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Tisztelt Kollégák! Kedves Hallgatók! 

2007-ben először találkozunk a Hírlevél hasábjain, ezért engedjék meg, hogy mindnyájuknak nagyon 
boldog új esztendőt kívánjak! 

Nem akarom Önöket azzal áltatni, hogy az idei év könnyebb lesz, mint a tavalyi volt, pedig már 2006 is 
komoly kihívásokkal szembesített minket. 

Amikor a múlt év közepén átvettem a Centrum irányítását, tudtam, nem lesz könnyű dolgom. Ám arra a 
számtalan - elsősorban gazdasági - nehézségre, amivel a mindennapokban szembe kellett néznem, 
megvallom, nem számítottam. Természetesen a Centrum, az Általános Orvoskar és a Klinikai Központ 
valamennyi vezetője és munkatársa is szembesült a problémákkal, és számos komoly és kényes döntést 
kellett hoznunk. 

E helyen is szeretném megköszönni a SZTE, és a centrumhoz tartozó karok, a Gazdasági Igazgatóságok, 
az egyes szervezeti egységek és a klinikák vezetői, vezető munkatársai megértését, együttműködését, 
támogatását! 

Szerencsére azonban az elmúlt esztendő nem csupán gondokat hozott. 

A Magyar Akkreditációs Bizottság Kiválósági Hely címmel ismerte el mind az Általános 
Orvostudományi, mind a Gyógyszerésztudományi Karon folyó oktatási munkát. A cím 201 l-ig érvényes. 
Hasonló elismerésre pályázunk a Doktori Iskolák vonatkozásában. 

Mindkét kar kiválóan szerepelt az Országos Felsőoktatási Információs Központ felsőfokú iskolai 
rangsorában: az orvos- és a gyógyszerészképző helyek közül is a szegediek bizonyultak a legjobbaknak 
Magyarországon. 

Szívből gratulálok a karok dékánjainak, professzorainak, oktatóinak és hallgatóinak! 

Gratulálok kutatóinknak is, hiszen kutató műhelyeink a tudományos munka mérőszámai alapján továbbra 
is megállják a helyüket. Országosan és Karaink összehasonlításában is a közlemények, a kumulatív 
impakt faktorok értékei alapján az elsők között vagyunk. 

A tavalyi évben több olyan intézkedést is előkészítettünk, amelyek ebben az esztendőben 
realizálódhatnak. 

Miután Szeged városától átvettük a korábbi Gyermekkórház intézményét, és működését sikeresen 
integráltuk a Gyermekgyógyászati Klinika és Egészségügyi Központba, megkezdtük a komplex szegedi 



2__________________________

XVIII. évfolyam 1. szám

egészségügyi ellátás integrációjának előkészítését. Ennek eredményeként, remélhetőleg néhány hónapon 
belül, a Szegedi Kórház és Rendelőintézet is az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központjának 
keretében folytatja munkáját.

Az integráció természetesen nem megy majd kényelmetlenségek és érdeksérelem nélkül, ezért 
türelmet, megértést és segítséget kérek mindazoktól, akik közvetlenül érintettek az átalakításban. 
Egyben ezúton is megköszönöm az integráció előkészítésén fáradozók munkáját!

A közvetlen betegellátásban dolgozó orvosoknak, nővéreknek, ápolóknak azonban nemcsak az 
integrációval kell megbirkózniuk. Ebben az évben számos olyan központi intézkedés lép életbe (elég 
csak a vizit- és az ápolási díjra vagy a várólistákra gondolni), amelyek miatt minden bizonnyal az 
eddigieknél is komolyabb feszültségek várhatók a rendeléseken és a betegágyak mellett. Ezek 
mérséklése érdekében a Centrum vezetése igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, ám ezen a helyen 
is kérem az érintett kollégákat, viseltessenek a szokottnál is nagyobb toleranciával a betegek iránt, 
hiszen az új helyzethez nemcsak nekünk, de nekik is hozzá kell szokniuk.

Újdonságot jelent majd mindannyiunk számára, hogy ez évtől az egyetemi klinikák egy része is 
bekapcsolódik a térítéses betegellátásba. A Szegedi Tudományegyetem szenátusa tavaly döntött az 
Egészségcentrum Szeged Kft. létrehozásáról, amely rövid időn belül megkezdi működését. Köszönöm 
a cég megalakításában résztvevők munkáját, és kérem a klinikák dolgozóit, tegyenek meg mindent 
azért, hogy sikerrel felvehessük a versenyt Szeged magán-egészségügyi szolgáltatóival, és ezen 
lehetőség kihasználásával is bizonyíthassuk: mindent megteszünk a betegek minél magasabb szintű 
ellátása érdekében.

Az idei esztendőben realizálódik egy másik, korábban indult kezdeményezésünk: miután az Országos 
Regisztrációs Központ regisztrálta a Fogorvostudományi Kar önálló fakultássá válását, az Egyetem 
Szenátusának állásfoglalása alapján 2007. januári-tői a Fogorvostudományi Kar önállóan működik. Az 
elválás ugyanakkor folyamatosan történik, az Általános Orvostudományi Kar két éven keresztül 
maximális feladatátvállalással segíti az önállósuló Kart, majd a beindítás tapasztalatai értékelését 
követően két év múltán egyeztetnek a további együttműködésről. Köszönöm az érintetett karok 
vezetőinek munkáját, és további sikereket kívánok!

Az idei évben több jeles eseményre is emlékezünk. Megalakulásának 50. évfordulóját ünnepli 2007- 
ben egyetemünk Gyógyszerésztudományi Kara, és idén lesz 70 éve, hogy centrumunk névadója, 
Szent-Györgyi Albert professzor átvette a Nobel-díjat. Az évfordulóra terveink szerint többek között 
egy állandó kiállítás megnyitásával és egy virtuális emlékszoba kialakításával emlékezünk.

A 2007-es esztendő tehát, az előre látható és a ma még nem ismert nehézségek ellenére számos 
lehetőséget tartogat számunkra.

Ahhoz, hogy ezeket maximálisan kihasználhassuk, érdemes szem előtt tartanunk egy ősi bölcsességet. 
Eszerint, Ha az ember nem viszi végbe maga a szükséges változtatásokat, akkor az élet kikényszeríti 
azt! Nos, az elmúlt esztendő tapasztalatai alapján is jobban tesszük, ha mi magunk kezdeményezzük a 
szükséges változásokat.

Ugyanakkor fogadjuk meg Albert Einstein figyelmeztetését, aki jól tudta: Egy probléma nem 
oldható meg azzal a gondolkodással, amely magát a problémát létrehozta.

Ezért mindannyiunk számára friss gondolatokat, újító ötleteket, mindezek véghez viteléhez pedig 
bátorságot, kitartást és nem utolsó sorban jó  egészséget kívánok 2007-re!

prof. dr. Mikó Tivadar 
centrumelnök
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Önálló Fogorvostudományi Kar Szegeden

Az egységes Szegedi Tudományegyetem 2000. január elsején tíz kar integrációjával jött létre. 
Időközben, a konzervatórium Zeneművészeti Karrá alakulásával tizenegyre bővült a szegedi 
fakultások száma, 2007. január 1-jétől pedig egy újabb karral, a Fogorvostudományival lett gazdagabb 
a Szegedi Tudományegyetem.

