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Ködmön József: Egészségügyi szervező
BSc képzés Nyíregyházán.
Ködmön József: Intelligens chipkártyák
alkalmazása
az
egészségügyben.
Takács Péter - Paulikné Varga Barbara:
Kriptográfiai
protokollok
alkalmazási
lehetőségei az egészségügyben.
Csajbók Zoltán: Sürgősségi betegellátás
telematikai segítése kriptográfiailag védett
környezetben.
Paulikné Varga Barbara - Takács Péter
- Daragó László: Laboreredmények nyílt
hálózaton történő elérésének vizsgálata.

Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, BodnárTóth Beáta

I. SZERVEZETI HÍREK
A Szociális Szakvizsga, Szak- és
Továbbképzési Központ szervezésében
került sor 2005. december 8-án az újabb
Szociális
Szakvizsga
Oklevélkiosztó
ünnepségre. A rendezvényen Dr. Horváth
László, a központ vezetője köszöntötte a
résztvevőket, köztük azt a 112 főnyi
szociális szakembert, akik oklevelet
vehettek át.
Dr. Lukácskó Zsolt főigazgató köszöntője után az okleveleket Prof. Dr. Bagdy
Emőke, az országos vizsgaközpont
vezetője adta át.

„Iskola és demokrácia” címmel zajlott le az
elmúlt év végén egy országos középiskolai kutatás az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a
Kurt Lewin Alapítvány, valamint főiskolai
karunk
együttműködésében.
A
kutatási program megvalósításában aktív
szerepet vállaltak szociális munkás
szakos hallgatók is.
A kapott adatok rögzítése lezárult, a
következő időszakban az eredmények
értékelése következik.

Főiskolai karunk új felnőttképzési programigazgatója lett Bodnár Tóth Beáta.
Kolléganőnknek ezúton is gratulálunk,
munkájához pedig sok sikert kívánunk!

Januárban fejeződött be az a kutatási
program, mely a Szabolcs – Szatmár –
Bereg megyében élő fiatalok helyzetét és
életkörülményeit tárta fel. A vizsgálat a
megyei önkormányzat felkérése alapján
zajlott le főiskolai karunk Alkalmazott
Társadalomtudományi Tanszéke és a
Nyíregyházi Főiskola Neveléstudományi
és Szociálpedagógia Tanszéke közreműködésében. A kutatás témavezetői Dr.
Venter György és Dr. Fábián Gergely
tanszékvezetők voltak. A kutatásban
főiskolai karunk tanszékének oktatói közül
résztanulmányok elkészítésével vett részt
Szoboszlai Katalin, Pattyán László és
Jóna György. A vizsgálat eredményeiből
a tervek szerint egy tanulmánykötet is
készül.

II. TUDOMÁNYOS ÉLET
Nagy érdeklődés mellett zajlott le az
elmúlt év végén az Egészségügyi Szervező szakon Daragó László, főiskolai
adjunktus
doktori
disszertációjának
házivédése, melynek során az érdeklődő
oktatók és hallgatók is megismerhették
kollégánk tudományos kutatási programját.
Sikeresen képviselték főiskolánkat a
XXIV. Neumann Kollokviumon az
Egészségügyi Szervező Szak oktatói. A
2005. december 16-17. között megrendezett veszprémi konferencián a következő
előadások hangzottak el:
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ségébe, valamint tanulmányozzák az
idősgondozás intézményrendszerét is. Itt
tartózkodásuk idején lehetőségük nyílik a
Debreceni Egyetemen oxyológia, valamint
traumatológia tárgyakat hallgatni, karunkon pedig mentőápoló szaknyelvet
tanulnak.

Új, tudományos kezdeményezést honosított meg az elmúlt időszakban az Egészségügyi Szervező szakon Dr. Nagy
Zoltán, alapszak – felelős. „Interdiszciplináris teadélután” címmel előadássorozatot
indított, melyre kéthavonta kerül sor, s
célja, hogy a különböző tudományterületek művelői egy – egy gondolatébresztő
előadás után vitassák meg a közös
érdeklődésre számot tartó témákat.

