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A Számadás megírására azért határoztam el magam, hogy az utókor megismerje, milyen körülmények között végeztük a beteg gyermekek gyógyítását, gondozását, az elmúlt ötven évben.
Az elért eredményeket szerény anyagi és eszközös feltételek mellett értük el. Az 1960-as évekbeli
magas, 60–40‰-es csecsemőhalálozási arány az
ötvenévi eredményes munkánk következtében 10‰
alá csökkent. A szó elszáll, az írás megmarad és bizonyító erővel bír. Ez által az utókor megismeri azokat a törekvéseinket és tevékenységünket, amelyek
révén elértük a jelzett eredményt.
Több évtizeden át mindennapi gyógyító munkánkat igyekeztünk a szakma szabályai szerint végezni.
Azaz hangsúlyt fektettünk a beteg családi és egyéni
kórelőzményének megismerésére, a részletes klinikai
vizsgálatra, amit kiegészítettünk az akkori időkben
használatos paraklinikai vizsgálatokkal. Csak azokat
a kiegészítő vizsgálatokat vettük igénybe, amelyek a
kórismét megerősítették, és az elkülönítő kórismét
biztosították. Nem használtunk „protokollokat”, de
a beteg mellett állottunk, követtük az állapotát és
olyan meghitt, kellemes környezetet biztosítottunk,
ami nagyban elősegítette a gyógyulást.
Természetesen, követtük az új kivizsgálási és terápiás eljárásokat, amelyeket lehetőségeink szerint
alkalmaztunk is.
Végül azért is vállalkoztam a Számadás megírására, mert nem szabad tétlenségben élni – erre nézve jó mondása van Leonardo da Vincinek: „Ahogyan
a használatból kikopott vasdarab rozsdásodni tud,
úgy indul rozsdásodásnak a tétlenségre kárhoztatott
elme.”
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A XX. század ötven munkás éve kerül bemutatásra az alábbiakban,
amit a gyermekgyógyászat szolgálatában töltöttem, szerény lehetőségek között. A visszaemlékezés megírásának gondolata a gyógyító munkám kezdete ötvenéves évfordulójának tájékán merült fel. Az elhatározás kollégáim és barátaim biztatása és bátorítása után született meg,
mondván: a szó elszáll, az írás megmarad. Úgy gondoltam, hogy félévszázados tevékenységem ismertetése megörökíti az utókor számára
küldetésem teljesítését. Az említett időszak nem volt problémamentes, hiszen a második világháború utáni periódust és két rendszerváltást foglal magába.
A Székelyudvarhelyi Kórház Gyermekgyógyászati Osztálya 1948-ban
alakult meg 10 ággyal, Dr. Jaklovszky Alfonz, az úttörő főorvos vezetésével. Nevezzük röviden így: gyermekosztály. Létrehozásának fő célkitűzése a csecsemőhalandóság csökkentése volt, mivel a második
világháborút követő időszakban ez 60–40‰ (!) körül mozgott. A háború után elindult a gyermekgyógyászati szakorvos-képzés, a továb-biakban ezzel párhuzamosan fejlődött a gyermekosztály is, így az
ágylétszám 1955-ben már elérte a 40-et, és ebben az időben az osztály,
szakmai eredményei alapján, már országos elismerésnek örvendett. A
gyermekosztály virágkorát 1982–1996 között élte, amikor az új kórház
megépülése után (1970-es évek második fele) már 100 ággyal működött. Tevékenysége eredményes volt, mert ebben az időszakban a
csecsemőhalálozás fokozatosan 10‰ alá csökkent. Az 1989-es rendszerváltás utáni megváltozott életkörülmények következtében a természetes szaporulat mérséklődött, a családokban már a tervezett-várt
gyermekek születtek: a csecsemők és gyermekek kezelését pedig a szülők a családban óhajtották megoldani. Így a szülések számának csökkenése, valamint az otthoni kezelés elterjedése következtében visszaesett
a beutalások száma – ezzel párhuzamosan a kórházi ágykihasználás is –,
aminek közvetlen következménye volt az ágylétszám csökkentésének
kényszerű kezdeményezése. Tevékenységünket hosszú ideig szerény
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műszerezettség mellett fejtettük ki, de eredményeink javultak, jók voltak, mivel a betegek ápolásában a Hippokratészi mondást alkalmaztuk: „Nem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani!”
A szerző elsődleges célja bemutatni saját ötvenéves gyermekgyógyászati tevékenységét, ehhez kapcsolódóan a székelyudvarhelyi gyermekosztály és a gyermekgyógyászat fejlődését. További célja a közösen
elvégzett munka feltárása és maradandó rögzítése: önéletrajzi jellege
mellett kordokumentumnak szánt írás – mert ami megtörtént, az már
a múlté. Betekintést nyújt egy székely kisváros egészségügyi tevékenységébe, ami szerves része a város történetének. A múlt ismerete,
az emlékek megőrzése nélkül nincsen jelen és jövő.
A könyv olvasását azoknak az egészségügyieknek, és nem csak szakmabelieknek ajánlom, akik érdeklődnek múltunk iránt.
Székelyudvarhely, 2010 júniusában

A szerző

Megelégedett vagyok, mert tettem, amit tennem kellett!
Elemi és középfokú tanulmányaimat Brassóban a római katolikus
elemi iskolában, majd a Római Katolikus Főgimnáziumban végeztem,
és 1951-ben a Magyar Vegyes Líceumban érettségiztem. Már gimnazista koromból egy „belső indítás” alapján orvos szerettem volna lenni.