Bár a szegedi fogorvosképzés az Általános Orvostudományi Kar keretei között hosszú ideje 
eredményesen folyik, és a Fogorvostudományi Kar létrejöttével az együttműködés feltételei 
megmaradnak, ugyanakkor új lehetőségek nyílnak meg az oktatásban, a kutatásban és a 
betegellátásban. Az új kar megalakulása is jelzi, hogy a SZTE oktatási és tudományos portfoliója 
minden jelentős területet magában foglal, és az intézmény nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi 
tudáspiacon is határozott ambíciókkal száll versenybe. A Fogorvostudományi Kar létrejötte fontos 
eleme annak az egyetemi stratégiának, amely a „partnerség, versenyképesség, innováció” szinergiájára 
építve határozza meg a Szegedi Tudományegyetem helyét az Európai Felsőoktatási Térség 
legkiválóbb intézményei között.

Szakosított fogorvosképzés 1960-ban indult a Szegedi Tudományegyetemen, illetve annak jogelődjein 
a Szegedi, később Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. Az eltelt több mint 40 
esztendőben körülbelül 1000 fogorvos szerzett itt diplomát.

A budapesti után a szegedi volt a második szakosított fogorvosi iskola (a fővárositól eltérően 
azonban nem önálló karként jött létre, hanem az egyetem Általános Orvostudományi Karának 
speciális oktató egységeként), amelyet Tóth Károly professzor, klinikánk alapító igazgatója szervezett 
meg az ország minél egyenletesebb fogorvosi ellátottságának érdekében. Később az ő 
közreműködésével és az általa alapított szegedi iskola növendékeinek aktív részvételével a Pécsi majd 
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen is létrejöttek az általános orvostudományi karok keretében a 
szakosított fogorvosképző iskolák. Ma is büszkén mondhatjuk, hogy egy időben az ország mind a négy 
fogorvosképző helyének vezetője a szegedi iskola padsorai közül került ki.

Kurrikulum tekintetében hosszú ideig, egészen a 1970-es évek végéig az általános orvostan- és a 
fogorvostan-halIgátok az első két évben ugyanazt az anyagot sajátíthattak el. Később világossá vált, 
hogy a fogorvosképzés az alapozó tárgyak elsajátítása után speciális kurrikulum keretében folyhat a 
leghatékonyabban. Ez az oka annak, hogy egyazon egyetemen belül az általános orvost és a fogorvost 
képző iskolák szervezetileg elkülönülnek, természetesen megtartva a racionális ún. „átoktatás” 
feltételrendszerét. Ez magyarázza azt a törekvést is, amely Szegeden a karrá alakulást tűzte ki célul.

2000. szeptemberében, több más egyetem fogorvosképző-helyéhez hasonlóan, a szegedi 
fogorvosképző hely önkéntes részt vállalt az un. DentEd programban, amelyben az európai uniós 
delegáció az akkori Fogászati és Szájsebészeti Klinika szervezetét és működését vizsgálva 
véleményeket és javaslatokat fogalmazott meg, az európai fogorvosképzési színvonal elérését tűzve ki 
célul.

Nem sokkal később, 2001. januárjában Fazekas András professzor, a Klinika akkori Igazgatója 
vezetésével elkészült a Fogászati Klinika Fogorvostudományi Szakká alakulását célzó javaslat. Az év 
májusában megalakult a Fogorvostudományi Szak 5 (kezdetektől fogva nem önálló) tanszékkel.

Hazánk európai uniós csatlakozásával, 2004. május I-jén hatályba lépett az Európai Unió vonatkozó 
jogszabálya, miszerint fogorvos doktori diplomát csak az eleve szakosított fogorvosképzésben lehet 
szerezni. Ez tehát azt jelenti, hogy az Európai Unióban a fogorvosi tevékenység folytatásának jogszerű 
feltétele az egyetemi fogorvos doktori diploma, a doctor medicináé dentariae, rövidítve dr. med. dent.
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egyetemi oklevél (European Communities Council Directive o f 25 July 1978 (78/686/EEC), és 
30/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet).

Mindezek mellett az önálló kar létrejöttét más szempontok is megalapozták.

A fogorvosok graduális képzésének célja -  bármely más, általános orvosi szakterülettől eltérően -  az, 
hogy közvetlenül a végzés után önálló munkára kész szakemberek kerüljenek ki az egyetemekről, akik 
képesek a betegek teljes körű fogászati ellátására. Ehhez a képzés teljes megreformálására, sőt az 
általános orvosi tárgyak súlypontjainak áthelyezésére is szükség van.

A fogorvosképzés a betegellátó tevékenység szervezésében és finanszírozásában is különbözik az 
általános orvosképzéstől (döntően járóbeteg-ellátáson alapszik, melynek finanszírozására a 
„fogászkassza” szolgál).

A fogorvostan-hallgató felügyelet melletti önálló és komplex betegellátó tevékenységet folytat, ennek 
igen jelentős berendezés-, műszer-, eszköz- és anyagigényével, nem beszélve arról, hogy a képzés az 
általános orvosképzéshez képest 3-4-szer több gyakorlatvezetőt igényel. (Az általános 
orvosképzésben ez már csak a szakorvos-képzés szintjén jelenik meg.)

Az öt év alatt megszerezhető fogorvosi diplomára 2004 óta 5 fogászati alapszakképesítés építhető. 
Ugyanakkor a korábban szintén erre épülő Arc-Állcsont sebészeti szakvizsgához ma már általános 
orvosi diploma szükséges -  azonban az általános orvosok többé nem szerezhetnek fogorvos 
szakképesítést, csak ha elvégezték a szakosított fogorvosképzést.

A január 1-jén megalakult Fogorvostudományi Kar -  az Általános Orvostudományi Kar 
támogatásának köszönhetően -  egy átmeneti ideig még szoros együttműködésben működik az 
Általános Orvostudományi Karral. Emellett az idegennyelvű képzésből és a betegellátásból származó 
bevételek segítenek azon anyagi terhek viselésében, amelyek -  például a dékáni vagy gazdasági 
hivatal működtetése -  velejárói az önállóvá válásnak.

Elhangzott 2007. január 17-én a SZTE Rektori Hivatal sajtószobájában rendezett prezentáción, jelen 
volt Benedek György AOK dékán, Mikó Tivadar centrumelnök. Nagy Katalin Fogorvostudományi 
Kar mb. dékán, és prof. dr. Rácz Béla rektorhelyettes.

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kari Tanácsi Értesítő

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2006. október 31-én 
megtartott ülésén az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:

1. Tanszékvezetői beszámolók megvitatása; javaslat 2007. évi ismételt tanszékvezetői, vezetői 
megbízásokra

1.1. prof. dr. Benedek György ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
1.2. prof. dr. Foster Tamás ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
1.3. prof. dr. Jóri József ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
1.4. prof. dr. Pajor László ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
1.5. prof. dr. Szabó János ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
1.6. prof. dr. Thurzó László ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
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1.7. prof. dr. Vimláti László ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
1.8. dr. Nagy Katalin egyetemi docens ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
1.9. dr. Somfay Attila egyetemi docens ismételt tanszékvezetői kinevezése megvitatása
2. A Kar külkapcsolatainak áttekintése, különös tekintettel az oktatást, kutatást, hallgatókat érintő 
kérdésekre
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással tudomásul veszi a Kar külkapcsolatai szóló tájékoztatót.

