
Beszámoló 

2017. július 24.-én erkeztünk. Nagyon nagy hőségben, a nyár kellős közepén ismertük meg 

Pécs városát, amely már attól emlékezetes marad,hogy a hidegvizes csapból is meleg víz folyt. 

Szálláselfoglalás, alkalmassági papírok beszerzése másnap már kipipálva, elég hatékony lehet az 

ember, ha előtte e-mailben egyeztet mindenről. Az első nap máris lelkesedésre adott okot, vártak 

nagy szeretettel a Transzlációs medicina központban, aminek a Janus Pannonius Klinikai Tömb, vagyis 

a mindenki által 400 ágyas klinikaként ismert épület I. Sz. Belgyógyászati klinikája ad otthont egy pár 

kórtermes osztály formájában. Második emelet. 

Mindig eltévesztettük. Szerencsére gyönyörű fotók 

segítik a tájékozódást, azonnal megjegyezhető, hogy 

a tavaszi virágos fényképnél már transzláció van, 

nem hematológia. Egy másik segítség a fehér 

köpenyes kupaktanács, élén Hegyi Péter 

professzorral, aki a mentorunk és tanárunk volt.  

Reggeli vizit a professzor, a 

gasztroenterológus szakorvos, a rezidensek, az 

ápolónők, adminisztrátorok, és Phd hallgatók, netán 

még más orvostanhallgatók, gyakorlatozó leendő 

szakemberek gyűrűjében minden nap kezdetét 

jelentette. Energikus, fialatalos csapat, ahonnan lendületet tudtunk meríteni mindahhoz, amit az 

elején átlagos gyakorlatnak képzeltünk. Azért is nem egy átlagos nyári gyakorlat volt ez, mert eddig 

csak kevesen mondhatják el magukról,hogy ezen a területen tevékenykednek. Egyre nagyobb helyet 

kap a magyarországi és nemzetközi tudatban, mintha egy 

hatalmas robbanás légterébe kerültünk volna, és ennek 

nagyon örülünk.  

Sokat tanulhattunk arról,hogy miként is működik az 

elméleti orvostudományt a klinikummal összekötő 

transzlációs medicina, megismertük és ahogy  

tanulmányaink alapjainak elvégzéséhez közeledünk, 

lassacskán érteni is fogjuk,hogy mitől olyan fontos a 

jelenléte az orvos, kutató és legfőképp a beteg számára. 

A betegek kezelésének gyakorlati elemein kívül leginkább 

abban fejlődtünk,hogy tudjunk összeállítani egy nagyobb 



képet arról, hogyan is történik egy klinikai 

vizsgálat egy helyesen feltett kérdéstől  

kezdve addig a pontig, amíg 

eredményeket értékelni, közölni  és a 

betegnél alkalmazni is lehet. 

Megtanultunk cikket olvasni, bizony a 

minőségi információ a fontos a 

mennyiségivel szemben, nem mintha erről 

bárkinek is kétsége volna, de tényleg.  

Feladataink közé tartozott az eddig 

megjelent publikációk  és a folyamatban 

lévő vizsgálatok tanulmányozása, ebből 

barátságos hangulatú megbeszélést is tartottunk a professzor úrral, ahol kérdéseinkre választ 

kaptunk, nem is beszélve a szakmai angol tudásunk gyarapításáról. Adatgyűjtést is végeztünk, 

biostatisztikai alapismereteket szereztünk, betegek klinikai vizsgálatba történő bevonását követtük 

lépésről lépésre.  

Mindez szerencsére nem jelentett nagyobb megterhelést, városnézést, nyaralást is könnyedén 

szervezhettünk a napi munka mellett. A kánikula nem szűnt, igazi forró nyár volt számunkra ez, amely 

szokatlanul ért. Hűvös, hegyek közé zárt medencéből érkezve azonnal és minden nap csak víz mellett 

tudtunk nyugodtan ülni, erre a legkedvesebb hely számunkra az orfűi strand volt. Amikor pedig épp 

nem napoztunk , a város felfedezésén és bejárásán voltunk.  

 



Amint kiderült, egy buszbérlet rengeteg cipőtalpkopástól, lábfájástól ment meg, egy kicsit lustává 

tesz, de egy élmény  a percre pontosan érkező busz, ami otthon enyhén szólva nehézkesen működő 

rendszer, és még nagy valósznűséggel el is késik az ember,ha csak a megállónál szereplő kiírására 

hagyatkozik. A pécsi nevezetességek természetesen nem maradtak el, sorra került a központ, a 

Zsolnay negyed, a Tv torony, de az abaligeti cseppkőbarlang és Villány is. 

 

2 hónap bőven elegendő a kedvenc  cukrászda, kávézó, étterem, szórakozóhely vagy üzlet 

megtalálására, a hazavinni való csomagok méretét jelentősen megnöveltük. Ez alatt a szakmai 

elméleti és tapasztalati tudásunk és az emlékeinket is értem. Öröm volt Pécsen lenni, remélem a 

közelebbi jövőben vagy akár a távolabbiban még jövök, és újabb darabot csípek majd belőle. 
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