Az érettségi vizsga után egy „csábító” ajánlatot kaptam a brassói mozivállalat részéről, hogy Leningrádban finanszíroznák az egyetemi
oktatásomat, ha vállalom a mozi-gépészmérnöki fakultás elvégzését.
Úgy gondoltam, hogy kitartok eredeti elhatározásom mellett, mert
abban az időben hivatásérzést csak az orvosi szakma iránt éreztem.
Így mentem orvosira és lettem orvos.
Sikeres felvételi vizsga után a Marosvásárhelyi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Intézet Általános Orvosi Karán kezdtem tanulmányaimat. Az akkori szokások szerint a harmadév elvégzése után történt
a „bifurcatio”, azaz az újrabeiratkozás az általános vagy a gyermekgyógyászati karra. Magam nem jelentkeztem a gyermekgyógyászati
fakultásra, de amikor kiírták a két névsort, nevem a gyermekgyógyászok között szerepelt. A hivatalos döntést nem fellebbeztem
meg, mert abban az időben a végzett általános orvosok közül, egyszerű
behívó alapján, sokat vittek el katonaorvosi pályára. A katonapályát
semmi szín alatt nem kívántam – a „székely génjeim” inkább szabadságszeretők –, ezért maradtam a gyermekgyógyászati karon: az évek
során megbarátkoztam és megszerettem a gyermekgyógyászatot,
választásomat soha nem bántam meg. Most is úgy érzem, helyesen
cselekedtem, a medicinában nincsen szebb, hálásabb, nemesebb és
nehezebb szakma, mint a gyermekgyógyászat.
Egyetemista éveimből csupán néhány fontosabb élményt említek
meg, azokat, melyekre szívesen és szeretettel gondolok vissza.
Az ötvenes évek kezdetén a bentlakási helyek gyarapodása nem tartott lépést az orvostanhallgatók számának növekedésével. A Szplendid, Apolló és a Minoriták diákotthonok már elégtelennek bizonyultak.
A helyzet javítására a tartományi pártbizottság kezdeményezte egy
ezerszemélyes, korszerű diákotthon létesítését, melynek felépítéséhez
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csaknem 2 millió tégla volt szükséges. Az egyetemi diákság lelkesen
fogadta a kezdeményezést, és vállalta a megfelelő mennyiségű tégla
legyártását: a hallgatók a főiskola dolgozóival már 1952 tavaszán, a
vizsgaszesszió előtt, mintegy 120.000 téglát gyártottak le. A munka
elvégzésére megalakítottuk a „Filimon Sârbu” ifjúsági brigádot Vitális
Sándor ötödéves hallgató vezetésével, munkatársai voltak Balla Árpád
szervezőfelelős elsőéves, Bánházi Gyula politikai felelős harmadéves,
Hirsch Izsák egészségügyi felelős harmadéves és Bálint János sportfelelős harmadéves hallgatók. Az ifjúsági brigádba 163-an önként jelentkeztünk, lemondván a nyári szünidőnk egy részéről a kitűzött cél
érdekében, hogy mielőbb felépüljön az új diákotthon.
A brigád két csoportban fejtette ki tevékenységét, egy-egy hónapos
időtartammal: az első brigád június 23-án kezdte meg munkáját a
marosszentgyörgyi téglagyárban, ahol a teljes műszakot átvette, kivéve
a technikai személyzet munkáját. Két termelési egységet alakítottunk
az elvégzendő feladatoknak megfelelően. Az egyes termelési egység
egy hónap alatt 300.842 darab téglát gyártott le. A második termelési
egység első héten a marosszentgyörgyi gyárban végzett előkészítő
munkálatokat, majd a második és harmadik héten a Lázár Ödön
téglagyárban hasonló tevékenységet fejtett ki. Sajnos, technikai okok
miatt a Lázár Ödön gyárban a termelés nem tudott beindulni, és így
a negyedik héten a meggyesfalvi téglagyárban gyártottak le 119.187
darab téglát. Az augusztusi brigád tevékenysége is hasonló eredménynyel zárult. Szabadidőnk egy részét a klubban vagy sportolással, töltöttük, zeneestéken, táncdélutánokon, mozi- és színházlátogatásokon
vettünk részt. A közös munka, a sikerélmény, az együvé tartozás mindnyájunk számára felemelő érzés volt. Külön élménynek számítottak a
zsíros kenyérből és paprikából álló közös tízóraik. Életre szóló
barátságok is szövődtek. A munkálatok a következő évben is folytatódtak – sajnos, további részletes adatok nem állnak rendelkezésemre,
de az biztos, hogy megközelítettük a tervezett 2 millió darab tégla előállítását.
A mi időnkben a diákotthon nem épült fel – úgy tudom, hogy 1957
őszén kezdték meg az első diákotthon betonelemekből való építését.
Mi lett a legyártott hatalmas téglamennyiség sorsa? Ezt soha nem

tudtuk meg, és úgy látom, nem is fogjuk megtudni soha, de remélem,
annak értékét is beépítettek a diákotthonba.

Másik nagy diákélményem a Bukaresti Világifjúsági Találkozón (1953)
küldöttként való részvételem volt. A városban többed magammal
sétálás közben megállt mellettünk érdeklődni a budapesti Kossuth
Rádió kis busza. A bemutatkozás alkalmával derült ki, hogy a stáb
vezetője Szepesi György, a híres sportriporter volt, az én küldötttársam pedig, a marosvásárhelyi középiskolás diák, legnagyobb meglepetésünkre szintén Szepesi György névre hallgatott! Ebből a véletlen
találkozásból Szepesi György máris egy riportot kerekített.
