Húsz év
2010. március

A DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR JUBILEUMI LAPJA

2. SZÁM

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Megemlékezés
1939. 06. 07.-én
született Abaújszántón, a sátoraljaújhelyi gimnáziumi évek
után 1963-ban
szerzett orvosi
diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Az egyetem elvégzése
után a Szülészeti-Nõgyógyászati
Klinikán kezdte
Dr. Orosz Tóth Miklós
meg tevékenysé(1939-2007)
gét. 1967-ben
szülészet-nõgyógyászatból szakvizsgát szerzett, 1979-ben védte meg kandidátusi értekezését „Izotóprenográfia a nõgyógyászatban” címmel.
Vezetõségi tagja volt a Magyar Nõorvos
Társaságnak, a Magyar Család-, és Nõvédelmi Tudományos Társaságnak, a Magyar
Nukleáris Medicina Társaságnak, a Magyar
Pszichoszomatikus Szülész-Nõgyógyász Társaságnak, az Európai Nõorvos Társaságnak.
1979-tõl 1992-ig a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Önkormányzat Jósa András
Kórházában, majd 1992-tõl 1996-ig az egri
Markhot Ferenc Kórházban dolgozott osztályvezetõ fõorvosként, ill. megyei szülésznõgyógyász szakfõorvosként.
A gyógyító tevékenység mellett kiemelt
figyelmet fordított a tudományra és az
oktatásra. Tudományos tevékenységét
számtalan közlemény, könyvfejezet, elõadás igazolta. Osztályvezetõként mindig
nagy figyelmet fordított az oktatásra, a
képzésre és továbbképzésre. Ezen munkájának elismeréseként az általa vezetett
osztály akkreditációt nyert a DOTE-tól a
szakorvosképzésre.
Szakmai, tudományos, oktatói tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el:

- 1983: Kiváló munkáért miniszteri dicséret,
- 1984: Gerlei Ferenc emlékplakett,
- 1985: Címzetes egyetemi docensi cím,
- 1990: Kenézy Gyula emlékplakett,
- 1996: Fõtanácsosi cím Eger,
- 1997: Fõigazgatói dicséret Eger,
- 1999. DOTE kiváló oktatója,
- 2000: Eü. miniszteri köszönet a Szülésznõgyógyász Szakmai Kollégiumi tevékenységért,
- 2001: Eü. miniszteri dicséret,
- 2001. Semmelweis emléklap.
Dr. Orosz Tóth Miklós meghatározó szerepet vállalt az egészségügyi dolgozók
képzésében, az Egészségügyi Fõiskolai Kar
megszervezésében és mûködtetésében.
Alapító tagja volt a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Karának. 1990
márciusától fõiskolai tanárként vett részt
a Védõnõképzõ Szak elindításában, mûködtetésében, majd 2000 decemberétõl a
Védõnõi Szak szakigazgatójaként tevékenykedett. Hitt a védõnõ-képzés jövõjében, mindent megtett a Védõnõi Szak elismeréséért. 2003. augusztus 15-tõl 2004.
június 30-ig az Egészségügyi Fõiskolai Kar
fõigazgatói feladatait látta el. Fõigazgatóként arra törekedett, hogy a nyíregyházi
Egészségügyi Fõiskolai Kar országosan és
nemzetközileg is elismert legyen.
Személyében humánus, az egyszerû emberek nyelvét értõ orvos volt, aki mindig
készségesen állt betegei, munkatársai rendelkezésére. Határozottan tudott dönteni,
döntéseinek következményeit mindig vállalta. A legnehezebb eseteknél is mindig volt
egy biztató szava, mosolya. Egyéniségét az
optimizmus jellemezte, hitt az emberekben,
a hivatásában, a munkatársaiban. Az Egészségügyi Fõiskolai Kar vezetõjeként, oktatójaként példaértékû kapcsolatot alakított ki
munkatársaival, hallgatóival.

Portré - Hunyadi Károlyné
Ha valaki, akkor Hunyadi Károlyné igencsak elmondhatja, hogy az egykori alapítók közé tartozik.
Az egészségügyi fõiskola ugyanis még
alighogy gondolatban létezett, amikor õ
már az intézmény dolgozójának mondhatta
magát. De elõtte azért történt egy-két érdekes dolog.
A pártvagyon átadásának keretében a
Megyei Pedagógiai Intézet dolgozójaként a
megüresedett pártiskola leltárát végezték
éppen. Hunyadiné Marika a leltározók egyikeként serényen, precízen dolgozott, ahogyan teszi ezt folyamatosan azóta is. Mint
a leltárbizottság független tagja, az átvett
tárgyakat, berendezéseket pontosan regisztrálta, s ha egy teremben a munkát
befejezték, becsukta az ajtót, magához vette a kulcsokat, hiszen attól a perctõl kezdve az õ felelõssége volt, hogy stimmeljen a
leltár. Az egész napos kemény munka után
aztán alig akart hinni a fülének, amikor azt
kérdezték tõle, lenne-e kedve a most induló egészségügyi fõiskolán dolgozni, annak
gazdasági ügyeit intézni? Másnap reggelig
kapott határidõt a gondolkodásra. Férjét egy
tragikus balesetben alig három hónappal
elõtte veszítette el, két kiskorú gyermekrõl
kellett gondoskodnia. Egy álmatlanul töltött
éjszaka után aztán igent mondott, s ezt a
döntést azóta sem bánta meg.
Az indulás évében, 1989 áprilisában már
a költségvetést, illetve a bérkalkulációt állítottam össze, amelyben a státuszok száma,

