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A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának hírlevele elé… 

Igen Tisztelt Egyetemi Polgár, Kedves Olvasó! 

Nincs olyan nap, hogy az elektronikus postaláda kinyitása ne hírlevelek 

özönével járna. A célunk nem az, hogy a trash-folderbe kerülő tartalmakat 

gyarapítsuk. A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának hírlevelével fontos 

információkat szeretnénk átadni, bemutatni a kar külkapcsolatait, a 

vendéghallgatók, vendégoktatók tevékenységét, külföldi vendégeink 

visszajelzéseit kívánjuk megosztani Egyetemünk Polgáraival, kedves 

Olvasóinkkal. 

Szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy az ÁOK munkatársai, hallgatói 

és külföldi partnerei megismerjék a karon zajló, élő-aktív nemzetközi 

kapcsolatokat, így ötletet merítsenek esetleges további kutatási, oktatási 

együttműködésekhez, illetve pályázatokhoz. 

A hírlevél rovatai reményeink szerint hűen tükrözik azt a sokszínűséget, 

amely a kar egyik legfőbb jellemvonása, és amivel munkatársaink, 

hallgatóink hozzájárulnak a Pécsi Tudományegyetem, illetve a város 

hangulati, illetve kulturális diverzitásához is.  

Igyekszünk a karral, egyetemmel, vendéghallgatókkal, külföldi kiküldetéssel 

kapcsolatos különleges élményeket bemutatni, és egy kissé színessé tenni 

azoknak a napját, akik ezt a hírlevelet elolvassák.  

Kérem, fogadják szeretettel, 

Prof. Dr. Büki András 

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke, 

egyetemi tanár, klinikaigazgató 
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Örömmel adjuk hírül, hogy elkészült az Általános Orvostudományi Kar 

Intézeteinek és Klinikáinak külföldi kapcsolatait tartalmazó ADATBÁZIS, 

mely az NKI honlapjáról letölthető az alábbi linken:  

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/1780/index/almenu/581  
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Bemutatkozik a PTE KK SBO, azaz a „Sürgi” 

Dr. Kanizsai Péter László DEAA, Ph.D. 

Tanszékvezető, Sürgősségi Orvostani Tanszék 

Immáron 10 éve, hogy a PTE-n is elindult az az egység, ahol mindenkit 

megvizsgálnak, akit kell, ahol az ellátók mozognak és nem a beteg és ahol az idő 

komolyan számít. Ugyan mi sem szeretjük túlságosan a nevünket, hisz benne van, 

hogy „sürgős”, ami sok esetben félreértésre ad okot. Sürgős az ellátás annak, aki 

valóban bajban van, de nem sürgős annak, akinek 

élete, végtagja nincs közvetlen, vagy közvetett veszélyben.  

De hogy lehet különbséget tenni sürgős és nem sürgős közt? 

Erre szolgál a triázs, ahol képzett szakdolgozóink 

meghatározott lépésekben osztályozzák a betegeket. Az ún. 

reszuszcitatív, azonnali ellátást követelő kategóriától egészen 

a nem sürgős betegekig, mindenkit megnézünk, kikérdezünk 

s az esetek zömében el is látunk. Van persze olyan beteg is, aki 

nem igényel ellátást és van olyan, akit azonnal műtőbe kell vinni, majd az intenzívre. 

S hogy miből is áll egy sürgősségi ellátást igénylő beteg „órarendje”? Kezdődik a 

betegfelvétellel, ahol a fontosabb adatokat rögzítjük, majd tapasztalt műszakvezető 

ápolóink egy előzetes triázsvizsgálatot (szakszóval pretriázst) végeznek. Ezt követi maga a 

triázs, melynek időtartama 5-10 perc. Ezután kerül a beteg orvosi vizsgálatra, mely 

triázskategóriától függően 0-120 perc. Igen, akár 2 órát is kell várni az orvosra, de ezen 

betegek valóban nem igényelnek azonnali beavatkozást. Az orvosi vizsgálaton derül ki, 

hogy milyen további labor és képalkotó (röntgen, ultrahang, CT, MR) vizsgálat szükséges, 

milyen szakterületeket kell bevonni a beteg ellátásába. És ha itt megállunk egy pillanatra, 

láthatjuk, hogy ez bizony akár órákat is igénybe vehet. A legoptimálisabb esetben 1-1,5 óra 

alatt megvannak a laborok, újabb 1 óra a képalkotók eredményének megérkezése és a 

szakirányú konzultációk is sokszor órákba telnek. Ha utánaszámolunk, akkor már 4-6 