A találkozó után szintén kellemes élménynek bizonyult a Gyilkostóról indult gyalogtúra, melynek célja a Csalhó megmászása volt: a
társaságban lányok, fiúk mintegy tizenketten voltunk. A kirándulás
sikeres és ugyanakkor emlékezetes is maradt, egyrészt azért, mert a
menedékház hálószobájában számunkra érdekes feliratok voltak, mint
például: A lábszag tilos!, A plafonra köpni tilos! 5 lej büntetés! stb. Másrészt
azért, mert a csoport egyik lánytagja heveny gastroenteritisben szenvedett, és rögtönzött hordágyon, a hátunkon hoztuk le a nagy hegyről.
Egyetemi diákéveim jelentős élményének tartom az 1955 nyarán a
székelyudvarhelyi Kórházban eltöltött nyári gyakorlatot is, azaz a „cselédkönyvezést”, amiből az alábbiak maradtak meg emlékezetemben.
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Orvostanhallgatókból álló téglavető-brigád tagjai 1952 nyarán

A negyedévet végzett orvostanhallgatók a nyári szünidőben kórházi
gyakorlatot kellett hogy végezzenek, ezt a gyakorlatot az orvosin humorosan „cselédkönyves” tevékenységnek is nevezték. A leckekönyvem szerint a cselédkönyves tevékenységemet a jelzett időpontban,
azaz 1955. június 13. és augusztus 6. közötti időben a székelyudvarhelyi
– akkori rajoni – Kórház Belgyógyászati, Sebészeti és Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán fejtettem ki két kéthetes turnusban. Ez alkalommal voltam először Székelyudvarhelyen, azidőtájt még kis mezővárosban. Akkor még nem is gondoltam volna, hogy életem nagy részét
itt fogom leélni és itt realizálom szakmai pályafutásomat is. A nyári
gyakorlaton mint egy tíz-tizenkét diák vett részt a jelzett osz-tályokon,
a gyakorlat befejeztével minden alkalommal vizsgáztunk az
osztályvezető főorvosoknál és osztályzatot is kaptunk. Az ötödév
megkezdésekor pedig az egyetemen a nyári gyakorlatról írás- és
szóbeli beszámolót kellett tartanunk.
A belgyógyászat főorvosa dr. Bakk Elek, a sebészeti osztály főorvosa
dr. Bódi András, míg a szülészet-nőgyógyászati osztály főorvosa dr.
Lőrincz Zoltán volt. Az osztályokon az orvosok és az ápoló személyzet
is jól fogadott, megfelelő volt a hangulat, és jóindulatúan segítettek a
tevékenységünkben, így jól be tudtunk illeszkedni a mindennapi
tevékenységükbe. Az itt töltött rövid idő alatt is néhány olyan élményben részesültem, ami egész életemre megmaradt az emlékezetemben.
Az egyik ilyen élmény volt a szülészeten a direkt transzfúzió, amit
egy haemorrhagiás sokkban szenvedő, szülő nőnél végeztünk. A transzfúzió abban az időben a következőképpen zajlott le: a véradók előzetes
kivizsgálás alapján vércsoportjuk szerint voltak nyilvántartva, szükség
esetén a mentő behozta az osztályra a véradó személyt. A véradáshoz
három szakképzett egészségügyi dolgozóra volt szükség, steril nátrium-citrát oldatra, steril porcelán mozsárra, 3 darab 20 ml-es fecskendőre, steril gézlapokra. A fecskendőbe megfelelő arányban felhúztuk
a nátrium-citrát oldatot, majd a véradótól kiegészítettük 20 ml-ig, az
így levett vért beadtuk a betegnek: az első fecskendő után, mintegy
5–10 perces várakozás következett, azaz a biológiai próba. Ha a beteg
panaszmentes volt, akkor folytattuk a véradást, a kiürült fecskendőt
átmostuk nátrium-citrát oldattal a mozsárban, majd megfelelő arány-

ban friss citrátoldatot húztunk a fecskendőbe, és folytattuk a vérvételt,
illetve annak beadását. Összefoglalva: az egyik személy vette a vért a
donortól, a másik beadta a betegnek, a harmadik pedig átmosta a fecskendőt a nátrium-citrát oldatban.
Egy másik élményem a sebészeti gyakorlatom alkalmával szereztem,
amikor az osztály ambulanciáján egy korondi középiskolás diák jelentkezett, a jobb tenyerében kialakult, beolvadt tályoggal. Anamnézisében
elmondta, hogy ő P. L. korondi középiskolás, tanulmányait a marosvásárhelyi Képzőművészeti Szakközépiskolában végzi, kaszálás közben
a tenyere megsérült és megdagadt, nagyon fájdalmas. Kérése az volt:
úgy kellene megoldani a kezelését, hogy keze ne szenvedjen olyan sérülést, amivel nem tudná folytatni művészi pályáját. Ez kissé elgondolkoztatott, aztán a tályogot óvatosan megnyitottam, a fiút kötözésre
visszarendeltem és követtem gyógyulását. Nagy örömömre a seb szép,
finom heggel gyógyult, a kis diákból Korond híres festőművésze és
költője lett. Az életben későbbi találkozásaink alkalmával többször felemlegettük ezt az első közös élményünket.