a munkabérek, az egyes óradíjak meghatározása szerepelt.
Ráadásul úgy
kellett mindezekrõl döntenünk, hogy meglévõ szabályokra, netán mások
tapasztalataira
egyáltalán nem
támaszkodhattunk, mindent
nekünk magunknak kellett kikalkulálni, kitalálni.
Nem tudhattuk,
hány csecsemõ,
Hunyadi Károlyné
illetve gyermekvédõ, mennyi pszichológus, vagy éppen jogász szükséges majd ahhoz, hogy az oktatás megfelelõ szintû és minõségû legyen. –
emlékszik vissza a kezdetekre Hunyadi
Károlyné, Marika.
Azt talán már mondani is fölösleges,
hogy mindezt a sok feladatot társadalmi
munkában végezte, a kinevezésére csak
késõbb került sor. Az intézmény létrehozóinak többsége, az igazi alapítók számára ez akkoriban nem volt rendkívüli, a társadalmi munka fogalma nagyon is elismert,
sokak által ismert szó volt.
Hunyadi Károlyné máig õrzi azokat a dokumentumokat, amelyek az indulással kap/2.

Kordokumentum

Dr. Szegedi János

Rövid iskolatörténet II.
Különös pillanat lehetett, amikor az USAból Nyíregyházára érkezett Richard Steinman professzor, segítendõ az oktatás szervezését, aki azzal a ténnyel szembesült,
hogy még sem fõiskola, sem oktató, sem
hallgató nincs. Csupán nagyszabású tervek,
álmok, és millió megoldatlan probléma.
Azért nagy összefogással csak megoldódott
minden, olyannyira, hogy az elsõ tanítási
napon, 1990. szeptember 4-én összesen 60
diák, leendõ általános szociális munkások,
és védõnõ-jelöltek már az iskolapadban ültek. 5 fõállású oktató, 2 gazdasági-adminisztratív dolgozó segítette a munkát.
A hallgatói létszám növelése, a szakosító továbbképzés rendszerének kidolgozása, az oktatás tartalmának mind korszerûbbé tétele a kezdetektõl komoly próbatételt jelentett az oktatói karnak.
A munka nagy intenzitással vette kezdetét, olyannyira, hogy mindjárt az elsõ
öt év alatt három olyan szak oktatása is
elindult, melyeknek nem voltak hazánkban hagyományai. Már ekkor elkezdõdött
a máig nagy rangot jelentõ sokszínû nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer kialakítása is. A személyi és a tárgyi feltételek is gazdagodtak. Korszerûsödött, megújult az oktatási épület és a kollégium is.
1995-ben az oktatási szárny alapterülete megduplázódott, a tetõtéri ráépítés
lehetõvé tette a diákok és az oktatók
munkája körülményeinek optimalizálását.
A kollégium is tetõteret kapott, ennek
eredményeképp a férõhelyek száma 50nel bõvült, így már 200 hallgató elhelyezését szolgálta. Gyulán 1993-ban új épületben indult az oktatás. A külföldi tanárok jelenléte szinte mindennapossá vált.

A kezdetektõl gondot fordítottunk a szociális munkás képzésben nélkülözhetetlen tereptanárok oktatására, megyeszerte
hiányszakmákban szerveztünk érettségizetteknek stúdiumokat.
Idejekorán felismertük a nyelvoktatás jelentõségét. 7 angol és 1 némettanárt alkalmaztunk fõállásban. 1992-tõl angol
anyanyelvi lektor segítette a munkát, 1 latinost foglalkoztattunk részmunkában. Dr.
Bay Béláné személyében több nyelvet beszélõ, kiváló szervezõ irányította ezt a tevékenységet.
Minden szakon úgy alakítottuk ki a tanterveket, hogy azok megfeleljenek az Európai Közösség normáinak.
A munka kezdett beérni, ugyanis a fõiskola évrõl-évre ismertebb és népszerûbb
lett. 1995-ben volt olyan szak, ahol nyolcszoros volt a túljelentkezés, a végzetteknek sem voltak elhelyezkedési gondjai,
örömmel fogadták õket a munkáltatók.
Pénzügyi szakembereinknek is köszönhetõ, hogy 1990 és 1994 között költségvetésünk igen kedvezõen alakult, jelentõsen
növekedett. Az elsõ perctõl arra törekedtünk,
hogy az intézmény informatikai infrastruktúráját is a kor színvonalára emeljük, a pénzügyi és adminisztratív feladatok ellátásán túl
nívós számítógépes szaktantermeket alakítottunk ki. 1995 óta rendelkezünk együttmûködési szerzõdésekkel, ennek köszönhetõen minden programunk legális, ez igen
megnyugtató és segíti az oktatást.
A fõiskola megszületése óta – mind a mai
napig, pedig önálló filozófiánk van – igen
kiegyensúlyozott a kapcsolatunk anyaintézményünkkel.
Folytatjuk (Összeállította: Szõke Judit)

