyi vérvételekre is. A Sebészeti Klinikán két helyiséget adtak a véradások 
lebonyolítására és a transzfúziós igények kielégítése fokozatosan a szegedi véradókra hárult.

A szegedi Véradó Állomás hivatalosan 7955-ban nyílt meg, a sebészeti klinika földszintjén és 
alagsorában, az erre a célra átengedett 200 négyzetméter területen. Az új intézmény feladata az 
Orvosegyetem és a városi egészségügyi intézmények vérellátásának biztosítása volt.
Fokozatosan javult a vérvétel-, a készítmény-előállítás, az immun-szerológiai szolgáltatás színvonala 
és biztonsága. A vörösvérsejt-transzfúziók száma folyamatosan növekedett, majd a 8o-as évek elején 
stabilizálódott és az óta nagyjából egyenletes szinten maradt.

Az első években meghatározó tapasztalatokat lehetett szerezni a térítéses véradás tekintetében. A 
szervezés hivatalos fővonalát a humanista alapon történő véradás jelentette, de a „kalória-pótlás” 
címén biztosított juttatások jelentős szerepet játszottak és ebben az időszakban a véradók nagy 
részénél a véradás iránti anyagi érdekeltség állott fenn (diákok, katonák, falusiak, stb.) A túlzottan 
gyakori véradás elhárítása, adott esetben, nehezebb volt, mint új véradók szervezése. Kétségtelen, 
hogy ekkor kisebb számú véradó is elegendő volt Szeged ellátására, de ez a szociális összetétel és 
motiváció rovására ment. A transzfúzió kockázatának jobb megismerése, a szűrővizsgálatok 
bevezetése, a nyugati országok példája alapján Szegeden is általánossá vált a térítésmentes véradás, 
mint az ország más részein. Közel ötször annyi véradóra volt szükség, mint előzőleg, ezzel szemben 
növekedett a biztonság és a véradás alapja a társadalmi szolidaritás lett, olyan társadalmi rétegek 
kapcsolódtak a véradó mozgalomhoz, amelyek addig távol tartottak magukat ettől, éppen az anyagi 
érdekeltség látszata miatt...

Szegedi Véradó Alközpont (1963). A  Csongrád megyei „véradó állomások” (Hódmezővásárhely, 
Szentes, Makó) megalakulása után a szegedi intézet nem csak városi, hanem megyei hatáskörűvé is 
vált, de ez kizárólag a szakmai felügyeletre korlátozódott. Az Országos Vérellátó Szolgálat Központ
ja (ÓVSZ) biztosította az irányítást, a minisztériumi juttatások szétosztását, a továbbképzést, 
amelynek fóruma a Budapesten rendszeresen tartott országos főorvosi értekezlet volt. A „vidéki” 
vérellátó intézmények valamennyien „tanácsi” hatáskörbe tartoztak (kivéve a szegedit), de a szakmai 
irányítás, fejlesztés az Országos Vérellátó Szolgálat keretében valósult meg., az ÓVSZ sugaras 
szervezeti felépítéssel minden véradó állomással közvetlen kapcsolatban maradt.

Új épület (1976). 20 év alatt, az igényeknek megfelelően, jelentősen növekedett a vérvételek száma, a 
készítmény-előállításhoz külön részlegre volt szükség, az immunszerológiai szolgáltatás egyre 
szélesebb körűvé vált. Mindezek elvégzéséhez egyszerűen nem állott megfelelő alapterület 
rendelkezésre, a helyzet lehetetlenné és méltatlanná vált. Az új épület létrehozásának módja még ma 
is bizonyos tanulságokat rejt magában. Valamennyi Csongrád megyei véradó állomás új épületbe 
költözött a Polgári Védelem költségvetésének jóvoltából, de Szeged kimaradt ebből a sorozatból az 
országhatár közelsége és a nemzetközi politikai viszonyok miatt. Az Orvosegyetemnek, éppen az 
épület-fejlesztés terén, olyan lemaradásai voltak (patológia, anatómia, ortopédia, traumatológia, 
idegsebészet stb.), amelyek miatt hátra sorolta a vérellátó intézetet, annak ellenére, hogy 
kapacitásának 80%-át az egyetem ellátására fordította és működésének kimaradása veszélyeztette 
volna a transzfúziós igényű klinikai szakmákat. A Vérellátó Intézet városi-, megyei-, regionális 
feladatai alapján sokan inkább a „tanácsi” beruházást tartották volna szükségesnek. Végül is az 
Egészségügyi Minisztérium költségvetéséből létesült az ötszintes, 2000 négyzetméter hasznos 
alapterületű új épület, amelyet másfél év alatt valósítottak meg a DÉLTERV és DÉLÉP véradói. A 
Minisztérium két helyen is ajánlotta típustervként az épületet, de megvalósítását a helyi erők 
mindenütt megakadályozták. A jelenleg is kitűnő állapotban lévő épület további fejlesztési 
lehetőségeket is rejt magában.



A délmagyarországi regionális vérellátó szolgálat (1971). A magyar megyei közigazgatási rendszer 
ma sem kedvez a megyehatárokon átnyúló szervezeti működésnek, de nem is zárja ki, amint azt a 
délmagyarországi négy (Bács-, Békés-, Csongrád-, Szolnok-) megyére vonatkozó regionális szervezet 
kialakulása is igazolja.

A Szeged körzetéhez tartozó Orvosegyetem és négy nagy kórház vérigényes beteganyaga, 
különösen a rohamosan fejlődő szívsebészet betegei az egész régió területéről származnak, akiknek 
vérellátása nem biztosítható kizárólag szegedi véradóktól levett vérrel. A probléma megoldását két 
úton közelítettük meg. Szeged (Csongrád megye) véradási aktivitását sikerült közel kétszeresére 
növelni az országos átlaghoz képest,— de ez sem volt elegendő. A következő lépést jelentette annak 
az elvnek elfogadtatása, hogy bizonyos mértékű felelősséggel tartozik a körzet a betegéért akkor is, ha 
az máshol kerül végleges ellátásra. A regionális vérellátás alapja a kölcsönös segítség volt, amely 30 
éven át kollegiális alapon működött minden formális megkötöttség, szerződés nélkül.