óránál tartunk, úgy, hogy minden megy, mint a karikacsapás. Ha bármi közbejön, pl. egy 

alvadékos vérminta, egy időközben még szükségessé váló 

újabb vizsgálat, akkor ez az idő jelentősen kitolódhat. De 

gondoljunk csak bele: a rendelőintézetben mindez napokig 

tart! 

Betegeink jelentős részét ellátjuk és elbocsátjuk, de vannak 

olyanok is, akiket osztályon kell elhelyezni és bizony vannak 

olyan szomorú esetek, amikor már nem tudunk segíteni.  

Lehet, furcsán hangzik, de van a sürgősségnek egyfajta 

preventív szerepe is. Azzal, hogy megfigyelés alatt tartunk egy szívbeteget, akinek ugyan 

aktuálisan nincs pl. infarktusa, de magas kockázatú, meg lehet előzni olyan kórállapotok 

kialakulását, amik az életet veszélyeztethetik. Ugyanígy a sürgősségen kifüggesztett 

felhívások, a képernyőkön látható információk reményeink szerint segíthetnek a 

betegeknek és hozzátartozóiknak pl. a sztrók tüneteinek időben történő felismerésében, 

ezáltal a gyorsabb szakellátásban is. 



Egyetemi tanszék lévén aktívan részt veszünk a medikusok és az ápolók oktatásában, a 

szakorvosképzésben. Kiválóan együttműködünk a másik három egyetem SBO-ival. 

Projektjeink jelentős részét is együtt alakítjuk, foglalkozunk a szepszis korai felismerésével, 

a mesterséges intelligencia és a sürgősségi orvoslás kapcsolatával. Kollégáink jelentős része 

nemcsak a hospitális sürgősségben aktív, hanem a prehospitális ellátásban is, ami azért is 

szerencsés, mert így jön létre az a kapocs, ami a két színteret összefogja, így valósul meg a 

közös gondolkodás, amiből a betegek profitálhatnak. 

Miben más egy kicsit a pécsi sürgi? Talán abban, hogy hisszük: normális kommunikációval 

rengeteg nehézség leküzdhető, sok problémának elejét lehet venni. Az országban az elsők 

közt alkalmaztunk SOD-okat, azaz Sürgősségi Osztályos Diszpécsereket, akiknek feladata 

a beteg komfortjának javítása. Ennek legegyszerűbb módja, ha informáljuk őket és 

hozzátartozóikat a várakozás várható időtartamáról, a vizsgálatokról, a szakirányú 

konzultációkról.  

A tavalyi évben közel 42.000 beteget láttunk el. Ez egy komoly szám, országos 

viszonylatban is. Hisszük, hogy a mennyiség nem mehet a minőség rovására. Talán ennek 

köszönhetjük, hogy 2019-ben kiérdemeltük az Év Kiváló Klinikája megtisztelő címet. 

A koronavírus járvány idején egységünk biztosítja a Koronavírus-Ellátó Központban a 

triázst, úgy, hogy a Janus Pannonius Klinikai Tömbben is van CoVID részleg. A kihívás 

óriási, a járvány még nem ért véget, csupán levegőhöz jutottunk most, amikor írom e 

sorokat. Őszinte hálával tartozom minden egyes kollégámnak, akik önzetlen munkájukkal 

nap, mint nap lehetővé teszik, hogy a rendszer működőképes maradjon.  