DOTE Egészségügyi Fõiskola egészségügyi szervezõ szakjának alapító okirata
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Külföldiek – rólunk
Egy új világban
A
budapesti
Keleti-pályaudvar
lassan
eltûnt
mögöttem
és
elhelyezkedtem
az ülésemben a
hosszú
útra
Nyíregyházáig. Az
Egyesült
Államokból Amszterdamig tartó
Dr. Steve Drewry
repülõút nagyon
fárasztó volt, de
ezután egy rövid járattal a magyar MALÉVval megérkeztem a Ferihegyi repülõtérre.
Az út kellemes volt, jól éreztem magam,
mivel a barátságos légikisérõk kitûnõ
magyar ételeket szolgáltak fel. Mindig
ideges vagyok a repüléstõl, és úgy éreztem
magam, mint aki napok óta nem aludt.
A vonat keresztül gördült Budapest külvárosain, fokozatosan haladtunk a városból kifelé, az épületek egyre kevésbé voltak ipari jellegûek, sokkal inkább emberek által lakottak, míg fokozatosan bele
nem simultak az Alföld nyugati szélébe.
A vonat lágyan rázkódott a vágányokon,
sebességét lassan fokozva hozzászoktam
a vonat ritmusához, mely végül elringatott
engem, egy hosszú, megérdemelt álomba.
A kimerültség miatt nem aludtam sokat,
izgatott voltam. Hosszú ideig bámultam ki
az ablakon, néztem az elsuhanó tájat. A
vonat mérföldeken keresztezte a végeérhetetlen üres, havas mezõket, újra és újra
falvakkal megszakítva, melyek a sínekhez
közel terültek el. A házakat összeépítették, mintha a szél zordsága miatt bújtak
volna össze; barnák, mállottak és idõtlenek voltak. A falvakból sáros nyomok vezettek az utakra, autók oly ritkán és szükségtelenül látszottak rajtuk. Egyszerû fasor szegélyezte a horizontot a távolban,
mely tisztábbá vált, amint a nap ereszkedett és az alkonyat leszállt.
Láttam, amint a rókák versenyeznek nyulakat kergetve az üres mezõn, azonban a
vonat túl gyorsan haladt, hogy láthassam
mi lett a vége. Késõbb láttam egy kis õzet,
amint a hóval fedett tarlót kutatta ételért.
Az ismerõs állatok látványa felvidított, a
vidéket kevésbé idegenné tette. A föld nagyon sötét volt és kemény, csakúgy, mint
nálunk Ohio-ban, tökéletes kukoricatermesztésre, de furcsán õrizetlen.
Egy másik faluban, éppolyan mint az elõzõ, halvány fények pislákoltak az ablakokban, füst gomolygott a kéményekbõl a sötétségbe, és szállt tova. Idõvel egy város
tûnt fel hatalmas arc nélküli épületeivel,
melyek hirtelen emelkedtek ki a síkságból, praktikus lakásokkal az öreg proletároknak, melyeket jóval a rendszerváltás
elõtt építettek, de valahogy fennmaradtak.
Ezek utat engednek az otthonokhoz; ragyogó sárgára, kékre és fakó zöldre festettek, melyek a szocializmus és a terror
elõtti életre emlékeztetnek, mely mostanra helyreállt és felélénkült a jobb jövõ felé
tekintve. A fények melegen pislákolnak
az ablakokban. Emberek vannak az üzletekben és az utcákon. A vonat lassan
megállt az állomáson. Levonszoltam csomagjaimat a vonatról, az aluljárón felmentem az állomásra és elõször pillantottam meg Nyíregyházát. Valahogy egyáltalán nem éreztem idegennek.
Magyar kollégáim, Patyán László és Fábián Gergely üdvözöltek, akikrõl sokat
hallottam, de akikkel sohasem találkoztam. A mosolyuk azt mondta, hogy jó kezekben leszek. Együtt utaztunk a Hotel
Centrálba, ahol megszálltam, miközben
beszélgettünk az utazásomról és ismerkedtünk egy kicsit. Nagyon szívélyesek
voltak hozzám. Minden kezdeti bizonytalanságom tovaszállt. Az elkövetkezendõ
néhány hétben számos magyar kollégával találkoztam, akikkel hamarosan barátok lettünk. Bay Ilona tolmácsolt,
könnyen megértettük egymást, mesélt
egy nyakláncról, melynek a medálja egy
John F. Kennedy ezüst fél dolláros volt és
arról, mennyire szerette azt.