A regionális együttműködés nem csak a vérellátásra korlátozódott, hanem az fokozatosan kiterjedt 
az oktatásra, a véradó szervezés módszereire és eszközeinek előállítására, a tudományos 
együttműködésre, a rendszeres tapasztalatcserére.

Több évtizeden át ez volt az egyetlen működő regionális vérellátási szervezet az országban, 
amelynek tapasztalatait felhasználták az országos diszpécser szolgálat kialakításánál is. Egyébként az 
1980-as években a regionális vérellátás mintájára jött létre a délmagyarországi regionális 
hemodialízis-szolgálat, mely a szegedi központon kívüli 8 szatellita „művese állomás"-ból állt. 
(Szentesen és Hódmezővásárhelyen a dialízis-részleget a Vérellátó Osztály keretén belül alakították 
ki.)

Klinikai transzfuziológia. A Vérellátó lehet vér-készítmény előállító és forgalmazó üzem, vagy, minta 
transzfuziológia képviselője részt vehet a klinikai diagnosztikában és terápiában is. A világon mindkét 
változatra van példa és elemző érvelés. A magyar vérellátásnak a klinikai transzfuziológiát tűzte ki 
célul Hollón Zsuzsa akadémikus és mint az ÓVSZ igazgatója 30 éven át (!) ezt az elvet és gyakorlatot 
valósította meg. Szegeden több kedvező tényező hatott a klinikai transzfuziológia irányába.

A Vérellátó és a „müvese-állomás” párhuzamos működtetése révén volt olyan időszak, amikor az 
ország egész területéről a transzfúzióval kapcsolatban létrejött veseszövődmény kezelésére a betegek 
Szegedre kerültek. 1962-től, az első szegedi (az első magyar) veseátültetéstől kezdve a 
recipiens/donor tipizálást, a kompatibilitási és immunológiai vizsgálatokat a Vérellátó munkatársai 
végezték és végzik (Kaiser Gabriella, Petri Ildikó, Toldy József)- A szülészettel (plazmaferezis), a 
szívsebészettel (autotranszfúzió), a sebészettel (immunológia), a belgyógyászati osztályokkal 
(speciális készítmények, genetika), és más intézményekkel a rutin munkában valósult meg az 
együttműködés.

A múltban, klinikai tapasztalatokkal bíró több munkatárs került a vérellátás területére, ami nagy 
előnyökkel járt, de ez ma egyre nehezebben valósítható meg. Előnyös, ha a transzfuziológus, a 
speciális szakismereteken túl, klinikai gyakorlattal is rendelkezik, aki így megfelelő és igényelt 
partnere lehet a klinikai munkának.; — a vérellátás jövője tekintetében igen fontos — kérdésről van 
szó.

Oktatás. Egyetemi környezetben lévő intézmény számára az oktatás nem csak kedvező lehetőség, 
hanem egyben kötelezettség is. Szegeden a regionális oktatási rendszer évtizedeken át eredményesen 
működött: évente 4— 5 kéthetes transzfúziós tanfolyam orvosoknak, évente egyéves „ráképzéses” 
transzfuziológus asszisztensi tanfolyam, évente 3—4 egyhetes transzfúziós tanfolyam kórházi-, 
klinikai nővéreknek.

Az egyetemi oktatási rendben a transzfiziológia szerényen van képviselve: évente 2—4 tantermi 
óra és gyakorlat magyar és angol nyelven a ül, IV. éves orvostanhallgatóknak, 2 óra a fogorvos-, 
gyógyszerész-hallgatóknak, évente két kéthetes transzfúziós tanfolyam az Egészségügyi Főiskola 
hallgatóinak. A különböző szakmákból felkért egyetemi előadók biztosítják a tanfolyamok magas 
színvonalát.

A szegedi intézmény részt vett a transzfuziológus szakorvosjelöltek gyakorlati képzésében és a 
központi transzfuziológus szakvizsga bizottságban.
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A több évtizedes oktató munka elismeréseként és a nemzetközi akkreditáció feltételeként az 
Orvosegyetem, a Vérellátó keretén belül, 2001-ben Transzfuziológiai Tanszék-et létesített, amelyet dr. 
Vezendi Klára ined. habil. tölt be.

Tudományos munka. A szegedi Vérellátó, orvosegyetemi intézményként, mindig kitűnő 
lehetőségekkel rendelkezett, hogy a napi rutin munkát meghaladó tudományos igényű 
megfigyelésekkel és kísérletekkel is foglalkozzék. Témák: hemodialízis, szervátültetéssel kapcsolatos 
tipizálás, immunológiai vizsgálatok, különböző betegségek genetikai markerjei, autotranszfúzió, 
transzfúziós szövődmények, véralvadási zavarok (Vezendi Klára, vérkészítmény-technológia (Tápai 
Katalin), stb.

Az 50 év alatt az intézet munkatársai összesen 260 tudományos közleményt, 34 
könyvet/könyvrészletet írtak, amelyek közül idegen nyelven jelent meg 108, illetve 15. Tudományos 
minősítés: orvostudományok doktora 1, kandidátus 2, habilitáció 2.

10 év óta az Országos Vérellátó Szolgálat folyóiratának szerkesztősége Szegeden működik, a 
„Transzfúzió” a szegedi Officina Nyomda kiadványa. A lap feladata a továbbképzés, a szakmai 
tájékozódás, de teret biztosít a Vérellátók munkatársainak,hogy tudományos jellegű megfigyeléseiket, 
eseteik statisztikai analízisét, klinikai és kísérletes vizsgálataik eredményeit közölhessék. A hangsúly 
a tudományos igényességen van formai, írásmódbeli, tartalmi szempontból egyaránt. A lap 
folyamatosan igyekszik rámutatni a tudományos igazság kritériumaira, a tudományos tézisek 
bizonyításának feltételeire és módszereire.