3. A Kar arculatformálásával kapcsolatos teendők áttekintése
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással tudomásul veszi az arculatformálással kapcsolatos tájékoztatást.

4. Tájékoztató az oktatói munka hallgatói véleményezéséről szóló szabályzatban foglaltak 
teljesüléséről
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással tudomásul veszi az oktatói munka hallgatói véleményezéséről 
szóló szabályzatban foglaltak teljesüléséről szóló tájékoztatást.

5. Javaslat az orvosképzés hálóterve, kritérium rendszere módosítására a 2006/2007 tanév II. 
félévétől

6. Tájékoztató a 2005/2006 tanév II. félévi tanulmányi statisztikájáról

7. Akkreditációs javaslatok

8. Bejelentések

8.1 Tájékoztató a volt kari könyvtár átalakítási munkálatairól
8.2. A SZEFHE javaslata a hallgatói kulturális helyiség kialakítására és működtetésére
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással tudomásul veszi a volt Kari Könyvtár átalakítási munkálatairól 
illetve a hallgatói kulturális helyiség kialakításáról szóló tájékoztatást.

Határozatok

93/l/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Benedek György egyetemi tanár 
ismételt tanszékvezetői megbízását az Élettani Intézethez és felhatalmazza a Kar Dékánját az Egyetem 
Szenátusa elé történő előterjesztésre.

93/2/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Forster Tamás egyetemi tanár 
ismételt tanszékvezetői megbízását a II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központhoz, 
felhatalmazza a Kar Dékánját az Egyetem Szenátusa elé történő előterjesztésre.

93/3/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Jóri József egyetemi tanár 
ismételt tanszékvezetői megbízását a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Naksebészeti Klinikára, felhatalmazza 
a Kar Dékánját az Egyetem Szenátusa elé történő előterjesztésre.

93/4/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Pajor László egyetemi tanár 
ismételt tanszékvezetői megbízását az Urológiai Tanszékre, felhatalmazza a Kar Dékánját az Egyetem 
Szenátusa elé történő előterjesztésre.
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93/5/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Szabó János egyetemi tanár 
ismételt tanszékvezetői megbízását az Orvosi Genetikai Intézethez, felhatalmazza a Kar Dékánját az 
Egyetem Szenátusa elé történő előterjesztésre.

93/6/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 24 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Thurzó László egyetemi tanár 
ismételt tanszékvezetői megbízását az Onkoterápiás Klinikára, felhatalmazza a Kar Dékánját az 
Egyetem Szenátusa elé történő előterjesztésre.

93/7/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 22 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Vimláti László egyetemi tanár 
ismételt tanszékvezetői megbízását az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézethez, felhatalmazza 
a Kar Dékánját az Egyetem Szenátusa elé történő előterjesztésre.

93/8/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Nagy Katalin egyetemi docens 
ismételt tanszékvezetői megbízását a Fogászati és Szájsebészeti Klinika Szájsebészeti Tanszékére, 
felhatalmazza a Kar Dékánját az Egyetem Szenátusa elé történő előterjesztésre.

93/9/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 25 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal támogatja dr. Somfay Attila egyetemi docens 
ismételt tanszékvezetői megbízását a Tüdőgyógyászati Tanszékre, felhatalmazza a Kar Dékánját az 
Egyetem Szenátusa elé történő előterjesztésre.

94/2006. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja az orvosképzés hálóterve és kritériumrendszere 
200/2007 tanév II. félévétől történő módosítását.

95/2006. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a 2005/2006 tanév II. félévi tanulmányi statisztikáját. 

96/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással támogatja a Benedent Kft. (Kecskemét -  képviselő neve: dr. 
Benedek Magdolna) valamint dr. Ördög András (Szeged, Mórahalom) konzerváló fogászat és 
fogpótlástan témakörben szakképző hellyé történő akkreditálását.

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kari Tanácsi Értesítő

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2006. november 14-én 
megtartott ülésén az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:

1. Javaslat a Kari Szervezeti és Működési Szabályzat személyi összetételére vonatkozó fejezete új 
felsőoktatási törvénynek megfelelő’ módosítására

2. Javaslat klinikai főorvosi, adjunktusi, tanársegédi, tudományos munkatársi címek odaítélésére

3. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat kari melléklete megvitatása
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4. Akkreditációs javaslatok

5. Tájékoztató szenátusi, kari tanácstag választásokról
A Kar Tanácsa egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót a szenátusi és kari tanácstag 
választásokról.

6. Bejelentések

6.1. Javaslat a Fogorvostudományi Kar új egyetemi SZMSZ-hez igazodó ügyrendjére és a Kar 
Tanácsa összetételére

Határozatok

101/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a Kari Szervezeti és Működési Szabályzat személyi 
összetételére vonatkozó fejezete új felsőoktatási törvénynek megfelelő módosítását.

102/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 25 igen szavazató véleményezéssel támogatja adjunktusi kinevezésre: dr. Joó 
Gabriella PhD (Élettani Intézet), dr. Nagy Attila PhD (Élettani Intézet), dr. Perényi János (Fogászati 
és Szájsebészeti Klinika), dr. Sághy László (II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ), 
dr. Szendi István (Pszichiátriai Klinika), dr. Tompa Tamás PhD (Élettani Intézet) egyetemi 
tanársegédeket; klinikai főorvosi kinevezésre: dr. László Kókai Erzsébet (Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika) dr. Nagy István (I.sz. Belgyógyászati Klinika) egyetemi adjunktusokat, tudományos 
munkatársi kinevezésre: dr. Dóczi Ilona PhD (Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet); 
Tanársegédi kinevezésre: dr. Havasi Kálmán (II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ), 
dr. Kárpáti Krisztina (Fogászati és Szájsebészeti Klinika), dr. Koncz István (Farmakológiai és 
Farmakoterápiai Intézet), dr. Kupihár Zoltán PhD (Orvosi Vegytani Intézet), dr. Letoha Annamária 
(I.sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Matusovits Danica (Fogászati és Szájsebészeti Klinika), dr. Rajda 
Cecília PhD (Neurológiai Klinika), dr. Szabó Zénó (Fogászati és Szájsebészeti Klinika), dr. Szabó 
Zoltán PhD (Orvosi Vegytani Intézet), dr. Szakács Réka PhD (Pszichiátriai Klinika), dr. Wolfárd 
Antal PhD (Sebészeti Klinika) oktatókat 2007. január 1-től. Felhatalmazza a Kar Dékánját a 
kinevezések átadására.

103/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa túlnyomó szótöbbséggel, 24 igen 1 nem szavazattal támogatja dr. Pálinkás Attila PhD 
osztályvezető főorvos (Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház) címzetes egyetemi docensi kinevezését. 
Felhatalmazza a Kar Dékánját a támogató javaslat az Egyetem Rektorához történő továbbítására.

104/2006.sz.Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa 1 tartózkodás mellett elfogadja a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat kari mellékletére 
vonatkozó javaslatot a javasolt módosítások mellett.