Felfedeztem, hogy Lacinak és nekem
ugyanúgy szenvedélyünk a sporthorgászat, és azt, hogy Gergely, csakúgy mint
én, imádja a chicagói blueszenét. Lacival
horgász sztorikat osztottunk meg egymással etetésrõl, csalikról és nagy csukák fogásáról. Hiszem, hogy két horgászember
a valót mondja egymásnak, ami elmúlt.
Gergely és én örömmel osztottuk meg a
blues iránti szeretetünket. Muddy Waters,
Buddy Guy, Junior Wells, Eric Clapton és
elõször hallottam Deák Bill Gyula ’Bort,
Bluest, Békességet!’ dalát.
Természetesen dolgoztam is. Nagyon
sokat tanultam a magyar szociális munkáról és a magyar történelemrõl, de legfõképpen a magyar emberekrõl és valamit önmagamról. Keresztül utaztam az
Egyesült Államokat, éltem KözépnyugatAmerikában, Chicago-ban, Kaliforniában,
Oregonban, jártam Alaszkában, Kanadában és rengeteg csodálatos emberrel találkoztam. De igazán sehol sem találkoz-

tam olyan nyitott, kedves és nagylelkû
emberekkel, mint itt Nyíregyházán.
Az elsõ látogatás óta számos projekten
dolgoztam együtt a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának oktatóival. Együttmûködtünk az MSc képzés tantervének
kidolgozásán, etikai kutatásban, és az
egészségügyi szociális munkában is.
Megtisztelve érzem magam, hogy kis
mértékben hozzájárulhattam a fõiskola
(Kar) sikeréhez, de ami a legértékesebb
számomra az a barátság, amelyet ápolok
a kedves és becses kollégáimmal. Segítettetek kinyitni a szememet egy új világra, amely felülmúlta eddigi tudásomat és
tapasztalataimat, és gazdagítottátok életemet a jelenlétetekkel.
Kívánom, hogy ez a 20. évforduló csak
a kezdete legyen a következõ húsz esztendõnek és egy másik húsz esztendõnek
azután.
Dr. Steve Drewry
Capital University (USA)
(Ford: Szabó Judit)
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észt utasszállító
komphajó. A halottak száma 900 fölött van.
Ronald Reagan,
az Egyesült Államok volt elnöke
bejelenti, hogy
Alzheimer-kórban
szenved.
A magyar AlkotII. János Pál pápa
mánybíróság döntése értelmében nem összeférhetetlen az
országgyûlési képviselõi poszt és a polgármesterség. Helmut Kohlt választják kancellárrá Németországban.
Martina Navratilova teniszbajnok bejelenti,
hogy visszavonul.
December 2-án
Magellán ûrszonda
16:46-kor váltóállítási hiba miatt Szajol vasútállomáson kisiklott, majd az állomás felvételi épületébe

Portré - Hunyadi Károlyné
csolatos történéseket, adatokat õrzik, s
amelyekbõl kiderül, az egykori alapítók
minden egyes ígéretüket szinte betûre pontosan betartották. Itt van például az a
Csehák Judit által aláírt papír, amely igazolja: az akkori Egészségügyi Minisztérium
biztosítja a képzési költségeket, az épületet, az infrastruktúrát pedig a megye és
Nyíregyháza városa vállalja magára.
Amikor a feltételeket megteremtették,
kezdhették a hallgatók toborzását. Az, hogy
az új intézményrõl a felvételi tájékoztatóban hírt adtak, nem volt elegendõ. Személyesen járták végig a gimnáziumokat,
keresték a kapcsolatokat, nem eredménytelenül. Az egészségügyi fõiskola, mely
mára a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kara lett, igen rövid idõ alatt népszerû lett.
Jelenleg több mint kétezer hallgatója van,
de volt olyan idõszak is, amikor négyezer
diák koptatta a padokat, ráadásul nemcsak
a megyébõl és környékérõl, de az ország
legtávolabbi zugából is jönnek az érettségizettek azért, hogy népszerû, biztos megélhetést jelentõ diplomát szerezzenek.
Izgalmas idõszak volt az is, amíg eldõlt,
hol is legyen, milyen helyszínen is mûködjön az új alapítású fõiskola.
Kezdetben a megüresedett pártiskolát
kapták meg, majd az a döntés született,
hogy az Örökösföldre költöznek, a mostani egészségügyi szakiskola épületébe. Egy
késõbbi tárgyaláson aztán mégis úgy alakult, hogy maradnak az eredeti helyen.
Az eltelt húsz esztendõ alatt jócskán kinõtték a helyet. Jelenleg a kollégiummal

együtt öt épületben folyik az oktatás, az
induláskor számon tartott 3 497 négyzetméterrõl mostanra 13 989 négyzetmétert
mondhatnak magukénak. A ráépítések, bõvítések után megépítették a Zilahi termet,
s legújabb büszkeségük, az egykori Gyermekvédelmi Intézet átépítése, korszerûsítése az elmúlt év végén fejezõdött be. A
beruházások kiadásait pályázati pénzekbõl
fedezték, illetve maguk gazdálkodták ki.
A munka persze ezzel korántsem ért véget. Bár építkezést már sem rövid, sem
pedig hosszú távon nem terveznek, tennivaló a jövõre nézve is bõven akad. Az elkövetkezõ években az infrastruktúra fejlesztésére, a korszerû oktatás feltételeinek további fejlesztésére kívánnak költeni. Laboratóriumok, demonstrációs termek
kialakítására és korszerûsítésére, az ápolók, mentõtisztek képzését szolgáló fejlesztésekre kívánnak költeni. Már az induláskor úgy határoztunk, hogy az egészségügy területén fontosnak tartott, biztos
megélhetést nyújtó szakmákban szeretnénk a fiatalok kezébe diplomát adni. Ezt
a szándékunkat mindmáig õrizzük, és komolyan vesszük. Még akkor is, ha az utóbbi esztendõkben igencsak megnehezedtek
a gazdálkodás feltételei. Az állami normatíva fokozatos csökkentése, illetve bizonyos területeken teljes megszüntetése
minket is súlyosan érint, de arra törekszünk, hogy a két évtized alatt elért eredményeinket megõrizzük, intézményünk
hírnevét megtartsuk.
Kovács Éva