  

Új partnereink 2019/20 – kari hallgatói csereprogramok: 

University of Liverpool: hallgatói mobilitás 

Masaryk University (Brno): Erasmus+ mobilitások 

University of Coimbra: Erasmus+ mobilitások 

Houston Methodist Hospital: hallgatói mobilitás 



 

  
Az USA vezető egyetemein járt a PTE ÁOK delegációja 

A PTE ÁOK vezetése a hagyományok és tradíciók tiszteletben tartása mellett elkötelezett híve a 

legmodernebb eljárások alkalmazásának. 2019. márciusában Nyitrai Miklós dékán vezetésével a 

PTE ÁOK delegációja látogatást tett az Egyesült Államok számos rangos intézményében: a 

Harvard Medical School-ban (HMS), a Mayo Clinic rochesteri központjában, illetve a Houston 

Methodist Hospital-ben. A Mayo Clinic PhD- és Medical Engineering programjainak vezetőivel 

lefektették egy közös MD/PhD-programmegállapodás elvi alapjait. Houston-ban többek között a 

város és a régió egyik meghatározó egészségügyi intézményét, a Houston Methodist Hospitalt 

látogatták meg. Egyeztettek a HMAA (Amerikai Magyar Orvosszövetség) és a PTE kollaborációját 

segítő szerződés aláírásáról, amely lehetővé teszi a sok évre vissza-nyúló kapcsolat elmélyítését, 

így biztosítva az orvostanhallgatók további, sikeres és magas színvonalú amerikai 

tanulmányútjait. 

 

 

Karunk vezetői Szingapúrban jártak 

Karunk vezetői január 6-a és 11-e között látogatást tettek Szingapúrban, a Lee Kong Chian School 

of Medicine-ben, valamint a School of Chemical and Biomedical Engineering-ben (Nanyang 

Technological University, NTU) egyrészt oktatási tapasztalatcsere, másrészt az egészségmérnök 

(Biomedical Engineering) szak indítása céljából. A találkozó során a Team Based Learning (TBL) 

modern oktatási technikával, a kiscsoportos, gyakorlatcentrikus orvoskari képzéssel, és az orvosi, 

valamint a műszaki képzések határterületeivel ismerkedett a delegáció. 

 

 



Saitama Medical University – Japán 

Dr. Schlégl Ádám M.D. Ph.D. beszámolója 

Cseregyakorlatomat a Hidaka International Medical Center Cancer 

Centerjének Orthopaedic Oncology and Surgery intézetében, illetve a 

Moroyama University Hospital Ortopédiai Intézetében töltöttem.  

Részt vettem ortopéd onkológiai betegek járóbeteg ellátásban, fekvőbeteg 

ellátásban, illetve műtéti kezelésében is. Megismerhettem az UH és CT vezérelt core-needle 

biopszia alkalmazásnak lehetőségét csont- és lágyrész tumorok esetében. Olyan tömegben 

találkozhattam ortopédiai tumoros beteggel, melyre Pécsen nincs lehetőség. S egyben 

rengeteg olyan ismerethez jutottam, melyet kamatoztathatok az itthoni betegellátásban is. 

A betegellátáson kívül az intézet bevont a tudományos életbe is, részt vehettem a 3rd 

Saitama Ortho Seminar-on, a Saitama Bone and Soft Tissue Tumor Society ülésén, a 

Japanese Association of Sarcoma Treatment and Research kongresszusán és számos 

tudományos rendezvényen, melyekből szakmailag rengeteget profitálhattam. Mindezek 

mellett felkértek, hogy tartsak előadást Magyarországról, a PTE-ről és a pécsi Ortopédiai 

Klinikáról a Hidaka Journal Club márciusi találkozóján. 

A szakmai fejlődés mellett személyes motivációm is volt arra, hogy Japánba látogassak. 

Kiskorom óta tanulok Kyokushin karatét, ami lehetőséget adott nekem, hogy egy kis 

betekintést nyerjek ennek a különleges országnak a kultúrájába. Mióta emlékszem a 

bakancslistámon szerepelt, hogy eljussak Japánba, megismerhessem az országot és 

edzhessek a karate szülőhazájában.  

A csereprogram segítségével csatlakozhattam a Saitama Musashi branch-hez, ahol az edzés 

mellett részt vehettem egy versenyen és vizsgán is. Mindezek mellett olyan emlékekkel 

gazdagodtam, mint relaxálás egy onsenben (tradicionális termálfürdő), reggeli szumó 

birkózókkal, látogatás Tokióba, Kiotóba, Oszakába, vagy éppen menekülés a szarvasok elől 

Narában (ezt szó szerint kell érteni, a turisták számának csökkenése miatt éhezni kezdtek, 

és bárkit megtámadnak, akinél élelmet sejtenek). 