Vita tárgya lehet, hogy a tudományos kutatás csak az erre a célra létesített intézmények 
privilégiuma, míg a gyakorló szakember feladata a minél tökéletesebb szolgáltatás. A szegedi példa 
azt bizonyítja, hogy a gyakorlat során számos érdekes kérdés merülhet fel, ezek regisztrálása, 
megfigyelése a rutin munkát „megemeli", minden adat érdekessé válik, igényli az irodalmi 
összehasonlítást, a tisztázáshoz módszerek keresését, a tudományos gondolkodás logikájának 
alkalmazását. Az erre a célra fordított költségek elenyészőek az így létrehozható értékekhez képest.

A véradó szervezés. Két évtized óta Szeged / Csongrád megyei véradási aktivitása, az 1000 lakosra 
eső teljes vérvételek száma (75—85), közel kétszerese az országos átlagnak. A Nemzetközi 
Vöröskereszt genfi transzfúziós újságja Szegedet a „Véradók Városaiként aposztrofálta. A 
világszerte és Magyarországon ismert összes szervezési módszert alkalmaztuk, amelyek közül egyik 
sem volt meghatározó jelentőségű külön-külön.
„A vér nagy érték a betegek gyógyításában, a véradó nagy érték a társadalom számára.” Ezt az 
alapelvet visszük végig és szolgáljuk következetesen, a véradó szervezés legkisebb részletéig.

Az első kérdéskörben igénybe vettük a vért és vérkészítményeket felhasználó orvosok, 
egészségügyi dolgozók, a gyógyult betegek segítségét. A vérre vonatkozó biológiai ismeretek 
terjesztésében partnereink a tanárok, a sajtó, rádió, televízió és ezt a célt szolgálja kiadványaink egy 
része is.

A véradók megbecsülésének realizálásában minden részlet egyformán fontos. Kezdődik azzal, 
hogy a telefonkezelő készsége, kedvessége érezhető legyen a vonal másik végén, döntő momentum 
hogy köszöntéssel fogadja a belépő véradót a ruhatáros, az asszisztensnő. A megbecsülést fejezze ki 
az a bánásmód, amelyben a véradót részesíti a laboratóriumi asszisztens, az orvos, a vérvételi csoport. 
A vérvétel teljesen fájdalommentes a Szegeden 25 év óta alkalmazott, injekció nélküli, intrakután 
„dermojet-érzéstelenítés”-sel. A véradás utáni uzsonna nem folyadék és kalóriapótlás, hanem 
vendégül látás. A távozó véradónak megköszönjük a véradást.

A véradók megbecsülését jelzik azok a körülmények, amelyeket a „kiszállásos”, helyszíni véradás 
alkalmával az üzem, intézmény, község biztosít.

A véradásra emlékeztető apró ajándéktárgyak értékét a figyelmesség adja. Ez a jelentősége a 
születésnapi, új évi üdvözletnek, ismeretterjesztő kiadványoknak. Minden évben készült Szegeden 
kártyanaptár, plakát, véradó-emblémás ajándéktárgy, szórólap, írásos-képes ismeretterjesztő anyag, 
szervezés-módszertani útmutatás.

A véradót segíteni kell esetleges egészségügyi problémáinak megoldásában, a felvilágosítás, 
tanácsadás, segítség legyen korrekt és eredményes.



i6________________________________________________________ h í r l e v é l
XIV. évfolyam 8. szám

Az egyik leghatásosabb módja a megbecsülésnek a véradó ünnepség, ha egyedi, nem tömeges és 
mechanikus., a lélek szól a lélekhez, növelje a véradó önértékelését annak ismertetésével, hogy 
vérével milyen gyógyulást, életmentést lehetett elérni. A véradás a segíteni akarás, az együttérzés, a 
szolidaritás kifejezése és, mint ilyen, társadalmi érték .A véradók a legdemokratikusabb közösséget 
alkotják, amelyben mindenki egyenlő, kortól, iskolázottságtól, vallástól, társadalmi pozíciótól 
függetlenül. A véradás humanitási index, amely jellemző az egyénre, a közösségekre, az országra. 
Döntő momentum, hogy a vérellátó intézmények munkatársai, a véradó szervezők hivatástudattal 
rendelkező, hiteles emberek legyenek, akik a véradók megbecsülését képviselni és megvalósítani 
képesek.

Utoljára maradt, de a véradás-szervezés sikere szempontjából első rendű tényező a Vöröskereszt és 
a Vérellátó együttműködése, amely Szegeden a kezdetektől fogva harmonikus volt. Máig érvényesnek 
tartott elvünk, hogy a nemzetközi és hazai hagyományoknak megfelelőn a Vöröskereszt végzi a 
véradó szervezést, amelyben vezető szerepet vállalnak a Vérellátó munkatársai, mint vöröskeresztes 
aktívák, véradó felelősök, vezetőségi tagok.

A szegedi véradó mozgalom és az angol pázsit „ titka ” analóg: egyszerű és kézenfekvő módszerek 
rendszeres, következetes alkalmazása. „Csak locsolni, kaszálni kell és olyan lesz „mint az angol 
pázsit, ha 300 évig csinálják”. Úgy tűnik, hogy a véradó-szervezés terén 50 év is elegendő...

1999. Az Állami Országos Vérellátó Szolgálat része lett a Szegedi Regionális Vérellátó Intézet, amely 
Bács-, Békés- és Csongrád megye Vérellátó Intézeteinek, Vérellátó Osztályainak munkáját fogja 
össze.