Mi is történt akkoriban?
1993
Habsburg Károly – Habsburg Ottó fia – és
Francesca Thyssen–Bornemisza bárónõ a
stájerországi Mariazellben házasságot kötött január
31-én.
Iskolásokat szállító
autóbusz hajtott a
sínekre a Tolna megyei Pörbölynél
február 12-én. 12
ember vesztette
életét.
Áprilist írtunk, amiHabsburg Ottó
kor Vancouverben
az elsõ amerikai–orosz csúcsértekezleten találkozott Bill Clinton és Borisz Jelcin elnök.
II. János Pál pápa „Hungarorum gens”
kezdetû bullájával májusban megváltoztatta a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését.
A Közlekedési Minisztérium létrehozta a
Magyar Államvasutak Részvénytársaságot.
Fodor Gábor kilépett a Fideszbõl, és lemondott képviselõi mandátumáról. Öt nap
múlva követte õt Ungár Klára, Molnár Péter.

December 12-én elhunyt Antall József, aki
a politikai rendszerváltás óta az elsõ felelõs magyar miniszterelnök volt.
Április 10-én volt az elsõ Nemzeti rákellenes nap Magyarországon.
Meghalt Albert Bruce Sabin (született
1906), a járványos gyermekbénulás elleni vakcina kifejlesztõje.
1994
Bill Clinton amerikai és Borisz Jelcin orosz
elnök Moszkvában egyezményt ír alá,
amely kimondja, hogy 1994. május 30tól kezdõdõen többé nem irányítják
egymás országa ellen a nagy hatótávolságú nukleáris
rakétáikat.
Augusztusban elhagyja Németországot az utolsó exszovjet katonai csapat, amelyik az
NDK területén álloAntall József
másozott.
A Balti-tengeren elsüllyed az Estonia nevû

Bill Clinton és Borisz Jelcin

rohant a Nyíregyházáról Budapest–Nyugati
pályaudvarra tartó
gyorsvonat. A baleset 31 halálos áldozatot, és 54 sebesültet követelt.
Az orosz hadsereg megtámadja
Csecsenföldet, ezzel kezdetét veszi a
csecsen háború.
A NASA elveszti a
kapcsolatot a Ma- Albert Bruce Sabin
gellan ûrszondával.

Eurotunnel

Kigördül a szerelõcsarnokból az elsõ Boeing 777-es utasszállító repülõgép.
A Csatorna-alagút, melyet 15 000 munkás épített meg 7 év alatt, megnyílik Anglia és Franciaország között. A két ország

Boeing 777-es utasszállító repülõgép

közötti út így 35 percet vesz igénybe.
Elhunyt Roy J. Plunkett (született 1910),
amerikai vegyész, a teflon felfedezõje.
Tragikus versenybalesetben meghalt
Ayrton Senna, minden idõk egyik legmeghatározóbb alakja a Formula-1-ben.
Folytatjuk (Összeállította: Szõke Judit)
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Hallgatóink voltak, oktatóink
lettek – Ujváriné Siket Adrienn
“Bármerre visz
életed csak egy
célod legyen,
Segíteni mindig,
mindenütt
A többi emberen;
Légy erõs, védd
minden ember
Boldog életét,
Tanulj, taníts, s
a tudomány
Hõs magvetõje
légy!”
Ujváriné Siket
Adrienn