105/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással javasolja konzerváló fogászat és fogpótlástan témakörben a 
Hirös Dent Fogászatot (képviselő: dr. Kiss Endre -  Kecskemét) és dr. Kerényi Árpád rendelőjét 
(Budapest), gyermekfogászat témakörben a Vivodent Kft-t (képviselő: dr. Szűcs Klára -  
Hódmezővásárhely) „B” minősítési szakképzési képzőhellyé történő minősítését; továbbá dr. Kiss 
Imre Tibor (Kiskunmajsa), dr. Kasza Mária (Szeged), dr. Tóth Eszter (Deszk) háziorvosok praxisának 
akkreditációját.
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106/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa túlnyomó szótöbbséggel elfogadja a Fogorvostudományi Kar, már az új SZMSZ-hez 
igazodó ügyrendjét, az összetételre vonatkozó előterjesztést.

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kari Tanácsi Értesítő

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Tanácsa 2006. december 5-én 
megtartott ülésén az alábbi napirendi pontokat vitatták meg:

1. Stratégiai terv megvitatása az oktatás infrastrukturális és tárgyi feltételeinek javítására

2. Tájékoztató az oktatási értekezletek tapasztalatairól, feladatok meghatározása

3. Javaslat a 2007. évi költségvetés előzetes tervezése irányelveinek, az elosztás alapelveinek 
elfogadására

4. Javaslat Egészségügyi-integrációs centrumelnök-helyettes vezetői tisztség létrehozására

5. Egyetemi docensi kinevezés megvitatása tanszékvezetői megbízással

6. Javaslat az ÁOK Klinikai Központ overhead-rendszer átalakítására, az overhead mértéke 
csökkentésére

7. Javaslat Kari Tanács tag szavazati jogú képviselői megválasztására

8. Javaslat az Általános Orvostudományi Karon Master o f Public Health (MPH) képzés 
előkészítésére, akkreditáltatására, beindítására

9. Akkreditációs javaslatok

Határozatok

108/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a tájékoztatót és felhatalmazza a Kar vezetését a 
tanteremkérdés megoldásának további szorgalmazására.

A Kar Tanácsa egyhangú szavazással tudomásul veszi az oktatási értekezletekről szóló tájékoztatót. 

107/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással tudomásul veszi a 2007. évi költségvetés előzetes tervezése 
irányelveiről, az elosztás alapelveiről szóló javaslatot.

109/2006. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú nyílt szavazással támogatja dr. Pajor László tanszékvezető egyetemi tanár, 
oktató kórházi főigazgató integrációs centrumelnök-helyettesi feladatkörrel történő megbízását.

110/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa túlnyomó szótöbbséggel, 23 igen, 2 nem szavazattal javasolja dr. Káló Zoltán 
egyetemi docensi kinevezését illetve 24 igen, 1 nem szavazattal tanszékvezetői megbízását.



XVIII. évfolyam 1. szám

111/2006.SZ. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa túlnyomó szótöbbséggel elfogadja az előterjesztést az overhead elvonási mértékének 
egységesítésére és az elvont overhead tömeg felhasználási módjának átalakítására,a melynek 
keretében: csökkentjük az overhead elvonás mértékét a HBCS finanszírozott fekvőbeteg, a krónikus 
fekvőbeteg és a járóbeteg szakellátásban 2006. december 1-i hatállyal 1,329 százalékponttal 26%-ra; 
megszüntetjük az overhead elvonás alóli kivételeket a HBCS finanszírozott fekvőbeteg, a krónikus 
fekvőbeteg és a járóbeteg szakellátásban, azaz e területeken egységes 26%-os overhead elvonást 
vezetünk be; az overhead elvonások tömegének csökkentése miatt racionalizáljuk a rezsikasszából 
finanszírozott tevékenységeket, a szerződéseket újratárgyaljuk, a párhuzamosan végzett 
tevékenységeket összevonjuk.

112/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a Kari Tanács szavazati jogú képviselői 
megválasztására szóló javaslatot.

113/2006.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással támogatja a Master of Public Health képzés beindítására 
vonatkozó javaslatot.

114/2006.SZ. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással támogatja a Kalocsa Városi Önkormányzat Kórháza 
Belgyógyászati Osztálya akkreditációját, illetve konzerváló fogászat és fogpótlástan témakörben a 
Seven Dentists (képviselő: dr. Kunsági Elemér -  Kiskunfélegyháza), Mezős Fogászati 3. Centrum 
Kft. (képviselő neve: dr. Mezős Ottó -  Kecskemét), továbbá fogszabályozás témakörben a Park-Dent 
Bt. (képviselő neve: dr. Goodarzi Parisa -  Budapest) részképzésre történő szakképző hellyé 
minősítését.

Bemutatkozik dr. Káló Zoltán

Diplomáit a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (1993), a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi karán (1995) és a Yorki Egyetem egészségügyi közgazdász szakán (1996) szerezte. 
Ph.D fokozatot „A vesepótló kezelések és a vesetranszplantáció immunszupresszív terápiáinak 
gazdasági elemzése” című értekezésével szerezte a Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok 
Doktori Iskolájában 2006-ban.

Az egészségügyi közgazdaságtan számos területén gyűjtött gyakorlati ismereteket. Kezdetben 
egészségügyi rendszerek elemzésével, forrásallokációs kérdésekkel és az egészségügy jogi 
szabályozásának közgazdasági vonatkozásaival foglalkozott. Később az egészségügyi technológiák 
gazdasági értékelése, életminőség mérés, Markov modellezés és új technológiák stratégiai árképzése 
volt munkája középpontjában. Nemzetközi tapasztalatokat szerzett az Egyesült Királyságban (1995
96) és Svájcban (1999-2002). 10 versenyszférában eltöltött év után jelenleg a Szegedi Egyetem 
Egészség-gazdaságtani Intézetének tanszékvezető docense, és az ELTE Egészség-gazdaságtani 
Kutatócsoportjának programigazgatója. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság elnöke és alapító 
tagja.

Gazdasági ismeretek az orvosképzésben

2006 júliusában megalakult a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának Egészség- 
gazdaságtani Intézete. Az Intézet nemrég kinevezett tanszékvezető egyetemi docensével, Káló 

Zoltánnal beszélgettünk az Intézet hosszú távú szerepéről.
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-  Miért fontosak a gazdasági ismeretek az orvosképzésben?

KZ: Azt hiszem az egészségügyi reform jelen történéseinek függvényében nagyon helyesen döntött a 
Szent-Györgyi Albert Centrum és az AOK vezetősége úgy, hogy az orvoskarok közül elsőként az 
orvosképzésben megteremti a graduális egészség-gazdaságtani ismeretek oktatásának feltételeit egy 
önálló intézet alapításával. Egyre élesebb a szakadék a medicinában a technológiailag lehetséges és a 
gazdaságilag megengedhető eljárások között. E konfliktusból adódó feszültség sajnálatosan sokszor az 
orvosokon, gyógyszerészeken csapódik le, így őket gazdasági ismeretekkel kell felkészíteni a helyzet 
megfelelő kezelésére.

-  Ezt azt jelenti, hogy az orvosok munkájában fontosabbak lesznek a gazdasági mint az orvosi 
szempontok?