A régió 1.3 millió lakosa (12%) szolgáltatja az országban levett teljes vér 19%-át. Az albumin-, 
plazma-faktorok gyártására a szegedi régióból származó plazma az országos mennyiség 21%-a.

A szegedi Transzfúziós Szolgálat (1951— 1952), majd a Vérellátó Intézet (1953—2001) vezetője 
dr. Gál György, míg 2002-től a Délmagyarországi Regionális Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális 
Központjának igazgatója: dr. Szekeres Veronika, aki 22 éven át a szentesi „véradó állomás” 
munkatársa volt.

dr. Gál György

Mennyit ér Szegednek egyetlen Nobel-díjasa?

Szent-Györgyi Albert Szeged Nobel-díjasa. Egyetlen más magyar városnak sincs — sem mai 
határainkon belül, sem azokon kívül — saját Nobel-díjas híressége. Szent-Györgyi az egyetlen 
Nobel-díjas, aki Magyarországon érte el sikerét, teljesítve ezzel a tudományos, élismertetés 
követelményeit és itthon is várta be a világraszóló kitüntetést...

Szegeden fedezte föl a világhírt hozó C-vitamint, és Szegeden érte a máig legrangosabbnak 
tekintett tudományos elismerés híre is. Szeged már akkor a tudós nagyságához méltó gesztussal, egy 
újszegedi villa megvásárlásával és odaadományozásával kívánta maradásra bírni. A maihoz hasonló 
aránytévesztések, helyi és országos csip-csup panamák miatt azonban csak húzódott az ügy, de Szent- 
Györgyi — a csábító ajánlatok ellenére — városához, Szegedhez hű maradt.

A Nobel-díj pénzösszegéből vásárolta meg a ma is álló patinás házat, a mai „Szent-Györgyi 
villá”-t, melyben 1940-től 45-ig lakott. Szent-Györgyi — egyebek között — sértődékeny sem volt. 
Égbekiáltó gyalázat azonban, ahogyan ma élő rokonainak kénytelenül magyarázkodniuk kell a gyakori 
kérdésre: — „Mit követett el ez az ember Szeged ellen, hogy így agyonhallgatják?”

Siralmas, ahogyan kicsúszik a város és a szegedi egyetem hatóköréből e tudománytörténeti kincs. 
Szánalmas, ahogyan bánunk a legtudósabb szögedi emlékével, egykori házával és szellemi 
hagyatékával. Szeged egyik, hacsak nem a legjelentősebb látványossága, a konferencia-turisták 
szegedi szentélye lehetne fölújított és személyes tárgyaival berendezett hajdani háza és árnyas kertje.

Hagyatékának összegyűjtését még szegedi tartózkodása idején, 1938-ban Daday András 
kezdeményezte. A dr. Zallár Andor által hazahozott és rendezett Szent-Györgyi hagyaték az egyetem
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pincéjében porosodik (jobb esetben csak porosodik), és csak méltó elhelyezésére vár. dr. Végh 
Mihály, a Szent-Györgyi Emlékház Alapítvány elnöke bár szomorúan számol be az együttműködés, a 
városvezetés segítő szándékának hagyományos hiányáról, terveivel és alapítványi körével töretlenül 
rendelkezésre áll.

A város és az egyetem együttes működtetésében kialakítandó állandó kiállításhoz a város adhatja 
a házat, az egyetem a fölbecsülhetetlen értékű hagyatékot.

A működtetésre jó együttműködési lehetőséget kínálhat a szegedi egyetem orvostörténeti 
tanszékének kialakítása, egy-két egyetemi állás létrehozásával. Szegeden a máig nem létező 
orvostörténeti tanszék kialakítását — leghíresebb elődjének emlékét is fölkarolandó — dr. Benedek 
György professzor, orvoskari dékán is támogatja.

A Szent-Györgyi villát megtartanunk — az elődök csorbáit is kiköszörülve — elemi 
kötelességünk, az erkölcsi tartozáson tűi Szeged városának alapvető turisztikai, így gazdasági 
érdeke is! De mondhatnám divatosan akként is: ez európaiságunkhoz tartozik!

Ezév októberében a jelenlegi (új) tulajdonos megkezdi a villa átalakítását, és végleg elillan a 
remény is Szent-Györgyi emlékének méltó megőrzésére. Itt az utolsó alkalom, ez a közgyűlés, 
amely még megállíthatja e minden szegedi és minden magyar számára szent emlékhely 
elherdálásának szánalomra méltó folyamatát. Itt az idő, a hűtlen város most törleszthet adósságából 
hűséges szellemóriása emlékezetének.

dr. Szabó László 
önkormányzati képviselő 

Szeged

Zalányi Sámuel professzor 80 éves

Zalányi Sámuel professzor, a SZOTE Társadalomorvostani Intézete korábbi tanszékvezetője 80. 
születésnapja alkalmából az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság 
Környezet-egészségügyi Munkabizottsága és az SZTE ÁOK Népegészségtani Intézete által szervezett 
ülés 2003. június 10-én, a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában került megrendezésre.

Dobozy Attila akadémikus, az SZTE Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum elnöke 
köszöntötte Zalányi professzort, majd ismertette pályafutásának — az alábbiakban röviden 
összefoglalásra kerülő — fontosabb állomásait.

1923. május 19-én született Makón. Orvosi diplomát 1947-ben a Szegedi Egyetemen szerzett; ezt 
követően az Anatómiai, majd a Kórbonctani Intézetben volt extemista, díjtalan gyakornok. Ezután 
közel 10 évig Pusztamérgesen körzeti orvosként működött; 1960-ban elszenvedett autóbusz balesete 
következtében ezt a munkát már nem tudta ellátni. 1961. júliusától a SZOTE Egészségügyi 
Szervezéstani, későbbi nevén Társadalomorvostani Intézetében dolgozott, melyet 1965-tól vezetett is. 
1973. július 1-én nevezték ki egyetemi tanárrá.