A gyakorlat idején Udvarhelyen szép meleg nyári időjárás volt,
nagyon jó fürdési lehetőséggel a Küküllő partján, amit a kórházi orvos
kollégák nagy előszeretettel ki is használtak. Akkor a folyó vize még
tiszta, fürdésre alkalmas volt, nagy fürdőzések és preferánsz-partik
zajlottak délutánonként. Ezért az orvos kollégák gyakran a kórházi
ügyeletüket – fizetés ellenében – átadták a gyakorlaton levő orvostanhallgatóknak. Így vállaltam én is néhány ügyeletet, mert a diáknak
mindig jól fog egy kis anyagi támogatás, kis cigaretta-pénz. Egyik
ügyeletem alkalmával történt, egy kisiskolás gyermeket hoztak a szülei
lázas állapotban, hányással és hasfájással. Az anamnézis és a klinikai
vizsgálat alapján úgy gondoltam, hogy féregnyúlvány-gyulladása van.
Behívattam az otthoni ügyeletben lévő sebészt, aki éppen az akkori
sebész főorvos volt. A beteg vizsgálata után kijelentette, hogy szerinte
nem féregnyúlvány-gyulladásról van szó, de ha én javallom (az orvostanhallgató!), akkor ő elvégzi a műtétet. Végül úgy állapodtunk meg,
hogy befektetjük a gyermekosztályra megfigyelésre és majd a betegség
további alakulása eldönti a műtét szükségességét. Ez a közös konzultáció nagyon meglepett és elgondolkoztatott, amiből azt következ-
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tettem, hogy az ügyelet alkalmával az orvos felelősége igen nagy. Nagy
tanulság volt egész szakmai pályafutásomra az, hogy a gyermekgyógyász számára a féregnyúlvány-gyulladás kórisméje igen nagy
felelőséggel jár. Sajnos, hasonló eset főorvos koromban is megismétlődött, mondván a sebész: „ha te javallod, akkor én elvégzem a
műtétet”! A sebész esetében, megfigyelésem szerint, a féregnyúlványgyulladás kórisméje sokkal könnyebb, mert ha a sebészeti megoldást
ő javallja és el is végzi, akkor a végeredmény mindig pozitív. Ugyanis
mindig rá lehet fogni az esetre egy „catharalis appendicitist”!
A számos diákcsíny közül, amelyek hangulatosabbá tették az egyetemi éveket, csupán két esetet említek meg. A tanulmányi csoportom,
melybe tartoztam, kis létszámú volt: nyolc fiúból állt. Az év végi kórbonctani vizsga alkalmával egy olyan várakozó terembe tereltek, ahol
egy veder tej volt (mint később kiderült: a kísérleti állatok számára),
amit mi a várakozás ideje alatt szépen elfogyasztottunk!
A másik emlékezetes esemény: hatodév végén az utolsó vizsgánk a
törvényszéki orvostan volt; már nagyon untuk a tanulást, szerettünk
volna mielőbb túl lenni rajta és hazautazni szeretteinkhez. Tanulás
közben János barátom, akivel rendszeresen együtt készültünk a szigorlatokra, a vizsga előtt két-három nappal egyik délután javasolta,
hogy keressük fel és kérjük meg a professzor urat, vizsgáztasson le
soron kívül. De a felkészülésünk sem volt még tökéletes, a másik probléma pedig, hogy mivel indokoljuk kérésünket. Tanakodás közben
kisütöttük, hogy éppen a vizsga napjára esik a brassói római katolikus
gimnázium 120-ik évfordulójának ünnepsége, és mi, mint véndiákok,
az ünnepségre meghívót kaptunk. Ez az érv jónak bizonyult, de nem
voltam a vizsgára ünnepi ruhába felöltözve. Mondtam a barátomnak:
ha kölcsön adod az új szép sötétkék ruhádat – ami tökéletesen talált
rám hiszen egyforma alkatunk volt –, akkor hajlandó vagyok elmenni,
próbáljunk meg levizsgázni. Elkészültünk és idejében felértünk az intézetbe, ahol tudomásunk szerint az évfolyamunk egyik csoportja
vizsgázott. Az adjunktus úrnak elmondtuk az érvünket és kértük,
tolmácsolja kérésünket a professzor úrnak, Elképzelésünk sikerrel
járt, a professzor úr fogadott, a vizsgán mindketten kitűnőre vizsgáztunk, így két nappal hamarabb utazhattunk haza. Én ebben az időben

már megvoltam nősülve, így áldott állapotban levő feleségemhez, kis
családomhoz siettem haza Barótra. Ugyanis Melinda feleségem már
végzett gyógyszerészetin, és a baróti községi patikában dolgozott mint
gyakorló gyógyszerész.
Ezzel véget ért a diákélet és elkezdtem készülni az utolsó nagy csatára, az államvizsgára, ami hat tantárgy szóbeli és esetenként gyakorlati vizsgából állt. A sikeres államvizsga után egyetemi tanulmányaimat
1957. szeptember első felében fejeztem be, és a Gyermekgyógyászati
Fakultás érdemdiplomáját (cum laude) vehettem át.