KZ: Nem, sőt nagy baj volna, ha valaki ezt szeretné elérni. Az elsődleges szempont mindig a beteg 
érdeke kell legyen! Ugyanakkor az indokolatlanul drága kezeléseknek és diagnosztikai eljárásoknak 
haszonáldozati költsége van, azaz a korlátos erőforrások miatt ezért nem jut más betegek kezelésére 
elegendő pénz, vagy esetleg ezért megy csődbe egy ellátóhely. A klinikusi döntéseinknek komoly 
gazdasági súlya van, de ennek szerepe csak másodlagos az orvosi szempontok mögött.

-  Hogyan fogadják a hallgatók ezt az új diszciplínát?

KZ: 1996 óta oktatok különböző egyetemeken, és tapasztalatom alapján egyre nagyobb a hallgatók és 
az egészségügyi dolgozók hozzáértése a gazdasági kérdésekhez. Az élet rákényszeríti a dolgozókat, 
hogy munkájuk során szerezzenek gyakorlati gazdasági ismereteket.

-  Akkor nem volna elegendő, ha a végzés után a gyakorlatban tanulnák meg az orvosok a számukra 
szükséges gazdasági módszereket?

KZ: Nem, sőt ki is alakult egy nagyon hibás gyakorlat, melyet a vezetők példáján illusztrálnék. Attól, 
hogy valaki egy kórház gazdasági igazgatója vagy osztályvezető főorvosa, nem feltétlenül ért az 
egészségügy gazdasági kérdéseihez. Persze kialakíthatnak ezek a vezetők egy saját módszertant, de az 
lehet, hogy ez a gazdasági megközelítés alapvetően hibás, és a kórház vagy az osztály más 
módszerekhez képest gazdaságilag rosszul működik, esetleg csődbe is megy. Az Egészség- 
gazdaságtani Intézetben a módszertant, az alternatív gazdasági megközelítéseket kell bemutatni, hogy 
a később döntési helyzetben levő kollégák tudjanak mérlegelni a rendelkezésre álló lehetőségek 
között.

-  De ez akkor azt is jelenti, hogy Önök nem mondják meg az oktatás során, hogy melyik a helyes 
gazdasági megközelítés?

KZ: Nem, mert örökérvényű gazdasági módszer nem létezik, mindig a körülmények döntik el, hogy 
melyiket érdemes választani a megoldási lehetőségek közül. Az orvostudománnyal ellentétben az 
egészség-gazdaságtanban a helyes szemlélet sokkal fontosabb, mint a tényanyag.

-  Az oktatás mellett vannak-e az intézetnek egyéb feladatai is?

KZ: Igen, sőt ennek azonnali jelentősége, ha lehet, még nagyobb. A Klinikai Központ gazdasági 
működéséhez az Intézet stratégiai támogatást nyújt, azaz a vezetés és a Gazdasági Igazgatóság 
munkájához tudományos megközelítésű döntéselőkészítő anyagokat dolgoz ki.



11
XVIII. évfolyam 1. szám

-  Reméljük ennek pozitív hatását minél hamarább érezhetjük a Klinikai Központ gazdasági 
eredményeiben, hiszen a mostani megszorítások miatt a helyes gazdasági megközelítésre és 
módszerekre egyre nagyobb szükségünk lesz. Munkájához sok sikert kívánunk!

Haiman Éva PR-referens

íJC ^  íJC rjí í j í  ^

KÖNYVAJÁNLÓ

Principles of Medical Pharmacology

Harold Kalant, Denis M. Grant és Jane Mitchell szerkesztésében, VII. kiadás, Elsevier Canada, 
Toronto, 2006. 215x275 mm, kötve, 1022 oldal. ISBN 0—7796—9945—9 (árjelzés nélkül). A könyv 
mintegy 180 táblázatot, 410 ábrát és ezernél több irodalmi hivatkozást tartalmaz.

A könyv 10 részből áll, ezeken belül 72 fejezetet tartalmaz, amelyeket szerte a világból 62 jónevű 
szerző fogalmazott meg, közöttük hárman magyarok, nevezetesen Endrényi László, Kádár Dezső és 
Sárközy Andrea, akik a 72-ből négy-négy és egy fejezetet állítottak össze! A könyv végső formájának 
kialakításánál figyelembe vették a Torontói Egyetem farmakológiai intézetei, továbbá az orvos-, 
fogorvos- és gyógyszerészhallgatók, ill. klinikusok és más szakértők véleményét is.

Szerzői szerint a könyv célja a gyógyszerhatástan és a biofarmácia hatalmas anyagának 
tudományos, olvasmányos és megtanulható bemutatása. Tankönyv. Aki ezt az anyagot tudja, annak 
van áttekintése és szemlélete az egészről. A tíz fő rész a farmakológia alapelveivel; az autonóm és a 
központi idegrenszerrel; a szövetek mediátoraival és módosítóival; a kardiovaszkuláris rendszerrel; a 
légző-, vese-, vér- és immunrendszerrel; a gasztrointesztinális rendszerrel, az endokrinrendszerrel; a 
kemoterápiával és a farmakológia más fontos fejezeteivel foglalkozik. Az utolsó részhez 15 fejezet 
tartozik: egyéni gyógyszerelés, mellékhatások, interakciók, perinatalis és öregkori gyógyszerelés, 
vitaminok és mikroelemek, növényi anyagok, az oszteoporosis és gyógyszerei, bőrgyógyászati 
készítmények, kémiai karcinogenézis és teratogenézis, gyógyszerabúzus és -függőség, toxikológiai 
alapelvek, ill. mérgezések és antidótumok.

A könyv először 40 évvel ezelőtt jelent meg. Azóta rendkívül sok az új tudományos ismeret, 
változott a szemlélet és zömében a gyógyszerkincs, ill. teljesen kicserélődött a szerzői gárda. Ez a 
tankönyv hetedik kiadása, ennélfogva szerzői a könyvírás terén ma már kellően nagy rutinnal 
rendelkeznek.

Szólnom kell a könyv beosztásáról, szerkesztéséről és dokumentációiról. Egy-egy fejezet 
átlagban 13-14 oldal terjedelmű és 2-3 táblázatot, kb. 6 ábrát, ill. 15 irodalmi hivatkozást tartalmaz, 
ami egyfajta szigorú mértékletességet jelez (az ábrák jól érthetők. Közöttük sok kémiai szerkezeti 
képlet van). A Részek és a Fejezetek első oldalát, továbbá a táblázatok, az ábrák címét és a fejezetek 
alcímeit középbama színnyomással emelték ki, ami a könyvet vizuálisan is jól élvezhetővé teszi. A 
több, mint ezer irodalmi hivatkozásból („Suggested readings”) 30 internetes és négy esetben magyar 
szerzők publikációira is hivatkoznak, nevezetesen Kiss J. P. és Vízi E. Szilveszter, Szabó B. és 
Somogyi A. szerzőére.