1953-ban sportorvosi szakorvosi képesítést szerzett, 1964-bén egészségügyi szervezésből tett 
szakvizsgát. A Tudományos Minősítő Bizottság 1969-ben nyilvánította az orvostudomány 
kandidátusává.

1961-től nyugállományba vonulásáig oktatta az általános orvos-, fogorvos- és 
gyógyszerészhallgatókat. Kidolgozta, majd a bekövetkezett oktatási reformok során átdolgozta a tárgy 
oktatási programját és tematikáját. Graduális képzési tevékenysége mellett, 1961-től 1978-ig, 
irányította a hallgatók népművelési gyakorlatát is.

Az orvos és gyógyszerész továbbképzés terén kifejtett munkásságát jól jelezte, hogy az 
Orvostovábbképző Intézet/Egyetem számos orvost, illetve gyógyszerészt irányított egyéni 
továbbképzésre az intézetbe. A vezetése alatt álló tanszéken 51 gyógyszerészdoktori disszertáció 
elkészítésére, védésére került sor.
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Az egészségügyi felvilágosítás, nevelés témakörben több közleményt és egy társszerzővel írt 
könyvet is publikált.

Tagja volt annak a munkaközösségnek, mely hazánkban először indított el epidemiológiai 
szemléletű morbiditási vizsgálatokat. Az egészségügy távlati tervezését szolgáló kutatás — az 1963. 
évi balassagyarmati morbiditási vizsgálat — eredményeit a járó- és a fekvőbeteg ellátás tervezéséhez 
az Egészségügyi Minisztérium is felhasználta. A számos fontos megállapítást lehetővé tevő felmérést 
1978-ban megismételték.

A szakorvosi komplex szűrővizsgálatok elemzése területén végzett tevékenységét az ETT szakmai 
elismerésben részesítette. Az új típusú orvos-dokumentációról társszerzőkkel írt pályamunkáját a 
Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Pályadíjjal jutalmazta.

Az orvostörténelem területén végzett kutatómunka eredményeként — az Egészségügyi 
Minisztérium gondozásában — jelent meg az „Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért” című, 
társszerzőkkel írt könyve.

Számos közleménye foglalkozott a balesetek ok-okozati összefüggéseinek elemzésével; a 
szerzőtársaival együtt összegyűjtött, ilyen irányú irodalom válogatott részét “A dolgozó ember 
védelme Magyarországon” című munkában foglalták össze.

A felsőoktatási intézményekhez benyújtott munkavédelmi pályamunkáit több alkalommal 
részesítették elismerésben.

Mint egykori falusi körzeti orvos, ott szerzett tapasztalatai következtében választotta kandidátusi 
disszertációja témájául a mezőgazdasági munkabalesetek vizsgálatát és azok megelőzési 
lehetőségeinek feltárását.

Tudományos tevékenysége eredményeiről 280 közleményben számolt be; 11 könyvnek, 
könyvrészletnek volt szerzője, társszerzője. 11 egyetemi jegyzetet, köztük 1 angol nyelvűt írt. 
Munkáját közel 300 előadásban ismertette; ezek mintegy negyede külföldi vagy hazai nemzetközi 
kongresszusokon, konferenciákon hangzott el.

Vezetői működése alatt az Intézet 4 tagja szerzett tudományos minősítést.
Többször vett részt külföldi tanulmányutakon az NDK-ban, Lengyelországban, Bulgáriában. WHO 

ösztöndíjjal három hónapot töltött Londonban demográfiai és egészségügyi statisztikai, illetve 
vezetéselméleti tanfolyamon.

Rektori megbízatásként három évig működött a SZOTE Gazdasági Bizottságában. 1961-től 1974- 
ig az Egyetem Területi Bizottságának volt a titkára. Három évig az Igazgatási és Jogügyi Bizottság 
elnöke is volt.

Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomorvostudományi és Szervezéstudományi 
Bizottságának, az Egészségügyi Tudományos Tanács Szakmai Bizottságának. Vezetője volt a SZAB 
„Alapellátásban dolgozó orvosok munkabizottságá”-nak, valamint az „Urbanisztikai 
Munkabizottságáénak. A MOTESZ Társadalomorvostudományi Társaság alelnöki tisztségét töltötte 
be. Tagja volt az „Egészségnevelés” című lap szerkesztőbizottságának. A MOTESZ 
Társadalomorvostudományi Társaság Dél-keletmagyarországi Decentrumának vezetőségi tagjaként is 
tevékenykedett, s dolgozott a Magyar Általános Orvosok Dél-magyarországi Szekciójának 
elnökségében. Az Egészségnevelési Szövetség Dél-keletmagyarországi Decentrumának volt az elnöke.

Hat éven keresztül tagja volt a Magyar Vöröskereszt Országos Elnökségének. A 
Természettudományos Ismeretterjesztő Társulatban három évig volt elnökségi tag, 12 éven keresztül 
az Egészségügyi Szakosztály megyei elnökhelyettesi, majd elnöki teendőit látta el. Tagja volt a 
Csongrád megyei Alkoholizmus Elleni Bizottságnak.

Az egészségügyi ellátásban kifejtett gyakorlati szervezőmunkáért miniszteri elismerést kapott. Az 
egészségügyi felvilágosítás és nevelés terén végzett tudományos kutató és gyakorlati tevékenysége 
elismeréseképpen Az egészségügy kiváló dolgozója kitüntetésben részesült.