A Fulbright ösztöndíjprogram támogatásával érkezett karunk Ápoló szakára az
Egyesült Államokból Dr. Beth Ann
Furlong, aki először jár Magyarországon
és 4 hónapot fog itt tölteni, mint vendégoktató. Dr. Furlong Nebraska állam
Creighton Egyeteméről, Omaha városból
érkezett. Mester fokozattal rendelkező
ápoló, aki politikatudományokból és jogból
doktorált. Fő munkaterületei a közösségi
ápolás és gondozás, az egészségpolitika
és az egészségügyi jog. Hazájában, 2000ben megkapta a Nemzeti Jogász Hallgatók kitüntetését, 2001-ben pedig a Nővér
Egyesület éves kitüntetettje volt.
A főiskolán kurzust vezet a hallgatók
számára, melynek fő témái a közösségi
ápolás és gondozás, valamint az AIDS
prevenció. Itt tartózkodása alatt látogatást
tesz a Jósa András Megyei Kórházban, a
Debreceni Klinika Szívsebészeti Intézetében, Budapesten az Egészségügyi
Szakképző és Továbbképző Intézetben.

III. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Két újabb Erasmus – Socrates bilaterális
együttműködési szerződést kötött karunk
az elmúlt hónapban, a szlovákiai Trnavai
Egyetemmel és a bécsi székhelyű FhCampus Wien intézményével. Mindkét
szerződés elsődlegesen az oktató- és
hallgatócserét támogatja. A Trnavai
Egyetem részéről Prof. Dr. Alexander
Sabó, a nemzetközi kapcsolatok intézményi koordinátora, a bécsi partner részéről
Prof. Dr. Wilhelm Behensky rektor,
főiskolai karunk képviseletében pedig
Prof. Dr. Nagy János, a Debreceni
Egyetem rektora írták alá a szerződéseket.

IV. KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK
Az Erasmus – Socrates program keretén
belül érkezett főiskolánkra januárban
Finnországból, az Oulu Polytechnic két
végzős mentőtiszt szakos hallgatója,
Jenni Tikkala és Mathias Rasi, akik
április végéig folytatnak tanulmányokat és
szakmai gyakorlatot nálunk. A debreceni
mentőállomáson
bekapcsolódnak
a
mentőápolók
mindennapi
tevékeny-

A „Teaching Mathematics and Computer
Sciences” elnevezésű folyóiratban jelent
meg az elmúlt év végén Daragó László,
főiskolai adjunktus „Some aspects of
teaching the technology of designing and
planning information systems in health
care” című tanulmánya.
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elkészített DVD oktatóanyagot a pályázat
zsűrije teljes egészében elfogadta, igen
pozitív bírálattal kísérve. Vízvári László,
az ETI főigazgatója, a bíráló bizottság
egyik tagja a kezdeményezést igen
újszerűnek és fontosnak ítélte írásos
véleményében. Az elkészült oktatási
anyag színvonalas technikai kivitelezése
Ricsei Béla és Kótis József kollégáink
munkáját dicséri.

A Szabolcs – szatmár – beregi Szemle
ez évi első számában jelent meg Jóna
György, főiskolai tanársegéd „Megyénk
nyomorban élőinek létfeltételei a XX.
században” című recenziója, melyben
Gaál Ibolya „Földbe mélyített lakóépítmények és az azokban lakók életviszonyai Szabolcs és Szatmár – Bereg
vármegyékben a XX. században” című
mind szociálpolitikai, mind helytörténeti
szempontból
kiemelkedő
jelentőségű
könyvét mutatja be.

„A gyermekkor egészségügyi és szociális
problematikája nemzetközi kontextusban”
címmel nyújtott be egy pályázatot a South
Bohemia
University,
az
osztrák
Johannes Kepler Egyetem és főiskolai
karunk közreműködésével. A pályázat
egy nemzetközi konferencia megszervezését, az elhangzó előadások megjelentetését, illetve azok eredményeiből kiindulva
további aktivitások tervezetét tartalmazza.