A könyv szerzői között sok a klinikus, akiknek a gyógyszerhasználat terén nagy a tapasztalatuk. 
Teljesen újra fogalmazott fejezetei a legújabb kutatási eredményeket is tartalmazzák. Az előző kiadást 
egészen új fejezetekkel egészítették ki. És végül a záró kérdés, hogy kiknek ajánlható? -  A Kiadó 
elsősorban orvos-, fogorvos-, gyógyszerész- és biológiai tudományokat tanuló hallgatóknak, valamint 
oktatóiknak ajánlja, amely véleményhez magam is csatlakozom.

prof. emer. Kata Mihály
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Jubileumi diplomás gyógyszerészek

A XIII. Szent-Györgyi Albert Napok keretében 2006. november 17-én, a József Attila Tanulmányi és 
Információs Központ Kongresszusi temében -  70, 65, 60 és 50 évvel korábban szerzett oklevele 
alapján -  egy-egy gyógyszerészkolléga Rubin- és Vas-, négy gyógyszerész Gyémánt- és 27 
gyógyszerész Aranyoklevelet vehetett át. -  A jubileumi diplomások nevében dr. Regdon Géza 
Aranydiplomás gyógyszerész, ny. egyetemi docens mondott köszönetét. A jubiláló orvosok 
ünepségéről a Centrum lapjának 2006. decemberi számában olvashattunk.

Rubindiplomás
dr. Szekeres Sándor Szegeden 1936-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. Kötelező katonai 
szolgálata után a Helyőrségi Kórház egészségügyi osztagában és gyógyszertárában teljesített 
szolgálatot. Doktori címet szerzett a Közegészség és Kórtani Intézetben. Katonai behívóval a Magyar 
Kir. Honvéd Repülőorvosi Vizsgáló Intézet munkatársa volt. Az államosításig édesapja 
gyógyszertárában dolgozott, majd Kecskeméten a Gyógyszertári Központban volt szakfelügyelő, 
aztán Veszprémben a Gyógyszertári Központ főgyógyszerésze, ill. 1957-től Pécsett 
gyógyszergazdálkodási osztályvezető volt.

Vasdiplomás
Boleman Lajos 1918-ban született, édesapja szintén gyógyszerész volt, Szegeden nyert gyógyszerészi 
oklevelet. Az államosításig magán gyógyszertárakban dolgozott, aztán a Zala megyei Gyógyszertári 
Központ gyógyszergazdálkodási osztályvezetője volt, Több helyen közforgalmú gyógyszertárat 
vezetett: Kéthely és Balatonszentgyörgy. Nyugdíjas éveiben helyettesítő gyógyszrészként 
tevékenykedett. Kamarai működési engedélyét 2005-ben adta vissza. Kitűnő munkásságát „Érdemes 
Gyógyszerész”, „Kiváló Gyógyszerész” és „Zala megye Kiváló Gyógyszerésze” kitüntetéssel ismerték 
el.

Gyémántdiplomás
Barcsay István 1946. július 13-án kapott gyógyszerészi diplomát Szegeden. A. Szerves- és 
Gyógyszerkémiai Intézetben gyakornokként dolgozott. 1948-ban tirocinális vizsgát tett. Családi 
gyógyszertárukat vezette az államosításig, majd Deszken, ill. Szőregen működött. Pályáját a 
veszprémi Nehézvegyipari Kutató Intézetben, később a Csongrád megyei Gyógyszertár Központnál 
folytatta. Volt beosztott gyógyszerész, szakfelügyelő és osztályvezető 1985-ig, nyugdíjazásáig. 
Munkásságát 1986-ban Societas Pharmaceutica Hungarica kitüntetéssel jutalmazták és 2001-ben az 
MGYT Szenátusának tagja lett.

Cselkó Katalin dr. Sebestyén Lászlóné 1946-ban diplomázott Szegeden. Gyógyszerészként Szentesen 
kezdte pályáját, ahol 1971-ig dolgozott, majd 1986. december 31 napjáig -  nyugdíjazásáig -  a 
veszprémi „Arany Oroszlán” gyógyszertár gyógyszerésze volt. 1967-ben toxikológus gyógyszerészi, 
majd 1980-ban gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből szakképesítést szerzett.

Kmetty Ilona dr. Tregele Kálmánné 1946-ban szerzett gyógyszerészi diplomát Szegeden. 
Gyógyszerészi pályáját a pomázi „István Király” gyógyszertárban kezdte és -  néhány éves szentendrei 
kitérővel -  ott is fejezte be. 1985-ben ment nyugdíjba, de nyugdíjasként 1992-ig teljes munkaidőben 
dolgozott. 1980-ban gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből szakgyógyszerészi bizonyítványt 
szerzett. 1996-ban Aranydiplomát vett át az Egyetemtől.

Szabó Lóránt 1946-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet a Szegedi Tudományegyetemen. 
Balatonfüreden kezdetben beosztott gyógyszerész, később Füreden és Lepsényben 
gyógyszertárvezető, valamint gyógyszerügyi osztályvezető a Fejér megyei Gyógyszertári Központnál. 
A „Fekete Sas” Patikamúzeum létrehozása elismeréséül Székesfehérvár városa Álba Regia 
Emlékérmet adományozott neki. 1965-ben Érdemes Gyógyszerész kitüntetést, 1996-ban 
Aranydiplomát kapott.
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Aranydiplomás
Ammer Ferenc a Szegedi Orvostudományi Egyetemen államvizsgázott 1956-ban. Diplomája 
megszerzése után beosztott gyógyszerészként dolgozott Miskolcon. Később megbízott vezető, majd 
Debrecenben és Gyöngyösön patikavezetőként tevékenykedett. 1996-tól a gyöngyösi „Szarvas” 
gyógyszertár tulajdonosa.

Bagdi Lajos 1956-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Szakán diplomázott. A 
vizsgák után 1962-ig Zala megyében dolgozott. 1962-ben a Magyar Néphadsereg állományába lépett 
mint hivatásos tiszt. 1985-ben alezredesként vonult nyugdíjba. Az évek során szervező 
szakgyógyszerészi, később a Budapesti Műszaki Egyetemen analitikus szakmérnöki diplomát szerzett.

Bálint Aranka a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Szakán szerzett diplomát. 
Szolnokon dolgozott 2 évet gyógyszertárban. Újabb 2 évig váltakozó munkahelyű gyógyszertárvezetö 
lett. Ezt követően ismét patikában tevékenykedett, közben toxikológiából szakvizsgázott. E 
végzettségével -  patikai munkája mellett -  a Szolnok megyei Közegészségügyi és Járványügyi 
Állomáson mint toxikológus gyógyszerész dolgozott megbízással. 1988-ban nyugdíjba ment, de 
nyugdíjasként most is dolgozik.

Bezzegh Dénes 1956-ban az egyetem elvégzése után pályázat útján akkori nevén EGYT 
Gyógyszervegyészeti Gyárba (ma EGIS) 35 évig folyamatosan dolgozott. Ez idő alatt másfél évig 
analitikusként, majd gyógyszertechnológusként tevékenykedett. A Tablettázó Üzem vezetője volt; 
majd önálló fejlesztő-kutató, végül a szilárd gyógyszerkészítmények fejlesztését kidolgozó Kísérleti 
Üzem vezetője lett. 1973-ban szakgyógyszerészi minősítést kapott. Mintegy 20, itthon és külföldön 
elfogadott gyógyszerkészítmény gyártására vonatkozó szabadalom szerzője. Munkája elismeréseként 
„Érdemes Gyógyszerész” és „Kiváló Feltaláló” kitüntetés Arany fokozatát kapta meg. A világ számos 
országában végzett szakértői munkát, amelynek keretén belül a magyar gyógyszerkészítmények know- 
how-ját adaptálta és gyártásukat indította be.