A MOTESZ Egészségügyi Szervezők Tudományos Egyesületétől „A magyar egészségügy terén a 
nép egészsége érdekében végzett eredményes tevékenységéért” emlékérmet vett át. Az iparügyi 
miniszter az üzemegészségügy területén kifejtett munkásságáért az „Ipari Szövetkezetek Kiváló 
Dolgozója” kitüntetést adományozta. A Magyar Általános Orvosok Egyesülete Dél-alföldi 
Szervezetétől az általános orvoslás oktatásában, illetve az Egyesület Dél-alföldi Szervezetében végzett 
munkájáért Emlékplakettet kapott.
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A Magyar Gyógyszerészeti Társaság a gyógyszerügyi szervezés oktatásáért, valamint a magyar 
gyógyszerészet, illetve gyógyszerügyi szervezés területén elért tudományos kutató és szervező 
munkájáért a Societas Pharmaceutica Hungarica emlékérmet adományozta.

Nemzetközi szakmai tevékenysége elismeréseképpen, az NDK Általános Higiénikus Társasága, 
illetve az ennek keretében működő Társadalomorvostani Társaság levelező tagjává választotta. „Az 
orvostudomány oktatásában elért kiváló eredményeiért, valamint a Szlovák nemzet iránti szakmai és 
baráti kapcsolatok ápolásáért” a Szlovák Orvosok Társaságának kitüntetését, illetve emlékérmét 
vehette át.

Tartalmas, eredményes pályát követően, 1992. június 30-án ment nyugdíjba; 1998. április 1. óta a 
SZOTE/SZTE ÁOK emeritus professzora.

Az egykori pályatársak és munkatársak közül Prof. Károlyi György (SOTE Közegészségtani 
Intézet) előadásában — számos személyes élmény felidézése mellett — azt emelte ki, hogy a szegedi 
intézetben az egészségi állapot mérése, a szűrővizsgálatok egészségi állapotot befolyásoló szerepének 
vizsgálata már a hatvanas években megkezdődött és folyamatosan az elemzések előterében áll.

Veress László c. egyetemi tanár és Csergő Tibor c. egyetemi docens — az Intézet egykori külső 
munkatársai — a közel negyedszázadnyi együtt töltött és átdolgozott időszakot idézték fel. 
Mindketten hangsúlyozták az együttműködésnek azt a pozitív sajátosságát, melynek bázisát a 
gyakorlati élet napi megtapasztalásából származó észrevételek adták, s mely problémák megoldását az 
intézet szakmai színvonala jelentősen elősegítette.

Az Intézetben Zalányi professzor nyugdíjba menetele óta eltelt években a társadalomorvostani 
szakterületen történteket két előadás ismertette. Pető Éva docensnő a tanszék graduális és 
posztgraduális, képzési és továbbképzési tevékenységét mutatta be, Müller Anna adjunktus a 
társadalomorvostani tárgykörű kutatásokról számolt be.

Az előadásokat követően Zalányi professzor — kiemelve Vilmon Gyula professzort, a 
Szervezéstani Intézet alapítóját és első vezetőjét — egy-egy gondolat erejéig felidézte azon kollegáit, 
akiknek pályafutása eredményeiért köszönettel tartozik.

Az ülést levezető Nagymajtényi László professzor az ünnepeknek további tartalmas, jó 
egészségben eltöltött éveket kívánva zárta be az összejövetelt.

dr. Müller Anna 
adjunktus

Népegészségtani Intézet

In memóriám dr. Hódi Miklós

Tisztelt Gyászoló Közösség!
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, az I. és II. sz. Belgyógyászati 

Klinika és az Endokrin Osztály, valamint a Hetényi Géza Baráti Kör, nevében búcsúzom Hódi 
Miklóstól, a szegedi belgyógyászat egyik legnagyobb tanárától, sokezer beteg gyógyító orvosától, 
sokunk kollégájától és tanítómesterétől.

Hódi tanár úr mintegy 30 évet töltött az I. sz. Belgyógyászati Klinikán, több mint 10 éven keresztül 
volt Varró professzor intézetvezető helyettese, a klinika valódi mindenese. A száraz életrajzi adatok 
felsorolása helyett Hódi Miklós életpályájának jellegzetességei sokkal hűségesebben fogalmazhatók 
meg azzal a tevékenységgel, amelyet az itt töltött hosszú időn keresztül kifejtett és azokkal a 
tulajdonságokkal, amelyekkel ez a nagyszerű belgyógyász tanár rendelkezett.

Akik ismerték, azok jól tudják, hogy egész életét a gyógyítás szolgálatának szentelte. Azt mondták 
róla, hogy szinte nem volt magánélete. Az én véleményem szerint ez így nem valós. Talán helyesebb 
azt mondani,.hogy két magánélete volt. Az egyik a klinika elől rejtve zajlott, amibe a legszűkebb 
rokonságon és barátokon kívül senki sem nyert bepillantást. A Tanár úr által szemérmesen őrzött 
magánéleti szegmenst a klinika tagjai ösztönösen tisztelték, beszéltek ugyan róla, de sohasem 
igyekeztek ebbe a szentélybe behatolni. A másik magánélete viszont nagyon is közösségi volt, hiszen



ezt a magánéleti szférát maga a klinika jelentette a kollegákkal és a „nagybetűs betegekkel” együtt. A 
gyógyítás szentségét gyakorolta itt Hódi tanár úr az itt töltött évtizedeken keresztül. Ebbe a szentségbe 
az is beletartozott, hogy egyformán kezelte a betegeket, az egyetemi tanártól kezdve a 
legágrólszakadtabb diabetesesekig.

A nagy Belklinika neveltje a belgyógyászat minden ágát kiválóan művelte. Polihisztor volt O a szó 
nemes értelmében. Ugyanakkor nagyszerű diabetológus is volt, aki méltó módon folytatta nagy elődei 
iskolateremtő munkáját és képezte ki a tanítványok hosszú sorát, akiknek feladata lesz most már 
annak a lángnak a továbbvitele, amelyet ő gyújtott meg bennük. Nagyon tudta a belgyógyászatot. 
Minden esetből személyes presztízskérdést csinált. Rendkívül büszke volt arra, ha egy-egy bonyolult, 
másoknak problémát okozó esetet megoldott. A legbüszkébb azonban akkor volt, amikor az 
orvoskollegák, vagy hozzátartozóik fordultak hozzá. Ilyenkor rendkívüli módon megtisztelve érezte 
magát, mivel tisztába volt vele, hogy a jó szakembert az orvoshoz forduló orvoskollegák bizalma 
minősíti legjobban.