Ezután sok izgalommal telített – munkahelyválasztási – nehéz napok
következtek: elkezdődött a mindennapok küzdelme. Nehéz napokat
éltünk, mindenki letört és szomorú volt, mivel mi voltunk az első évfolyam, akiknek nem volt lehetősége Erdélyben elhelyezkedni. A
gyermekgyógyászok számára három-három hely volt meghirdetve a
Magyar Autonóm és Nagyvárad tartományban, két hely Szatmárnémetiben, a többi állás mind a Kárpátokon kívül, Moldovában volt kiírva: ekkor kezdődött el Moldova betelepítése magyar orvosokkal, ami
azután évtizedekig tartott. A hazatérés Erdélybe szinte lehetetlen volt,
ezért választották sokan inkább a kivándorlás gyötrelmes, göröngyös,
de esetenként legalább gazdasági szempontból eredményesebb útját.
Az emberi sorsokat sok kis tényező és számos véletlen is meghatározhatja. Így volt az én esetemben is, mert amint említettem, a Magyar
Autonóm Tartományban a gyermekgyógyászok számára csak három
hely volt meghirdetve. Mint érdemdiplomás, a harmadik helyen végeztem, így arra számítottam, hogy egyik helyet el tudom választani, de
amikor a választási névsort kitették, én a negyedik helyen szerepeltem,
mivel első helyre azt a kollégánkat írták ki, aki párttag volt és köztársasági ösztöndíjas: bár nem volt érdemdiplomás, de jó előmenetelű
volt. Ekkor tornyosultak a gondok, mert a számítások szerint nekem
már csak Várad tartományban lesz lehetőségem állást választani, ami
nagy nehézségeket fog támasztani a családegyesítésben. A kiírás szerint János barátom került a harmadik helyre, akkor még nem volt
megnősülve, de a menyasszony is ott volt a választásokon. Én mindkettőjüket kértem, ha lehet, válasszon Várad tartományban helyet,
mert számukra könnyebb lesz az elhelyezkedés, ugyanis menyasz-
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szonya nem volt egészségügyi szakember. Abban az időben Jánosnak
a Brassóba való hazautazások alkalmával asthmás rohamai voltak,
gondolom ez is nyomott a latban, hogy úgy határozott, Várad tartományt választja. Nagy dolog volt ez a határozat részéről, hiszen ilyen
nagylelkű lépés ritkán szokott előfordulni, mert az életért folytatott
harcban a barátság nem szokott számítani, ezért a gesztusáért a mai
napig hálás vagyok. Ezek után megvolt a lehetőségem, hogy a Magyar
Autonóm Tartományba válasszak munkahelyet, hát így választottam
Zetelakát: a községről csak annyit tudtam, hogy gyógyszertára is van és
Székelyudvarhely mellett fekszik. Tehát Zetelakára szólt az első minisztériumi kinevezésem, mely szerint október elsején kellett jelentkeznem
a körzeti gyermekgyógyász orvosi állás elfoglalásáért.
1957. szeptember 19-én érkeztem haza Székelyudvarhelyre – az
évzáró bankett után, nagyon fáradtan, Melinda azzal fogadott, hogy
már itt van a szülés ideje, én meg viccesen arra kértem, legalább egy
napot várjanak a babával, tudjam kipihenni magam. Így is történt: a
szülésre más nap került sor és szerencsésen, épen, egészségesen megszülettett kisfiúnk. Ez volt a kellemes meglepetés, a nagy boldogság,
hiszen elsőszülöttként fiúra számítottunk (akkor még nem volt ultrahangos vizsgálat, hogy előre pontosan meglehessen határozni az újszülött gyermek nemét).
Felvetődött a nagy kérdés, hogyan lesz a családegyesítés, de aztán
a gond egy szerencsés véletlen kapcsán a lehető legjobban oldódott
meg. Ennek a történetnek meséje úgy szól, hogy egy alkalommal
Melindát a család régi erzsébetvárosi barátja, az akkori tartományi
főorvossal együtt, a baróti gyógyszertárban meglátogatta. A család
barátja úgy mutatta be Melindát a főorvosnak, mint örmény származású kislányt – erre a főorvos szeme felcsillant, és azt mondta: ha igazi
örmény, akkor szerezzen neki „churutot”, ami az ángádzsábur nevű
örmény nemzeti levesnek a házilag készített ízesítője (amitől „zöld
leves”-nek is nevezik). – Ha kicsit várnak – felelte Melinda –, mivel a
lakásom közel van a gyógyszertárhoz, máris tudok egy üveg churutot
hozni. – A főorvos annyira megörvendett a churutnak, hogy azt a
könnyelmű ígéretet tette: ha valami kérése lesz, akkor ő azt teljesíteni
fogja. Erre Melinda meg is jegyezte: – Valószínű, hogy lesz, mert a
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férjem most fog végezni az orvosin, és Barótra kellene hogy kerüljön.
– Ha a férje a Magyar Autonóm Tartományba kap kinevezést – ígérte
a főorvos –, akkor a baróti állást biztosítom...
Így hát a kellő időben megkerestük a főorvost és emlékeztettük az
ígéretére, mire a válasz az volt, hogy kérésünket meg fogja oldani.
Természetesen többször kellett telefonon zavarnom a tartományi
egészségügyi osztályt, míg október 12-i dátummal megkaptam a
kinevezésemet mint gyermekgyógyász körzeti orvos Barótra, amit
haladéktalanul el is foglaltam. Ilyen kis dolgok alakítják az ember
sorsát: egy kis üveg churuttal meglehetett oldani a család egyesítését,
ami abban az időben igen nagy dolog volt! Úgy érzem, ebben a Gondviselésnek is szerepe volt, mint ahogy a további sorsunk alakításában is.

