PROGRAMAJÁNLÓ
2012. október 8 – október 14.
A dokumentum 3 oldalas
DÁTUM
október 8.
hétfő
14.45 óra
október 8.
hétfő
20 óra
október 9.
kedd
15 óra

TÉMA
Energia, Építészet, Design
– szakmai fórum
Janus Egyetemi Színház
bemutató előadása
Erdős Virág:
Mara halála
Egyetemtörténeti
képadatbázis-bemutató

INFO

HELYSZÍN

Juhász Jenő
Szakkollégium
jjsz@jjsz.pte.hu
30/931-8115
Luspay Katalin
luspay.katalin@pte.h
u
72/501-500/28292

PTE PMMIK
A 008-as előadó
(Pécs, Boszorkány u.
2.)

Schmelczer-Pohánka
Éva
pohanka@lib.pte.hu
72/501-500/22675

Dél-Dunántúli
Regionális
Tudásközpont és
Könyvtár
(Pécs, Universitas u.
2/A)
Dél-Dunántúli
Regionális
Tudásközpont és
Könyvtár
(Pécs, Universitas u.
2/A)
PTE ÁJK
Molnár Kálmán
előadóterem
(Pécs, 48-as tér 1.)
PTE
Szentágothai János
Kutatóközpont
(Pécs, Ifjúság útja
20.)

dr. Posta-Janicsek
„Méhes Károly Genetikai
október 10-11.
Ingrid
Továbbképző Napok –
szerdaingrid.janicsek@aok.
Ritka betegségek ellátása a
csütörtök
pte.hu
PTE-n” előadássorozat
72/501-500/36097

Jogi Szabadegyetem
Dr. Fenyvesi Csaba:
Út a tetthelytől a tettesig

Szabó Brigitta
szabo.brigitta@ajk.pt
e.hu
72/501-500/23241

9 óra

A Biztonsági Virológiai
Laboratórium
sajtóbemutatója a
Szentágothai János
Kutatóközpontban

Jakab Ferenc dr.
jakabf@gamma.ttk.pt
e.hu
30/431-8791

október 12-13.
péntekszombat

Gyermekápolók XII.
Országos Kongresszusa

október 10.
szerda
18 óra
október 12.
péntek

Györkő Margit
margit.gyorko@aok.p
te.hu
72/501-500/37813

JESZ
(Pécs, Zsolnay V. út
16.)

Hotel Palatinus City
Center
(Pécs, Király u. 5.)

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar
H

HÁTTÉRANYAG
Energia, Építészet, Design – szakmai fórum
http://jjsz.pte.hu/energia-epiteszet-design/

Janus Egyetemi Színház bemutató előadása - Erdős Virág: Mara halála
www.jesz.pte.hu
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Egyetemtörténeti képadatbázis-bemutató
2012. október 9-én (kedd), 15 órakor kerül sor a Pécsi Egyetemi Könyvtár új, saját fejlesztésű
Egyetemtörténeti
Képadatbázisának
(eKéPEK)
első
nyilvános
bemutatójára
a
Tudásközpontban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Meghívó: http://www.lib.pte.hu/tgyo/system/files/meghivo.pdf

„Méhes Károly Genetikai Továbbképző Napok – Ritka betegségek ellátása a PTEn” előadássorozat
Az Orvosi Genetikai Intézet sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a 2012. október 1011-én megrendezésre kerülő Méhes Károly Genetikai Továbbképző Napok- Ritka betegségek
ellátása a PTE területén című előadássorozatra. A rendezvényen a PTE Ritka Betegség
Hálózatában résztvevő intézetek mutatják be a ritka betegségekkel kapcsolatos diagnosztikai
és kutatási területeiket.
Helyszín: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Konferenciaterme (Pécs,
Universitas u. 2/a)

Jogi Szabadegyetem - Dr. Fenyvesi Csaba: Út a tetthelytől a tettesig
Előadás címe: A kriminalisztika, mint a nyomozás tudományának fő kérdései
Téma: Út a tetthelytől a tettesig
Előadó: Dr. Fenyvesi Csaba
Időpont: 2012. október 10. szerda, 18 óra
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Molnár Kálmán előadóterem
(48-as tér 1., földszint)

A Biztonsági Virológiai Laboratórium bemutatása a Szentágothai János
Kutatóközpontban
Napjainkban egész Európában - így Magyarországon is - az új- vagy újra támadó fertőző
betegségek kutatása kiemelt prioritást élvez. Ez nem csoda, hiszen gondoljunk csak az elmúlt
néhány évben hazánkban is megjelent kórokozókra, mint például a Nyugat-nílusi láz, a
különböző hantavírusok, vagy akár az influenzavírusok újabb törzsei, melyek évről-évre egyre
jelentősebb egészségügyi, járványügyi kockázatot jelentenek. A környezeti és klímaváltozások,
a megváltozott emberi magatartásformák, viselkedési szokások együttesen újabb állatfajok
megjelenését eredményezik, amelyek természetes módon hurcolják be saját betegségeiket az
emberi élettérbe.
Hazánkban, a fertőző betegségekkel vívott küzdelemben a tudomány talán egy újabb
lépéselőnyt szerzett egy kiemelkedően magas biológiai biztonsági szinttel rendelkező
laboratórium létrehozásával. A Pécsi Tudományegyetem kötelékébe tartozó Szentágothai
János Kutatóközpont a közelmúltban nyitotta meg kapuit az egyetem kutatócsoportjai előtt. A
létesítményben kapott helyet az a 3-as - az egyik legmagasabb - biztonsági szintű virológiai
laboratórium is, amelyben a hazai kutatóintézetek sorában egyedülálló módon az országban
előforduló magas fertőzőképességű, veszélyes kórokozók, vagy akár a behurcolt egzotikus
vírusok kutatása folyhat. A laboratórium hazánkban példa nélküli biztonsági technológiával és
egyedülálló kutatási műszerparkkal segíti az itt dolgozó szakemberek munkáját.
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2012. október 12-én, a laboratórium utoljára kinyitja kapuit a sajtó prominens képviselői előtt,
majd a különösen veszélyes laboratóriumi munkákra speciálisan kiképzett kutatók megkezdik
tevékenységüket az új virológiai kutatóegységben.

Gyermekápolók XII. Országos Kongresszusa
Az országos kongresszus kétévenként kerül megrendezésre, más-más városban. Ebben az
évben jubileumi kongresszusnak adhat otthont a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika.
A rendezvény ötlete és alapítása 15 évvel ezelőtt, a Debreceni Egyetem Gyermekklinikájának
köszönhető. A kongresszus alapításának célja ma is időszerű, azaz hogy rendszeresen
találkozzanak a beteg gyermekekkel foglalkozó szakemberek az ország különböző pontjairól.
A megnyitó ünnepségen köszöntőt mond Dr. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara elnöke, Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke, Dr.
Betlehem József a PTE Egészségtudományi Kar dékánja, Dr. Decsi Tamás a Klinikai Központ
főigazgatója, Bogláriné Szilágyi Erzsébet, a PTE Klinikai Központ ápolási igazgatója, Dr.
Adamovich Károly, a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese.
Az ország gyermekellátó intézményeiből 41 előadás érkezett az alábbi témakörökben:
1.
Új kihívások a beteg gyermekek ellátásában, különös tekintettel a rehabilitációra
2.
Gyermekkorban megjelenő „felnőttbetegségek”
3.
A jog hálójában
4.
A gyermekpszichiátriai betegek ellátásának sajátosságai
5.
A szociális munkás, a kórházpedagógusok és egyéb önkéntes segítők szerepe a beteg
gyermekek ellátásában.
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