Ami engem Hódi tanár úr puritánságán, becsületességén és lelkiismeretességén kívül legjobban 
megfogott az az orvostudomány gyógyító erejébe vetett feltétlen hite volt. Én, aki szintén hiszek a 
tudományos felismerések jelentőségében, hiszek abban, hogy ezek az eredmények folyamatosan 
beépülnek az orvostudomány mindennapi gyakorlatába, azt tartottam nagyszerűnek Hódi Miklós 
tevékenységében, hogy ezt a hitet át tudta plántálni munkatársaiba és tanítványaiba. Tette ezt azzal a 
nagyszerű tevékenységével, amelynek során művészi módon ötvözte óriási személyes tapasztalatait az 
orvostudomány legújabb eredményeivel mind a diagnosztikában, mind a terápiában. Az O osztályán 
magától érthetődő módon születtek meg a helyes diagnózisok, a betegek végeláthatatlan sora 
egyszerűen meggyógyult és boldogan távozott. Ez volt Hódi tanár úr titka. Akik megsejtették ezt a 
titkot odafigyeltek rá. És akik odafigyeltek rá, azoknak sikerült ellesni a titok leglényegesebb 
morzsáit, sikerült megtanulni a „Hódi-féle belgyógyászatot".

Mint Varró Vince tanszéki utódja és mint az Ő tanítványa búcsúzom Hódi Miklós tanár úrtól, aki 
pályatársai, rokonai, barátai és betegei tiszteletétől övezve indúl utolsó útjára. Megpihen az ember, a 
nagy gyógyító belgyógyász, de számunkra O sosem hal meg. Emlékét kegyelettel megőrizzük az idők 
végezetéig, mindaddig amíg a belgyógyászat létezik. Kedves Miklós nyugodj békében!

prof. dr. Lonovics János

Megemlékezés dr. Hódi Miklósról, 
aki a cukorbetegek oktatását élethivatásának tekintette

Mély fájdalommal vettük tudomásul dr. Hódi Miklós nyugalmazott osztályvezető főorvos, 
címzetes egyetemi docens halálát. Nehéz ezt a szomorú hírt elfogadnunk, hiszen az elmúlt 10 évben 
napi kapcsolatban álltunk. 1993-ban Tanár úr kezdeményezésére alakult meg a Szeged és Térsége 
Diabetes Egyesület. O pontosan tudta, hogy mindenkinek, de legjobban a diabéteszesnek kell 
maximálisan tisztában lennie betegsége minden tudnivalójával, hogy megelőzze, illetve késleltesse az 
életét veszélyeztető súlyos szövődményeket. A cukorbeteg állapota 80%-ban önmagán múlik, de csak 
akkor, ha folyamatosan megkapja a személyre szóló gondos oktatást, felvilágosítást. Hihetetlen 
előrelátással, gondossággal, szakmai igényességgel, precizitással, mindenre kiterjedő figyelemmel 
tervezte meg a rendszeres, az országban kevés helyen megvalósított betegoktatást. Az egyesület 
rendezvényein: a betegoktatóheteken, a bentlakásos tanfolyamokon, a diabétesz világnapokon, az 
egynapos oktató jellegű kirándulásokon és a havonta megtartott klubnapokon az ő általa felkért 
legjobb szakorvosok, dietetikusok, mentálhigiénés szakemberek, gyógytornászok, diabetológiai 
szakápolók képezték a betegeket. Az elméleti oktatás mellett a nagyon fontos gyakorlati foglalkozások 
is emelték a rendezvények színvonalát és gyarapították a betegek ismereteit. Az egyesület sorstársi 
segítő szolgálatot működtet, rendszeres szűréseket végez, mód van szakkönyvek, vércukormérők, 
vérnyomásmérők kölcsönzésére is. Nem volt könnyű a felsoroltak anyagi alapjait megteremteni. A 10 
év alatt az 57 pályázat megírása, elszámolása, a rendezvények megszervezése nem kis időt, energiát
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emésztett fel. Lehetett szombat vagy vasárnap, a nap bármelyik időpontja, Tanár Úrnak bármikor 
telefonálhattam, megkereshettem, mindig a legnagyobb készséggel tudása legjavát adva segített, de 
talán túlzott szerénységgel szeretett mindig háttérben maradni. Ebben a pénzhajszoló, emberi 
értékeket nem becsülő világban csak a beteg segítése volt közös célunk, és mindannyian minden 
ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. Minden erőnkkel arra törekedtünk, hogy az oktatás 
eredményeként minél több betegre legyenek érvényesek Hetényi Géza 1933-ban írt „Az anyagcsere
betegségek kór- és gyógytana” című munkájából idézett mondatai, ami így hangzik:

„Ha az orvos minden feladatának megfelel és sikerült elérnie, hogy a beteg bajával szemben kellő 
megértéssel és ismerettel rendelkezik, következik

az az ideális állapot, amikor az orvos betegének tanácsadójává, a beteg az orvosának munkatársává 
válik.