Abban az időben a végzett orvosok három évig vidéki körorvosi
gyakorlatot kellett hogy teljesítsenek, és csak azután jelentkezhettek
kórházi gyakorlatra és szakképesítésre. Az érdemdiplomával végzett
orvosok számára ez a körzeti orvosi tevékenység hat hónapos időszakra volt csökkentve – ezek szerint jómagam is hat hónapos vidéki
gyakorlatra számítottam. Sajnos ez nem jött be, mert állásom elfoglalása
után pár hónappal, az akkori Berlogea egészségügyi minisztersége alatt
új törvény jelent meg, ami újraszabályozta a szakorvos-képzést: ez
megszüntette az érdemdiplomások hathónapos kedvezményes gyakorlatát is. Az új törvény kimondta, hogy az alorvosi, szakorvosi, főorvosi
és osztályvezetői főorvosi állásokat csak országosan meghirdetett
versenyvizsgával lehet megpályázni és a vizsgaeredmény alapján elnyerni. Kezdetben az alorvosi versenyvizsgák egyetemi központokban voltak
megszervezve, míg a szakvizsgákat, főorvosi vizsgákat és osztályvezetői
főorvosi vizsgákat csak Bukarestben lehetett letenni. Az évtizedek
folyamán a vizsgák helyszínei és szabályzata keveset változtak, volt olyan
időszak, amikor a sikeres alorvosi vizsga alkalmával a munkahelyet nem
lehetett megválasztani, csak a szakorvosi vizsga után, ami teljesen
megnyomorította az orvosok családteremtésének a lehetőségét, teljes
bizonytalanságban tartottak bennünket. (Nagy szomorúságunkra még
mindig él ez a vizsgarendszer, sőt fokozódott a centralizálás, az alorvosi
versenyvizsgát évente egyszer hirdetik meg, ami Bukarestben zajlik, az
írásbeli tesztek alapján. A magyar anyanyelvűek közül az alapszakmákba (belgyógyászat, sebészet, stb.) csak nagyon kevesen jutnak be
közülünk, hiszen a tesztek megoldásához a szakma alapos ismerete
mellett szükséges a tökéletes román nyelvtudás is. Ennek következtében a szakorvosi gárda átlagéletkora a kilencvenes években Hargita
megyében több mint 58 év volt. A fiatalok egy része a családorvosi
szakképesítést meg tudja szerezni, más része idegenben próbál szerencsét és keres lehetőséget a szakorvosi fokozat megszerzésére – ha ez így

halad, pár év múlva már gyakorlatilag nem lesz magyar anyanyelvű
szakorvos kórházainkban és a járóbeteg-ellátásban.)
A versenyvizsga-rendszer bevezetésének első évtizedében a vizsga
eredményét pontrendszerben adták meg: a szakmai osztályozás 15–20
pont között volt, az úgy nevezett szociális jegy szintén 10–20 pont és
a végeredmény a két jegy középarányosa lett. A szociális jegyet meghatározta, hogy az illető tölt-e be vezető funkciót, milyen társadalmi
munkát végez, milyen származású, párttag-e stb. Ismereteim szerint
ezek az osztályozások elég alacsonyak voltak. A versenyvizsgánál viszont minden egyes pontnak nagy szerepe volt, mert a helyek megválasztása a média, vagyis az átlegjegyek sorrendjében történt.
Ilyen változások közepette kezdtem el a baróti városi kórház kötelékében a körzeti gyermekgyógyász orvosi ténykedésemet. A fogadtatás jó volt: mind a kórház vezetősége, mind a kollegák befogadtak,
én meg igyekeztem a csapatmunkába és a csapat mindennapi életébe
beilleszkedni.
A baróti kinevezésem, úgy gondolom, döntően befolyásolta szakmai
fejlődésemet és a karrierem alakulását. Nagy előnye volt, hogy nem
egyedül vagy másodmagammal dolgoztam, hiszen az akkori időknek
megfelelően jól felszerelt községi kórháza volt a négy alaposztállyal
(belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat),
kiváló szakorvosokkal és olyan osztályvezető főorvosokkal, akik egyetemi tanársegédi tapasztalattal rendelkeztek. A kórház szakmai szelleme, a betegekkel szembeni bánásmód megfelelő etikai szinten volt.
Közvetlen főnökömtől, néhai dr. Szánthó Lajos főorvostól sokat
tanultam, elsősorban hogyan kell a beteget megvizsgálni, sok időt kell
a beteg ágya mellett tölteni, hogyan kell a beosztottak tevékenységét
irányítani, ellenőrizni, miként kell biztosítani a szakmai továbbképzésüket a beteg ágya mellett, egyszóval magas szakmai és etikai tartást
tanultam. A főorvos komoly szakmai könyvtárral rendelkezett és számos gyermekgyógyászati szakfolyóirat előfizetője volt. Megtanultam
tőle, hogy az egyéni önképzés leghatékonyabb formája az, ha a beteg
ágya mellett eltöltött idő megfelelő arányban van a szakfolyóiratok
tanulmányozására szánt idővel. Ezzel szemben sok kolléga csak a szakkönyvek forgatását részesíti előnyben, pedig a szakkönyvek már klasz-
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szikus adatokat közölnek csupán és hamar elévülnek – ezzel szemben
a szakfolyóiratok közlik az új megfigyeléseket és a tudomány legújabb
vívmányait, ezért tanulmányozásuk fontos része az önképzésnek. A
megfelelő szakmai szinten tartás egy életen át megköveteli mind a szakkönyvek, mind a folyóiratok rendszeres forgatását.