Csóti Gyapjas Klára Kovács Mihályné 1956-ban szerzett gyógyszerészdiplomát a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen. Előbb a Veszprém megyei Gyógyszertári Központban, ezt követően a 
Veszprém Megyei Kórház vérellátó részlegében vezetőgyógyszerészként dolgozott. 
Gyógyszertechnológiából szakvizsgát tett 1978-ban. Munkáját „Kiváló Dolgozó” és „Miniszteri 
Kitüntetés”sel ismertékel. 1987-től nyugdíjas.

Eiben Edit dr. Keresztes Nagy Istvánné egyetemünkön 1956-ban gyógyszerészi oklevelet, 
Chicagóban 1970-ben ismét gyógyszerészi és 1983-ban Arizona államban jogi diplomát szerzett. 
Kezdő gyógyszerészként szűk egy évet Szombathelyen, majd az USA-ban 26 évet egyetemi kórházi 
patikában dolgozott. 1996-ban nyugdíjba vonult.

Elmer Ádám diplomája megszerzésétől 1957 augusztusáig állandó helyettesítőként dolgozott a Bács- 
Kiskun megyei Gyógyszertári Központnál. Ezt követően a hajósi gyógyszertárban felelős vezető, majd 
1995-től egyéni vállalkozóként e patikában végzett gyógyszerészi tevékenységet. 1980-ban 
Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből szakvizsgázott. 2005. február 1-től nyugdíjas.

Fekete András Jenő 1956-ban szerzett gyógyszerészi diplomát Szegeden. Hét éven át helyettesítő 
gyógyszerészként dolgozott Bács-Kiskun megye területén. Első felelős vezetői megbízást 1964-ben 
Úszódon kapott, majd hamarosan Tompára került szintén vezetőnek. 1995-ben pályázat útján saját 
tulajdonjogot szerzett a patikára, ahol jelenleg is dolgozik.

dr. Gaizer Ferenc 1956 februárjában szerzett „Kitüntetéses gyógyszerészi oklevelet” a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen, majd ugyanez év szeptemberében gyakornoki kinevezést kapott a 
SZOTE Gyógyszerészi Vegytani Intézetébe. Számos felsőoktatási intézményben végzett sokirányú
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oktatási tevékenységet. Több országban vendégkutatóként töltött közel három évet. 
Gyógyszerészdoktor (1961), gyógyszerellenőrzés (kémiai analitikai) szakgyógyszerész (1974), a 
kémiai tudomány kandidátusa (1969), a kémiai tudomány doktora (1987). Mintegy nyolcvan 
tudományos közleményt publikált és öt oktatási jegyzetet írt. 1991-ben egyetemi tanári kinevezést 
kapott. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karáról emeritus professzorként 
ment nyugdíjba, ahol a Kémiai Tanszék vezetője és a Kar főigazgatóhelyettese volt.

Hajdú József 1956-ban szerzett gyógyszerész diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 
Államvizsga után Kunszentmártonban volt kezdő gyógyszerész. 1957 augusztusában a cibakházi 
gyógyszertárba került. 1995-től magángyógyszerészként ma is ott dolgozik.

Herczegh Cecília dr. Jámbor Zoltánné 1956-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet Szegeden. Pályáját 
beosztott gyógyszerészként Gyulán kezdte el, később Püspökladányban és Bácsalmáson volt 
gyógyszerész. 1973-ban gyógyszertárvezetői kinevezést kapott. Vezetői munkája elismeréseként 
1978-ban „Miniszteri Dicséretben, 1987-ben pedig „Kiváló Munkáért Miniszteri kitüntetésben 
részesült. 1991-ben ment nyugdíjba.

Honvéd Erzsébet dr. Padlás Jánosné Egyetemünkön 1956-ban kapott diplomát. Gyógyszerészi 
hivatását Szeged több patikájában látta el. 1980-ban gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből 
szakgyógyszerészi képesítést szerzett. Munkáját „Hűséggel a népegészségért” és „Kiváló Munkáért” 
Emlékéremmel, valamint „Kiváló Gyógyszerész” oklevéllel jutalmazták. 1988 júniusában nyugdíjba 
vonult.

Hudák Viola Tóth Kálmánná 1956-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen. Pályáját a miskolci „Kígyó” Gyógyszertárban beosztott gyógyszerészként kezdte. 1960 és 
1977 között a „Vasgyári Patika” vezetőhelyettese, de 1977-ben visszakerül a „Kígyó” Gyógyszertárba 
vezetőnek. 1988-tól nyugdíjasként részidőben még ma is dolgozik.

Keller Julianna Buzder Lantos Lajosné 1956-ban kapott oklevelet a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen. Hivatását a Békés megyei Gyógyszertári Központban kezdte. 1957-ben átkerült a 
Csongrád megyei Gyógyszertári Központba. 1972-ben növényvédőszerek toxikológia tárgykörű 
vizsgát tett. 1980-ban szakgyógyszerésznek minősítették. Lelkiismeretes munkáját több kitüntetéssel 
és igazgatói dicsérettel jutalmazták. 1986-tól nyugdíjas.

dr. Kiss M. Éva dr. Regdon Gézáné 1956 februárjában „Kitüntetéses gyógyszerészi oklevelet” 
szerzett. Másfél évig Orosházán gyógyszertárban dolgozott, majd Dávid Lajos professzor meghívta a 
Gyógyszerészeti Intézetbe. 1964-ben „Summa cum laude” minősítéssel egyetemi doktori címet 
szerzett és tanársegédi, majd egyetemi adjunktusi beosztásban dolgozott. Fő feladata volt a hallgatók 
Gyógyszertechnológia oktatása és a korszerű gyógyszerformák kutatása. Számos publikációja jelent 
meg külföldi szaklapokban. 1973-ban szakgyógyszerészi címet szerzett. Gyakorlati vizsgáztatóként 
éveken át részt vett a jelöltek államvizsgáztatásában. Kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért több 
ízben kapott „Rektori Dícséret”et. Az egészségügyi miniszter 1982-ben és 1988-ban „Kiváló 
Munkáért” kitüntetésben részesítette. 35 év egyetemi szolgálat után ment nyugdíjba.

Kovács Gizella Mária dr. Rácz Fodor Benőné 1956-ban a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
államvizsgázott. Diplomája megszerzése után 1971-ig Kiskunhalason dolgozott. Akkor Szegedre 
költözött, ahol előbb a „Kígyó” majd a „Tarjáni” Patikában gyógyszerész. 1980-ban 
szakgyógyszerészi bizonyítványt szerzett. 1988. szeptember 30-án ment nyugdíjba.

dr. Magyarlaki Anna dr. Bogdán Emőné 1956-ban kapott gyógyszerészi oklevelet. 1979. szeptember 
1-ig a SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, majd 1988. július 1-ig, nyugdíjazásáig, a Központi Klinikai 
Kémiai Laboratórium adjunktusa. 1960-ban „Summa cum laude" minősítéssel gyógyszerészdoktori
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diplomát szerzett. Farmakológia-toxikológia, majd klinikai laboratóriumi vizsgálatok témakörben 
szakgyógyszerészi vizsgát tett. Német (1969) és orosz nyelvből (1979) nyelvvizsgája van.