Yazawa professzor elfogadta meghívásomat és ősszel Magyarországra látogat, illetve 

Imanishi adjunktus úr is elutazik Pécsre miután részt vett a SICOT kongresszuson. Itthon 

legendákat zengenek a japán udvariasságról, vendégszeretetről és nagyvonalúságról. Azt 

kell, mondjam, mindegyik igaz.  

  



Amerikai cseregyakorlat a COVID-19 árnyékában  

Los Angeles University of Southern 

California (USC)  

Keck School of Medicine 

Juszt Janka, Jason Sparks  

és Schranz Dániel beszámolója 

„Nagyon hamar eltelt ez a 2 hónap, unatkozni 

időnk nem volt, nagyon sokat tanultunk és sok 

élménnyel gazdagodtunk. Életre szóló 

tapasztalatokat szereztünk, az angol nyelvi 

készségeinket is nagymértékben fejlesztettük, 

amire sehol máshol nem lett volna jobb 

lehetőségünk. Nagyon hálásak vagyunk minden 

támogatónknak, akik lehetővé tették ezt a 

programot, reméljük a jövőben is hasonló 

sikeresen folytatódik tovább.” (Dániel)  

A kórház 

„A kórház hangulata remek, az orvosok hozzáállása a betegekhez, illetve 

hallgatókhoz példaértékű. A kórház felszereltsége is kitűnő és a hallgatók 

étkeztetésébe az egyetem is beszáll napi 

4,5 dollár támogatással, ráadásul az itteni 

menza egész jó! 

A sztereotípiákkal ellentétben egészséges 

ételek, saláták kerülnek az asztalra. 

Persze akinek igénye van rá, egy-két 

pizzaszeletet vagy hamburgert is lehet 

kérni a grillasztalnál.” (Jason)  

Mindennapok 

„A szállásunk Alhambrában egy nyugodt 

és biztonságos környéken van, a kórház busszal 30-

45 perc, ami itt közelinek számít. A 

tömegközlekedés nem olyan gyakori, mint otthon, 

és nem is olyan népszerű, így esténként sokszor 

inkább Ubert vagy Lyftet hívunk.” (Janka) 

A Nyugati Parti Tudós Klub 

„A Nyugati Parti Magyar Tudós Klub által rendezett évnyitó ülésére is meghívást kaptunk, 

ahol rövid előadásban beszámolhattam pécsi társaimmal a pécsi orvosi kar tudományos és 

közéleti oldaláról, kicsit a városról is beszéltünk. Szintén itt egy Szent- Györgyi Albert 



életéről készített filmet vetítettek le, amelyet egy 

diszkusszió követett. A tagok rendkívül nagy 

szeretettel fogadtak minket és a 

csereprogramot nagy 

mellszélességgel támogatják.” 

(Jason) 

Szabadidő 

„Hétközben a gyakorlat után 

kisebb programokat 

szerveztünk. Csatlakoztunk a 

Los Angeles-i Adidas Runners 

klubhoz, így minden 

keddenként velük futottunk 

Downtown-ban.” (Jason) 

„Hétvégékre kirándulásokat szerveztünk, meglátogattuk Santa Monicát, 

Venice beach-et, hikingoltunk a Griffith Observatory-n, beültünk Tarantino 

mozijába a „Once upon a time in Hollywood”-ra. Megnéztük az Oscar gálát is 

első héten „karnyújtásnyira” a sztároktól, elmentünk naplementét nézni 

Malibura, valamint visszatérhettünk a gyermekkorunkba is egy napra a 

Universal Studios hullámvasútjain.” (Janka) 

„Az utolsó hétvégén Venice beachen bicikliztem és megnéztem a Gold’s Gym-

et, ahol Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stalone és még további hírességek 

edzettek. Nagy élmény volt élőben látni ezt az ikonikus helyet.” (Dániel) 