Gyakorlati szempontból a főorvos részéről alapkiképzést kaptam a
mindennapi kórboncolás technikai kivitelezésében és a makroszkópos
kórbonctani kórismében: kórbonctani ismereteimnek a későbbiekben
is nagy hasznát vettem. Ugyancsak mellette tanultam meg a röntgenátvilágítást, mert kezdetben még nem volt röntgenszakorvos; annak
megérkezése után a röntgenfelvételek értékelésében is tapasztalatot
szereztem, mivel ezt mindig közösen végeztük klinikus és röntgenes.
A közös munka és tanulás folyamán egy egész életre szóló őszinte,
tiszta, becsületes és egymást segítő barátság alakult ki közöttünk, Őt
tartom első tanítómesteremnek
Bennem már kezdettől megfogalmazódott az a törekvés és célkitűzés, hogy gyermekgyógyász szakorvos legyek. A mindennapi gyakorlati munkámban már céltudatosan készültem a gyakorlati vizsgára,
ami abban az időben a szakorvosi és főorvosi vizsgán is a beteg
vizsgálatából és ennek prezentálásából állt (megjegyzem, ezt úgy kellett végezni, mint a versenylovak: húsz perc állt rendelkezésünkre az
anamnesis-felvételre, a betegvizsgálatra és a laboratóriumi eredmények kikérésére; a gondolkozási és a prezentálási idő is ugyanannyi
volt, amit szigorúan be is tartottak).
Ezért fogalmazódott meg bennem a „szakma szabályai szerinti” betegvizsgálat menetének kidolgozása, elsajátítása és ennek a mindennapi
gyakorlatban való alkalmazása, illetve a lehetőségek szerinti szinten
tartása. Miből is állt ez a betegvizsgálat? – a beteg részletes anamnesisfelvétele; – a beteg levetkőztetése (inspectio); – amit követett a kopogtatás, a hallgatódzás (palpatio); – végül pedig a célzott laboratóriumi
vizsgálatok kérése, amelyek szükségesek a kórisme és az elkülönítő
kórisme felállításához. Természetesen mindezt a bűvös húszperces
időre kellett begyakorolni: ennek elsajátítása és a min-dennapi
tevékenységemben való alkalmazása nagy kitartást és szakmai
fegyelmet követelt. A baróti három gyakorlóévem alatt szellemiekben

és szakmailag a jelzettekkel gyarapodtam, ez az időszak meghatározta
további szakmai szemléletemet. Azaz: „az orvosi hivatást csak a szakma
szabályai szerint szabad gyakorolni!”
De mit is dolgoztam Baróton? Alaptevékenységem volt a gyermekgyógyászati körorvosi teendők ellátása a kör területén (Barót, Köpec,
Miklósvár, Bibarcfalva, Bodos), aminek az átmérője mint egy 18–20 km
volt. Feladataim közé tartozott a csecsemők, kisdedek, valamint az
iskolásgyermekek gondozása, a gyermekintézmények: óvodák, iskolák
hygéniai ellenőrzése, természetesen a védőoltások elvégzése, a betegek
kezelése. Külön megbízatást kaptam a Baróti Líceum növendékeinek
iskolaorvosi ellátására, emelllett 1958 februárjától napi kétórai munkaidővel a kórház újszülött-osztályára kaptam kinevezést (a MAT
Egészségügyi Osztályának 39569/1957. sz. rendelete alapján kaptam
kinevezést és a Baróti Kórház Igazgatósága a 30/1958. határozata
értelmében dolgoztam az újszülött-osztályon), 1959 decemberétől
pedig (Igazgatói kinevezés Nr. 1325/1959) a baróti Poliklinika vezető
orvosi funkciójának betöltésére kaptam megbízatást.
Mint gyermekgyógyász körzeti orvos beindítottam az alapnyilvántartások alkalmazását, újszülöttek és csecsemők személylapjának a
kitöltését, és az ún. speciális nyilvántartás következetes vezetését: a
gondozott csecsemők és idült gyermekbetegek (rachitis, dystrophia,
anaemia, mesterségesen táplált csecsemők, acut reumás gyermekek,
tbc, tbc-kontaktok stb.) nyilvántartásba vételét, ugyancsak rendszeresen vezettük az oltási naplót. Beindítottam az egészséges csecsemőrendelést és tanácsadást a kör székhelyén, de kiszállások alkalmával a
falvakban is, ahol a gondozásra szoruló csecsemőket kiszűrtük, elvégeztük a D-vitamin profilaxist, a kismamákat megfelelő tanácsokkal
láttuk el. Természetesen ezt a tevékenységet a védőnővel közösen
végeztük, biztosítottam a védőnő rendszeres családlátogatását, valamint a szakmai továbbképzését is. A háznál kezelt betegek részére
részletes kezelőlapot töltöttünk ki, feltüntetve a gyógyszer dózisát,
adagolásának formáját és ritmusát. Eredményeinket – a csecsemőhalandóság alapján értékelve – jónak tartottuk, ami l957–1959 között
45,1–40,0‰ között mozgott, szemben az országos csecsemőhalandósági mutatóval, ami 1960-ban pl. 74,6‰ volt!