Marosfalvi Márta dr. Dobák Endréné a Szegedi Orvostudományi Egyetemen kapott gyógyszerészi 
oklevelet. A diploma megszerzése után Baján dolgozott néhány hónapot, majd 15 éven át Pécsett 
csoportvezető gyógyszerészként tevékenykedett. 1972-ben Mohácsra került, ott a központi 
gyógyszertár vezetőhelyettese lett. 1994-ben nyugdíjazását kérte. Ekkor egy új magángyógyszertárban 
folytatta gyógyszerészi munkáját, jelenleg is ott dolgozik.

Ménesi Mária Bógyi Györgyné a diploma megszerzése után Dévaványán és Mezőkovácsházán volt 
beosztott gyógyszerész, majd Okányba helyezték gyógyszertárvezetőnek. 1963-ban pályázat útján lett 
Sarkadkeresztűron a patika vezetője 1990-ig, nyugdíjazásáig. 1980-ban szakgyógyszerészi 
bizonyítványt szerzett gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezésből. 1994-től nyugdíjas 
gyógyszertárvezetőként működtette a „Mezőgyáni” Gyógyszertárat.

Nagy Ilona Halmai Tivadamé 1956-ban szerzett gyógyszerész diplomát a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen. Kezdetben beosztott volt, majd gyógyszertárvezetőként dolgozott Szegeden 1988-ig 
nyugdíjazásáig. 1992 és 1999 között mint magángyógyszerész tevékenykedett. Szakgyógyszerészként 
keveset jelenleg is dolgozik.

Pataricza Janka Julianna dr. Prisetzky Ferencné 1956-ban kapott gyógyszerészi oklevelet 
egyetemünkön. Szekszárdon kezdett el dolgozni mint beosztott gyógyszerész. 1958-tól 1988-ig 
gyógyszertárvezető Tengelicen, Tolnán és Szekszárdon. 1983-ban „Kiváló Munkáért” kitüntető 
jelvényt kapott az egészségügyi minisztertől.

Prókátor M árta dr. Becze Istvánné 1956-ban diplomája megszerzése után Gyöngyösre, egy év 
elteltével Fejér megyébe került helyettesítő, majd beosztott gyógyszerésznek. 1962 és 1986 között 
Vámosgyörkön gyógyszertárvezető volt egészen nyugdíjazásáig. 1995-ben ismét a hivatásának élt. 
Jászárokszálláson beosztott, később Gyöngyösön a megyei tisztifőgyógyszerész megbízásából 
gyógyszertárvezetői teendőket látott el. Gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezésből 
szakgyógyszerészi vizsgát tett.

dr. Regdon Géza 1956-ban jeles minősítéssel szerzett gyógyszerészi oklevelet. Rövid gyógyszertári 
munka után Dávid professzor meghívására a Gyógyszerészeti Intézet oktatója lett, ahol négy évtizeden 
át dolgozott. „Summa cum laude” doktorált, majd a kandidátusi cím megszerzése után, 1977-től 
docensként működött. 11 éven keresztül volt az intézetvezető helyettese. A Gyógyszertechnológia 
oktatása mellett 8 éven át a Gyógyszerészet története főkollégium előadója volt és 28 évig vett részt a 
jelöltek államvizsgáztatásában. A Kar Oktatási és Nevelési Bizottságának elnöke is volt és számos 
alkalommal ellátta a Kari fevételi vizsgabizottság elnöki teendőit. Kutatási eredményeiből 155 
tudományos közleménye jelent meg, fele részben angol vagy német nyelven. Közéleti tevékenysége: 
MTA/TMB, a Gyógyszerkönyv és FoNo szerkesztő bizottsága, a Kamara Kari vezetője, az MGYT 
megyei titkára és az Országos Vezetőség tagja. 2001-től az MGYT Szenátusának tagja. 1995-óta 
nyugdíjas. Számos kitüntetést kapott, többek között: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1976), a 
SZOTE Kiváló Nevelője (1981), „Kiváló Gyógyszerész” (1984), a SZOTE Kiváló Oktatója (1994) és 
Apáczai Csere János Díj (1996).

Surjányi Ilona dr. Jenőváriné egyetemi tanulmányait 1956 február 10-én a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerészi Szakán fejezte be. Pályáját mint beosztott gyógyszerész kezdte a Csongrád 
megyei Gyógyszertári Központnál. 1968-ban intézetvezető főgyógyszerésznek nevezték ki a 
Hódmezővásárhelyi Kórház gyógyszertárába és 1993. december 31-ig, nyugdíjazásáig ott dolgozott.
1981 -ben szakképesítést szerzett.
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Szabó Matild Antonyi Emilné 1956-ban diplomája megszerzése után a Heves megyei Gyógyszertári 
Központnál, később Füzesabonyban, majd Egerben beosztott gyógyszerészként dolgozott. 1960-ban 
szakfelügyelő gyógyszerészi képesítést szerzett, s e munkakörben tevékenykedett. 1973-ban vezető 
szakfelügyelővé nevezték ki. Ekkor lett gyógyszerellenőrzési (kémiai analitika) szakgyógyszerész. A 
gyógyszeranalitika területén munkatársaival több új gyakorlati módszert dolgozott ki. 1995 végén 
vonult nyugdíjba.

Tóth Éva dr. Vicsay Andrásné 1956-ban államvizsgázott jeles eredménnyel a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem gyógyszerész szakán. Kecskeméten előbb egy éjjel-nappalos 
gyógyszertárban beosztottként dolgozott, közben három hónapos katonai szolgálatot teljesített a 
kecskeméti Honvéd Kórház patikájában. 1957-ben visszakerült Szegedre. Itt 17 évig a „Kígyó” 
Patikában, majd saját kérésére egy kisebb forgalmú gyógyszertárban tevékenykedett nyugdíjazásáig 
mint oktató- és szakgyógyszerész.

Vadasy Luca Kovács Árpádné az egyetemi tanulmányok befejezése után Somogy megyébe került, 
ahol 1 évig beosztott gyógyszerészként, majd gyógyszertárvezető-helyettesként dolgozott. 1962-től 
1995-ig a balatonföldvári gyógyszertár vezetője lett. Közben gyógyszerügyi szervezésből szakvizsgát 
szerzett. 62 évesen lett nyugdíjas. Azóta beosztott gyógyszerészként napi 4 órában dolgozik.

Összeállította:
prof. emer. Kata Mihály
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Tel: 57-37, mobil: 70/258-89-43.

Olvasóink figyelmébe!

Ha cikket, információt kíván közölni, a következő e-mail címek egyikére küldheti:

traser@axelero.hu
haimaneva@t-online.hu
mdomokos@bibl.u-szeged.hu
barat@recof.szote.u-szeged.hu

Kiadja: prof. dr. Mikó Tivadar
a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerész

tudományi Centrum elnöke 
Felelős szerkesztő: Tráser László 

Munkatársak: Domokosné Halász Margit, Varga György 
Készült: az SZTE ÁOK Házi Nyomdájában 

Vezető: Nagy János 
Törzsszám: 37/2007
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