COVID-on innen és túl 

 „Márciusban már kezdtük érezni, hogy a 

koronavírus hogyan fejti ki a hatását Los Angeles-

re is. Napról napra változott a helyzet és nagyon 

szomorú volt látni, ahogy a korlátozó intézkedések 

miatt a nyüzsgő, élettel teli metropolisz hogyan 

válik egy csendes, nyugvó városkává. Miután 

érvénybe léptek a korlátozások és bezártak a 

közösségi helyek, Downtown-ba mentünk el 

graffitiket nézni. A kijárási tilalom előtt már csak a 

természetbe merészkedtünk ki, például 

tengerparti sétákra, illetve kisebb túrákra a 

hegyekben. Az utolsó hetünkön már nem 

járhattunk gyakorlatra sem.” (Jason) 

„A csereprogram vége nem várt fordulatot vett, amire senki sem számított. Mindezek 

ellenére örülök, hogy az időt az első naptól kezdve maximálisan kihasználtuk és hasznos 

tapasztalatra tehettünk szert. A Tudósklub és a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karának segítségére végig számíthattunk, amit ezúton is nagyon 

köszönök.” (Janka) 

  



Erasmus Pécsett 
Franziska Thierer és Lennart Glehn 

 

Miért Pécsre esett a választásod? 

Franziska: Budapesti nyaralásomkor kellemes meglepetésként ért, hogy az emberek 

mennyire nyitottak és barátságosak, ezért is döntöttem úgy, hogy jobban meg szeretném 

ismerni az országot. 

Lennart: Egy barátom a PTE-n teljesített két szemeszter után tért vissza Németországba. Jó 

szívvel ajánlotta az egyetemet, ezért azt gondoltam, én is tennék egy próbát.  

Hogyan jellemeznéd az oktatást? 

Lennart: A szakmai tárgyak mellett részt vettem egy „Magyar nyelv és kultúra” című 

kurzuson is. A szakmai órák betegágy mellett zajlottak, heti egy tantermi előadással 

kiegészülve. A kislétszámú csoportokat nagyon barátságos és lelkes oktatók vezették.  

A magyar kurzus hetente kétszer 90 perces volt. Heten voltunk a világ minden tájáról 

tökéletes tanulási körülmények között. Két tanár felváltva oktatott minket, 

mindegyikünkre volt 

elegendő idejük, beleértve a 

helyes kiejtést is. A kurzus 

ingyenes az erasmusos 

hallgatóknak, így remek 

lehetőség adódott 

belekóstolni egy olyan 

különleges nyelvbe, mint a 

magyar. Nem beszélve 

arról, hogy mennyire jól 

mutat az ember 

önéletrajzában, ha a beszélt 

nyelvek között a magyart is feltudja sorolni.  

Milyennek találtad az online oktatást? 

Franziska: A járvány kitörése után jobbnak láttam hazatérni Németországba és ott befejezni 

a klinikai gyakorlatot. Ezért csak a magyar nyelvi kurzust folytattam a hazautazásom után 

online. A házi feladatok mellett hetente egyszer tartottunk videokonferenciát, ez a fajta 

tanulás teljesen új élmény volt számomra és jobban hasonlított a normál oktatásra, mint 

gondoltam volna.  



Lennart: A PTE ezen a téren is bámulatos munkát végzett, egyhetes szünet után az online 

rendszer varázslatosan tökéletességgel működött. Néhány vizsgát kiválthattunk beadandó 

munkákkal, melyeket az órai teljesítménnyel együttvéve értékeltek az oktatók. Ha valaki 

javítani akart, erre is kapott szóbeli lehetőséget.  

Milyen volt Erasmus-osnak lenni Pécsett? 

Lennart: A pécsi erasmusos élet egyszerűen lenyűgöző 

volt! Végtelenül kedves emberekkel találkoztam és rövid 

idő alatt sok barátra tettem szert. Mindenki nyitott és 

segítőkész és mindent megtesz azért, hogy maradandó 

élményekkel gazdagodjunk. A helyi ESN (European 

Student Network). Számos olyan programot szervezett, 

ahol más diákokkal találkozhattunk és közösen 

vehettünk részt valamilyen tevékenységben, pl. 

kirándulások, lézerharc, rally, termálfürdőzés, 

menhelylátogatás csak néhány a lehetőségek közül. 