/Tompa Mihály/

Milyen indíttatásnak köszönhetõen választotta az egészségügyi pályát?
Édesanyám révén, aki szintén ápolóként
dolgozik, õ vezetett be elsõként az egészségügy világába, már ekkor érdeklõdtem
a betegségek okai és maga az ápolás iránt.
Mely helyeken szerezte meg szakképesítéseit?
- Esze Tamás Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola- Mátészalka, 1989-1993.
- Debreceni Orvostudományi Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar Diplomás Ápoló Szak- Gyula, 1993-1997.
- Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógia Szak, 19972000.
- Debreceni Egyetem Orvos – és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskola Egészségfejlesztés Szak, 2000-2003.
- Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi
Kar Közoktatási vezetõ Szak, 2000-2001.
- PTE Egészségtudományi Doktori Iskola
2007- jelenleg is.
Volt szerencséje külföldön bepillantást
nyerni az egészségügybe?
Igen, ugyanis 1997 januárjában a SOROS Alapítvány által meghirdetett finnországi szakmai gyakorlatot elnyertem, így
3 hónapot kint töltöttem.
Milyen tapasztalatokkal gazdagodott a
kint töltött idõ alatt?
A Kajaani Polytechnic-ben, az ottani ápolóképzõ iskolában (ahol OKJ, és BSc ápolóképzés történik egymásra építve és szakosítva), illetve egy a fogyatékosok részére
létrehozott centrumban tölthettem gyakorlatomat, ahol mentálisan és fizikailag sérült emberek élnek. A rehabilitációs részlegen dolgoztam, ahol a kliensek többsége
önellátó, az ápolók csupán segítik õket, az
ápolási dokumentáció pedig kitûnõen megszerkesztett, elektronikus és fényképes. Ezt
követõen a Kajaani Megyei kórházban, a
gyermekgyógyászaton, majd a szülészeten
töltöttem gyakorlatot, ahol meglepõdve
tapasztaltam a kompetenciahatárok elkülönültségét és az orvosok partnerségét.
Hogyan jött a tanítás?
1997- ben Gyulán a záróvizsga után pályázat útján kiválasztottak gyakornoknak,
amit nagy megtiszteltetésnek és remek
lehetõségnek éreztem a külföldi tapasztalatok átadására. 3 évig tanítottam itt. Gyulára mindig szép emlékekkel gondolok
vissza, hiszen országosan elismert volt a
diplomás ápolóképzés és a gyakorlat is a
Pándy Kálmán Kórházban. 2000-ben az
egyetemi integráció miatt, - illetve annak
kapcsán, hogy indult a nappali diplomás
ápoló képzés Nyíregyházán, - kerültem
ide és örültem annak hogy a gyulai tapasztalatokkal segíthetem ezt a munkát.
Milyen tantárgyakat oktat?
A kezdeti idõszakban az Ápolástan, a Pedagógia az Egészségpedagógia és a Népegészségtan tárgyak oktatásában vettem
részt, jelenleg a Közösségi ápolás, Ápoláskutatás, Szakma természete, etikája,
Egészségfejlesztés, Egészség és ápolás
általános elvei gyakorlat, Népegészségtan
gyakorlat tantárgyakat oktatom.
Ezek mellett 2009-ben szabadon választott kurzust szerveztem drogmegelõzési és
egészségfejlesztési projekt keretében
kollOKA XII. pályázattal. Jelenleg is okta-
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tok és vizsgáztatok a gyakorló ápoló képzésben az OFA Pályázat keretében.
Milyen tudományos, szakmai tevékenységeket folytat a tanítás mellett?
2000 óta vagyok a Magyar Ápolástudományi Társaság vezetõségi tagja, 2004
óta szakmai referens és koordinátor az
Országos Alapellátási Intézetben. 2004ben alapító tagja voltam az Életminõségért Alapítványnak, 2005-ben pedig az
ETNA elnevezésû nemzetközi szervezetnek (European Transcultural Nursing
Associacion-Európai Transzkulturális Ápolók Egyesülete), amely Olaszországban
jött létre. 2006 óta külsõ tagja vagyok a
Jósa András Oktató Kórház Tudományos
Tanácsadó Testületének, 2008 óta pedig
tagja karunk Gerontológiai Tudományos
Koordinációs Központjának. 2009-tõl vagyok a Sigma Theta Tau International, az
Egyesült Államok egyik legnagyobb ápolói szervezetének tagja - melynek magyarországi egyesületét most hozzuk létre illetve az Ápolási Szakmai Kollégiumnak,
amely igen megtisztelõ és nagy felelõsséggel járó feladat. 2010-tõl az Ápolási
Szakmai Kollégium felkérésére a Közösségi Ápolói Tagozat elnöke lettem.
Milyen teljesítményeket tudhat magának?
Az ESZA-típusú kísérleti projekt „a képzésbõl a munka világába történõ átmenet
támogatására” Phare HU0008-02, felnõttképzési program kidolgozásában és lebonyolításában való részvétel, melynek eredményeképpen 72 fõ kapott a 300 órás továbbképzésekrõl tanúsítványt. A prevenciós ápoló programban résztvevõ csoport
/19 fõ-Debrecenben lévõ képzési helyszínen / programfelelõse voltam.
2004: Családgondozó – ápoló szakirányú továbbképzés kidolgozása, koordinátori tevékenység.
Az Ápoló Szak és az Ápolás és Betegellátás Alapszak mintatanterveinek kidolgozásában és a képzésében való aktív