V. PÁLYÁZATI HÍREK
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet Képzési Központja akkreditálta a
Dr. Hajnal Béla, fejlesztési főigazgató –
helyettes által benyújtott továbbképzési
programot, melynek címe: Az élet két
pólusán.
A továbbképzési program akkreditációja
2008 végéig tart, pontértéke pedig 30
kredit.

VI. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

Az elmúlt év végén került beadásra
főiskolai karunk részéről egy Regionális
Operatív Program pályázat, melynek
célja, hogy pályázati támogatással segítse
egy későbbiekben kialakítandó szociális
mesterképzés feltételrendszerének kidolgozását. A pályázati program empirikus
kutatások lebonyolítását is tartalmazza,
melynek kivitelezésében partnerünk a
MTA Politikai Tudományok Intézete.

Felhívjuk tisztelt oktatóink figyelmét, hogy
a Magyar Tudományos Akadémia meghirdette a 2006-ra szóló Bolyai János
Kutatási Ösztöndíjat.
A pályázati felhívás teljes dokumentációja
rendelkezésre áll Dr. Fábián Gergely,
tudományos főigazgató – helyettesnél,
illetve letölthető az alábbi címről:
http://www.mta.hu/pályázatok, ösztöndíjak/Bolyai ösztöndíj

Az Újteleki Mihály kollégánk által irányított „A foglalkozás – egészségügyi
orvosok (szolgálat) és a munkabiztonsági
szakemberek szerepének a meghatározása a munkahelyi kockázatok kezelésében”
című pályázati program keretén belül
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megduplázódott, igazolja e program
sikerét.
Az ösztöndíj odaítélésénél a fő szempont,
hogy a hazatérő pályázó az Amerikában
szerzett tapasztalataival milyen mértékben
tud majd hozzájárulni Magyarország
fejlődéséhez.
A Graduate Scholarship jelentkezési
határideje:
2006
április
15.
Az
Undergraduate és Senior pályázatokat
pedig április 1-ig kell benyújtani.
További
részletes
információ:
www.haesf.org; E-mail: info@haesf.org

Amerikai ösztöndíjak oktatóknak és
hallgatóknak
A Hungarian-American Enterprise
Scholarship Fund Ösztöndíjai
A HAESF immár két éve sikeresen
működő programjai mellett, ebben a
fordulóban először lehet támogatást
nyerni az Egyesült Államokban végzendő
graduális tanulmányokra is. A Graduate
Scholarship
elnevezésű
ösztöndíj
támogatásával Magyarország legfelkészültebb fiataljai megszerezhetik szakterületük legmagasabb képzési fokozatát,
vagy egyéb professzionális képzésben
vehetnek részt egy akkreditált amerikai
felsőoktatási intézményben.
Undegraduate Fellowship – továbbra is
lehetőséget nyújt diploma előtt álló vagy
frissen diplomázott magyar fiataloknak,
hogy az Egyesült Államokban szakmai
gyakorlaton vehessenek részt. Az ösztöndíj nyertesei anyagi támogatásban is
részesülnek, amely – egy 12 hónapos
program esetében – akár 25 ezer dollár is
lehet. Az ösztöndíj színvonalát és pályázóink felkészültségét fémjelzi, hogy olyan
neves
szervezeteknél és
cégeknél
helyeztünk el hallgatókat, mint a NASA, az
Exxon Mobil, vagy a Boston Consulting
Group.
Senior
Leaders
and
Scholars
Fellowship program keretében magyar
szakemberek számára nyílik lehetőség
arra, hogy a tengerentúlon kutatómunkát
végezzenek, vagy új szakmai tapasztalatokra tegyenek szert. Az ő számukra az
elnyerhető anyagi támogatás összege
akár az 50 ezer dollárt is elérheti. Az a
tény, hogy az elmúlt fordulóban a jelentkezők száma az előző fordulókhoz képest
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