Sosem hittem volna, hogy egyszer egy magyar réten 

menhelyi kutyát fogok sétáltatni…   

Minden csütörtökön sor került egy ún. nemzetközi estre, melyen egy adott ország hallgatói 

egy vicces bemutatót tartottak a saját országukról, történelmükről, nyelvükről stb. Az 

előadás utáni buliban meg is kóstolhattuk az ország jellegzetes ételeit. 

Merre jártatok Pécsett és környékén? 

Franziska: Pécs óvárosa gyönyörű, telis-tele kedves kávézókkal, 

bárokkal. Mivel a város nem túl nagy, könnyű benne eligazodni és 

hamar otthon érzi magát az ember. A magyar hallgatók 

segítségével hétvégi kirándulásokat is szerveztünk, hogy jobban 

megismerjük az országot.  

Lennart: A Pécs környéki hegyek és tavak ideálisak bárkinek, aki 

szeret túrázni. A városban számtalan múzeum, templom, egy 

állatkert és egy TV-torony is található, így a bulizás mellett 

rengeteg kikapcsolódási lehetőség van a városban, de ezzel együtt 

jó szívvel ajánlom a város klubjait is. A csendesebb helyek 

kedvelőinek a TV-tornyot ajánlom. Egy hegy tetején található, és 

az odavezető út mentén van néhány érdekes romos épület, az erdő 

csendes és még az Európai Év Fájának választott mandulafa is, 

amely egy régi kápolna mellett található.  

Mindent egybevetve,  

… bármikor újra részt vennék Erasmus programban és Pécsre is boldogan visszatérnék egy 

nyugodtabb időszakban. A magyarországi fogadtatás annyira kellemes és családias volt, 

amilyenre legszebb álmaimban sem számítottam. Ahogy azt sem gondoltam volna, hogy 

ennyire fognak hiányozni az ottani emberek és az ott töltött idő, még így is, hogy ennyire 

keveset lehettem csak Pécsett. (Franziska) 

  



 

 
A Pécsi Tudományegyetem az EDUC Szövetség büszke tagja! 

Az EDUC (European Digital UniverCity) szövetség egyik 

központi törekvése a nemzetköziesítés, mely a Pécsi 

Tudományegyetem kiemelt stratégiai céljai között is szerepel, 

így egyetemünk a konzorciumban a nemzetköziesítési 

koncepció fejlesztését koordinálja.  

Az EDUC projektjeinek segítségével az ÁOK hallgatói is könnyebben vehetnek részt a mobilitásokban, 

az általános digitalizáció mellett a pályázatokkal együtt járó adminisztráció is csökken. 

Nemzetközi Tavasz / International Spring 

A Pécsi Tudományegyetem idén negyedik alkalommal rendezi 

meg a Nemzetközi Tavasz programsorozatot. A program a PTE 

ÁOK életében is jelentős szerepet tölt be, hiszen karunk külföldi 

hallgatói mintegy 70 különböző országot képviselnek. A jelenlegi 

járványhelyzetre tekintettel a programok nagy része ősszel kerül 

megrendezésre. A szervezők azonban addig sem szeretnék 

magukra hagyni az InternationalSpring facebook oldalának 

követőit, ezért a programsorozat online folytatódik.  

Hírlevelünk témája: Dictamnus albus (Nagyezerjófű) 

Angol elnevezései (burning bush, gas plant) azokra az illóolajokra utalnak, 

melyek nagy melegben akár lángra is lobbanhatnak körülötte. Magyar 

nevét ezzel szemben a neki tulajdonított jótékony hatásokról kapta: 

használták láz, görcsök, epilepszia, hasmenés, reuma és köszvény ellen. 

Ezzel a különleges gyógynövénnyel kívánunk minden kedves 

olvasónknak jó egészséget, testi és lelki jóllétet.  

Kedves Olvasóink! 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe  

a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája,  

Erasmus Iroda megújult honlapját:  

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/1780/97  

Felelős Kiadó: Prof. Dr. Büki András buki.andras@pte.hu    Szerkesztők: Tomózer Anett anett.tomozer@aok.pte.hu  

Zoltai Judit Katalin judit.zoltai@aok.pte.hu  
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