részvétel, záróvizsgák szervezése, vizsgáztatási feladatok ellátása, szakdolgozatok és TDK munkák konzulensi, opponensi feladatainak ellátása - TDK koordinátor, Kari Fogyatékosügyi Koordinátor,
Diáktanácsadó Irodavezetõ is voltam.
Emellett 63 elõadással és 27 publikációval (IF: 13,5) rendelkezem.
Mi a véleménye arról, hogy napjainkban
egyre több egészségügyi dolgozó hagyja
el Magyarországot, annak reményében,
hogy külföldön nagyobb sikerrel jár?
Sajnos ez így van. Az orvosok és ápolási
szakemberek is növekvõ létszámban próbálnak szerencsét a szomszédos országokban vagy a tengeren túl. A hazai fizetések, folyamatos leépítések, az, hogy nincsenek megbecsülve a jól képzett szakemberek… többek között ezek azok az okok,
melyek a kivándorláshoz vezetnek. Úgy
gondolom, a magyar egészségügynek szoros határidõn belül fel kell ismernie, s tenni kell ez ellen, hiszen ez a magyar ápolás
minõségnek csökkenését eredményezi.
Éppen ezért választottam ezt a témát PhD
kutatási területemnek is. Véleményem
szerint, humánerõforrás stratégia és bérrendezés nélkül ez a folyamat megállíthatatlan lesz, hiszen külföldön ápolóhiány
van, nõ a gondozásra szorulók száma párhuzamosan a születéskor várható élettartam emelkedésével. A BSc és MSc ápolók
kompetenciájának rendeleti szinten történõ meghatározása és alkalmazása az
egészségügyi ellátó rendszer minden szintjén – így az alapellátásban is - a jövõnket
meghatározó kulcskérdés. Ennek elérésén
dolgozok minden erõmmel.
Hogyan tudja kötelezettségeit, feladatait
összeegyeztetni magánéletével?
Szüleimnek, férjemnek és 4 éves kislányomnak Diánának köszönhetem megértésüket, türelmüket és odaadásukat,
akik nélkül mindezt nem tudtam volna
megvalósítani.
Karacs Dóra
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Képes Krónika
1993
Irodalom: A 93-as évben az irodalom
olyan nagy alakjai hunytak el mint William
Golding, Nobel-díjas angol író, költõ és
Cseres Tibor író.
Tudomány: December 2-án megkezdõdik
az STS-61 küldetés, melynek feladata, hogy kijavítsa a Hubble-ûrtávcsõ nem megfelelõen csiszolt tükrét.
Augusztus 26-án a
Mars felé indított
Mars
Observer
szondával megszakad a kapcsolat.
Április 23-án a
WHO a tuberkulózissal kapcsolatban
globális vészhelyzetet jelent be. Március 22-én az Intel kiadja
az elsõ Pentium chipeket, melyeknek 16X16
mm-es lapkáin 3,1 millió tranzisztor foglal
helyet. Március 31-én egy Richard Depew
által létrehozott programhiba miatt egy cikk 200 hírcsoporthoz jut el folyamatosan. A spam szót Joel Furr
használta elõször. Április 30án a CERN bejelentette,
hogy a Világháló mindenki
számára szabad és ingyenes. Szeptember 4-én az
idegsejtek mintájára mûködõ mikroprocesszort mutat be két kutató a Berkeley
Egyetemen. Egyikük Roska Tamás az MTA
Számítástechnikai és Automatizálási Tudományos Kutatóintézetének munkatársa.
Nobel díjasok: Fizikai: Russell A. Hulse
és Joseph H. Taylor Jr; Kémiai: Kary B.
Mullis és Michael Smith; Orvosi-fiziológiai
Richard J. Roberts és Phillip A. Sharp; Irodalmi Toni Morrison; Béke Nelson Mandela és Frederik Willem de Klerk; Közgazdasági: Robert W. Fogel és Douglass C. North.
Sport: Egerszegi Krisztina úszó Európabajnokságot nyer (100 és 200 m hát, 200
m pillangó, 400 m vegyes). Alain Prost
nyeri a Forma-1-es világbajnokságot a
Williams-Renault színeiben. Ez Prost negyedik világbajnoki címe.
A francia versenyzõ a szezon
végén
visszavonul.
Eddigi utolsó
bajnokságát
nyeri a Kispest- H o nvéd
labdarúgócsaEdda: Sziklaszív
pata.
Filmmûvészet: Oscar díjasok (március
30.) Film: Nincs bocsánat, Rendezõ: Clint
Eastwood – Nincs bocsánat, Férfi fõszereplõ: Al Pacino – Egy asszony illata, Nõi
fõszereplõ: Emma Thompson – Szellem a
házban, Külföldi film: Indokína
Külföldi filmek a hazai mozikban: Jurassic
Park, Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van, A
szökevény, Schindler listája, A cég, Tisztességtelen ajánlat, Cliffhanger – Függõ játszma, A szerelem hullámhosszán, Philadelphia – Az érinthetetlen, A Pelikán-ügyirat.
Magyar filmek: A hercegnõ és a kobold:
rendezõ Gémes József; Sose halunk meg
rendezõje Koltai Róbert. Március 31-én
Brandon Lee színész a Holló címû film forgatásán egy éles lövedéktõl meghal. Ebben az évben hunyt el külföldiek közül
Audrey Hepburn, Federico Fellini, River
Phoenix és magyarok közül Mensáros
László, Feleki Kamill is.
Televízió: Március 8-án az amerikai MTV
elõször sugározza a Beavis és Butt - headet.
Zene: Kiadott albumok: Ace of Base:
Happy Nation, Cseh Tamás–Bereményi
Géza: Nyugati pályaudvar, Depeche Mode:
Songs of Faith and Devotion, Edda Mûvek:
Szellemvilág, Napoleon Boulevard: Jó lenne, ha jó lenne, Nirvana: In Utero, Presser Gábor-Dés László: Nagy utazás. December 4-én elhunyt Frank Zappa amerikai zeneszerzõ, gitáros.