Sohase sajnáljunk időt, fáradtságot e cél elérésére.
Ha minden orvos és minden beteg ilyen lenne, mennyivel jobban — és mennyivel tovább élnének a 

cukorbetegek.”
Az oktatóprogramokon több száz előadáson több ezer résztvevő volt jelen. Nyugdíjba vonulása 

után szeretett volna valakit maga mellett tudni, aki átveszi az Egyesület szakmai vezetését. Szerette 
volna, ha többen érzik ezt a munkát sajátjukénak, ha nagyobb összefogással vesznek részt a feladatok 
ellátásában. Felkéréseit többször visszautasították, s bár az idei szakmai program megtervezését 
megígérték, ez csak ígéret maradt. így nem valósulhatnak meg céljaink. Nagyon bántotta, hogy a 
legmagasabb szintű betegoktatás összes feltételét megteremtettük, és most nincs szakmai segítség, s 
még a szponzorok is lassan elmaradoztak. Tavaly óta terveztük, hogy Egyesületünk fönnállásának tíz 
éves évfordulójára megjelentetünk egy kiadványt, amiben összefoglaljuk az eddig végzett munkát. 
Mintha előre érezte volna, hogy kevés ideje van e földi létben, egyre többet hozta szóba és kért, hogy 
ezt valamilyen módon valósítsuk meg. O soha nem szeretett kérni, azt szerette, ha őt kérik és ő 
segíthet. Ennek ellenére még anyagi segítséget is megpróbált szerezni a kiadás nyomdai költségeinek 
fedezésére. Távozásával úgy érzem, az én erőm is elszállt, de hiszem, hogy lélekben velem marad és 
segít elkészíteni a könyvet, hogy utolsó kívánságát teljesíthessem. A hosszú évek alatt őszinte, igaz, 
tiszta barátság szövődött közöttünk. Soha nem volt olyan barátom, akit jobban szerettem volna. így 
hát tudom, milyen szomorú volt, ha igazságtalanság érte, vagy nem kapta meg azt a tiszteletet és 
megbecsülést, amire pedig rászolgált. Szerette volna aktívabban átadni egy életen át szerzett 
bölcsességét, óriási szakmai tudását, a betegágynál szerzett nagy-nagy tapasztalatát.

Nem szerette a képmutatást, a középszerűséget, csak a teljesség elégítette ki. Nem volt 
megvásárolható, elkötelezett embere senkinek. A tisztesség és tisztaság korlátái között élt. Tőle 
mindenki csak tanulhatott és mindenkinek volt is mit tanulnia. Nála nem számított, hogy a beteg öreg 
vagy fiatal, szegény vagy gazdag, csak a beteg ember maga! Őt gyógyította a legnagyobb 
odafigyeléssel és tudással. Róla a betegei csak hálás és elismerő szavakat tudnak mondani. Nyugdíjba 
vonulásának búcsúestéjén úgy fogalmazott, hogy egyetlen helyen szeretne pótolhatatlan maradni, és 
az az emberi szív. Mi, valaha volt betegei tudjuk legjobban, hogy a mi szívünkben pótolhatatlan. 
Minden nap hiányozni fognak kedves szavai, szellemi nagysága, az élet minden területére kiterjedő 
tájékozottsága, határozott magabiztossága, villámgyors ítéletalkotó, dönteni tudó képessége, 
biztonságot adó gyógyító tanácsai, fantasztikus humora, tanulságos történetei. Mindig azt mondta, 
hogy semmilyen értelemben sem szereti a sötétséget. Most már hisszük, hogy az örök világosságban 
és fényességben él és lélekben örökké velünk marad.

„Aki hisz az úr Jézus Krisztusban, ha meghal is él!”

Nagyon nehéz tudomásul vennünk, hogy nincs többé. Úgy véljük, az ő halálával az utolsó 
polihisztor belgyógyászok egyike távozott közülünk.

Az intenzív osztályon legutoljára azt mondta nekem: köszönöm, hogy mellettem volt. Mi is így 
búcsúzunk: köszönjük, hogy mellettünk volt. Hálát adunk a jó Istennek minden percért, amit együtt 
tölthettünk. Köszönjük, hogy értünk élt. Mindannyian nagyon köszönjük.
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dr. Hódi Miklós 1934-ben született Szegeden, 1959-ben végezett a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen, majdnem 30 évig dolgozott az I. sz■ Belgyógyászati Klinikán, ahol 10 évig az 
intézetvezető-helyettesi teendőket is ellátta.
1988-tól a Szeged Városi Kórház Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa volt nyugállományba 
vonulásáig.
Évtizedekig szervezte és végezte Szegeden a cukorbeteg-gondozást.
1993-tól a Szeged és Térsége Diabetes Egyesület szakmai vezetője volt.
dr. Hódi Miklós igazi sokoldalú belgyógyász volt, a szó klasszikus értelmében. A belgyógyászat 
minden ágának elméleti és gyakorlati tudásával rendkívül magas szinten rendelkezett.

Nagy Ferencné Bíró Ilona 
Szeged és Térsége Diabetes Egyesület 

vezetősége és tagsága

Orvosi Világjátékok pontosítással

Tavaly a Balatonon rendezett játékokon a férfi kosárlabda válogatott aranyérmes lett. A nyolc 
budapesti játékoson kívül ketten kerültek be vidékről a keretbe, és történetesen mindketten Szegeden 
végeztek az egyetemen, dr. Borbáth Csaba főorvos, aki jelenleg Hódmezővásárhelyen dolgozik 
fogorvosként és szájsebészként és dr. Sonkodi Gábor, aki a Reumatológia Tanszéken dolgozik 
Szegeden. így teljes a tavalyi keret. Az idei versenyen Skóciában ezüstérmet nyert a csapat, az 
előzőekben említett játékosok aktív részvételével.

Köszönetnyilvánítás

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Baráti Köre ezúton fejezi ki köszönetét azon 
tagjainak, akik a 2002. évi személyi jövedelemadójuk 15-ával támogatták az egyesületet.

Az APEH 169.106.— Ft-ot utalt át a Baráti Kör számlájára, amit az egyesületünk a működésével 
kapcsolatos kiadásokra használ. (Posta, bankeljáráai költségek, terem-bér, nyomda, valamint egyéb 
adminisztrációval kapcsolatos anyagokra).
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