1994
Tudomány: Március 31-én a Nature be-

Michael Schumacher Benetton

jelenti, hogy Etiópiában megtalálták az
elsõ teljes Australopithecus afarensis koponyát. Augusztusban Wollemia nobilist,
egy fosszilis fát talál David Noble Ausztráliában. Január 25-én felbocsátják a
Clementine holdkutató március 2-án a
Koronasz-1 napkutató mûholdat. Július 16
és 22 között a Shoemaker-Levy 9 üstökös
21 darabja csapódik a Jupiterbe 6 nap leforgása alatt. Szeptember 15-én a
Daimler-Benz egykori fõtervezõjének,
Barényi Bélának a neve felkerül a gép-kocsifejlesztés dicsõségcsarnokának falára a
Michigan állambeli Midlandben.
Nobel díjasok: Fizikai: Bertram N.
Brockhouse és Clifford G. Shull. Kémiai:
Oláh György (George A. Olah) magyar
származású amerikai kémikus. Orvosi-fiziológiai:
Alfred G. Gilman
és Martin Rodbell.
Irodalmi: Óe Kendzaburó. Béke:
Jasszer Arafat, Simon Peresz és
Jichak Rabin. Közgazdasági: Harsányi János (John
C. Harsanyi) magyar származású
Andreas Escobar
amerikai, valamint
John F. Nash Jr. és Reinhard Selte amerikai közgazdászok.
Sport:
Egerszegi Krisztina úszó világbajnoki ezüstérmes (200 m hát) és világbajnoki ötödik
helyezett (100 m hát). Brazília nyeri az
Egyesült Államokban rendezett labdarúgó
világbajnokságot. Andreas Escobar kolumbiai labdarúgó
gyilkosság áldozata lesz Medellinben, 10
nappal azután,
hogy véletlenül
öngólt lõtt a világbajnokságon. O.J. Simpson volt NFL
Football-Star és
filmszínész kettõs gyilkosság
vádjával áll a bíróság elõtt. Az
Telly Savalas
esküdtszék ártatlannak minõsíti felesége és annak szeretõje meggyilkolásának vádjában. Michael

Steffi Graf és Martina Navratilova

Schumacher a Benetton-Ford színeiben
megszerzi elsõ Forma-1-es világbajnoki címét Damon Hill (Williams-Renault) elõtt.
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Képes Krónika
A háromszoros Formula-1-es világbajnok brazil Ayrton Senna halálos balesetet szenved az imolai versenyen. Egy
nappal korábban az osztrák Roland
Ratzenberger is életét veszti az edzésen. A Kispest-Honvéd BL selejtezõn
szoros mérkõzéseken kap ki a Manchester United-tõl (Kispest HFC-Manchester
Utd. 1-2, 2-3)

A Flintstones c. film plakátja

Bonanza Banzai 1994-es Jóslat c. albuma

Filmmûvészet: Oscar díjasok (március
21.) Film: Schindler listája, Rendezõ:
Steven Spielberg – Schindler listája, Férfi
fõszereplõ: Tom Hanks – Philadelphia, Nõi
fõszereplõ: Holly Hunter – A zongoralec-

ke, Külföldi film: Belle Epoque.
Külföldi filmek a hazai mozikban: Az oroszlánkirály, Forrest Gump, True Lies – Két
tûz között, A maszk, Féktelenül, A Flint-

stone család, Dumb és Dumber –
Dilibogyók, Négy esküvõ és egy temetés,
Interjú a vámpírral, Végveszélyben, Ponyvaregény, Leon a profi.
Magyar filmek: Ábel a rengetegben (rendezõ: Mihályfy Sándor), Megint tanú (rendezõ: Bacsó Péter) Sátántangó (rendezõ:
Tarr Béla) Végzetes esztendõk (rendezõ:
Kisfaludy András) Január 22-én meghalt
Telly Savalas, színész. Leghíresebb szerepét az 1970-es években vetített Kojak
sorozatban játszotta a címszereplõ felügyelõként. Az 1967-ben forgatott Piszkos tizenkettõ címû filmben is emlékezeteset alakított.
Zene: Kiadott albumok: Bonanza
Banzai : Jóslat, Cseh Tamás, Másik János – Bereményi Géza: Levél nõvéremnek II., Madonna: Bedtime Stories, Pink
Floyd: The Division Bell, Roxette: Crash!
Boom! Bang!, The Rolling Stones:
Voodoo Lounge
Az Omega együttes 7 év szünet után
ismét összeáll. Megalakul a The Rasmus,
finn együttes. Meghal Kurt Cobain, a
Nirvana frontembere, ezzel feloszlik az
együttes.
Folytatjuk
(Összeállította: Bodnár-Tóth Bea)

Göncz Árpád látogatása fõiskolánkon

A régi fõiskola aulája

Fõépület - felújítás elõtt

Fõépület felújítás, bõvítés
Helyreigazítás

Tisztelt Olvasóink! Elõzõ számunkban, a Dr. Lukácskó Zsolttal készített interjúban tévesen jelent meg a kar alapítását
nagyban segítõ Gyúró Imre korábbi beosztása, aki abban az idõben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Tanács elnökhelyettese volt. Az érintettektõl elnézést kérünk!
A szerkesztõség
Számunk készítõi: Bodnár Tóth Beáta, Fábián Gergely, Karacs Dóra, Kovács Éva, Kótis József, Drewry Steve, Ricsei Béla, Szabó Judit, Szegedi János, Szõke Judit, Takács Péter