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Az iskolaorvosi gyógyító tevékenységről talán csupán annyit jegyeznék meg, hogy a vizsgálatra jelentkezők közül a valódi betegek kiszűrése végett bevezettem azt a módszert, miszerint a váróban a betegek
bal oldalra, a nem betegek jobb oldalra álltak – utóbbiak csupán 2–3
napos igazolást igényeltek, hogy a családhoz hazamehessenek. Ez a
módszer jól bevált, egyszerű lévén, könnyen tudtam alkalmazni, becsületesen ki lehetett szűrni a betegeket és így ezek ellátására több időt
tudtunk szánni. Mert volt olyan diák, aki bizony a hőmérőt feldörzsölte és akinek úgy bizonyítottam be a normális hőmérsékletét, hogy
mindkét hónaljába és szájába is tettem egy-egy hőmérőt, így nem volt
alkalma a csalásra. Az előzetes szűrési módszer bevezetése a diákság
körében hamar elterjedt, nagy népszerűségnek örvendett és jelentkezéskor már elfoglalták a bal vagy a jobb oldalt; a továbbiakban a
fentihez hasonló hőmérő-dörzsölésre sem került sor.
Megelőző járványellenes tevékenységünk elsősorban abból állt,
hogy az egészségügyi kör területén rendszeresen ellenőriztük a
gyermekintézmények (óvodák, napközi otthonok, iskolák) hygiénés
helyzetét, a vízellátás, a WC-k állapotát. Rendszeresen előadásokat
tartottunk a fertőzőbetegségek megelőzésének lehetőségeiről, a
védőoltások fontosságáról. A kötelező védőoltásokat a katagráfia
szerint végeztük el: megemlítem, hogy 1957–1958-ban már voltak,
akik megvásárolták a poliomyelitis-elleni Salk-védőoltást is, hiszen
Barót, de főleg a hozzátartozó falvakban a poliomyelitis előfordulása
endémiás volt. A Salk-vakcina inaktivált poliomyelitis vírus törzsekből
készült, ára, úgy emlékszem, 56–60 lej volt (ami megfelelt 5 kg disznóhús árának!). A későbbiekben már a legyengített vírustörzsekből előállított Sabin-féle vakcinát alkalmaztuk, első alkalommal granulátum,
majd később csepp formájában.
A poliomyelitis két különleges és ritka klinikai formáját említem
meg itt: az egyik kis – két és fél-, hároméves – betegnél vizelési
zavarokkal, hólyagbénulással debutált; a másik esetben az volt a panasz, hogy az iskoláskorú gyermek a székről leesett és a klinikai vizsgálat alkalmával azt vettem észre, hogy amikor az ingét a fejéből kihúzták, jobb felső végtagját leejtette. Egyéb klinikai eltérést nem észleltem,
csupán a pozitív liquor-lelet igazolta a feltételezett kórismét.

Feltétlen megemlékezést érdemelnek az 1957-es és az 1959-es nagy
pandémiák keretében kialakult országos influenza-epidémiák, mely
alkalmakkor olyan nagy volt a halálozás, hogy a nagyvárosokban sorba
álltak a koporsókért. Baróton is igen nagy volt a járvány, főleg a bentlakásban levő diákok soraiban. A második járvány alkalmával a községben „mintegy járványszerűen” megszaporodtak a haemoptoes esetek
a felnőtt betegek soraiban, aminek oka a kavernás secunder tbc megjelenése volt, mint az anergizaló influenza szövődménye.
Ide kívánkozik még egy érdekes megfigyelés, amit szintén az 1959-es
grippé-járványt követő időszakban észleltünk. Nagyajtán jelentettek
egy hirtelen csecsemőhalál esetet. Mivel mint gyermekgyógyász a nagyajtai egészségügyi kör gyermekgyógyászati tevékenységéért is feleltem,
így én végeztem a csecsemő kórboncolását. Boncoláskor a következő,
részben meglepő elváltozásokat észleltünk: subpleurálisan, subepicardiálisan számtalan petechiát találtunk, ami hipoxiára utalt, a meglepő viszont az volt, hogy a thymus rámetszése alkalmával a közepében
collecvatiós necrosist, drap színű sűrű bennéket észleltünk. Addig soha
– és a több mint négy évtizedes tevékenységem alatt 4–5 esetben –
észleltünk hasonló elváltozást. A jelenséget a hivatásos kórboncnokok
sem ismerték, mi úgy gondoltuk, ez hasonló elváltozás, mint amilyent
Selye János írt le a stress következtében elpusztult kísérleti állatokban.
Lehetséges, hogy a heveny masszív infectio fertőzéses stress-állapotot
váltott ki, és ennek volt szerepe a collecvatiós necrosis kialakulásában.
Az újszülöttosztályos tevékenységemet is nagyon szerettem (1958.
február 1-től napi két órát dolgoztam az újszülött osztályon): sokat
lehetett tanulni, követtem az újszülöttek fejlődését és a veleszületett
fejlődési rendellenességeket, ugyanakkor a gyermekosztályra is bejárhattam és követtem a beutalt betegeim állapotának alakulását. Minden
esetben asszisztáltam az elhalt csecsemők boncolásánál, ami hozzájárult a szakmai tudásom gyarapításához.
A poliklinikai vezető orvosi tevékenységemből (1959. december 4-től)
kiemelem azt, hogy megszerveztem egy laboratóriumi részleget a járóbetegek számára. Készítettem a kórházi laboratórium részére egy
papír elektrophoresises készüléket. Létrehoztam egy munkacsoportot
azzal a céllal, hogy a kör területén az I–IV. osztályos tanulók sorában
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klinikai antropometriai felméréseket végezzünk, amit copro-parazitológiai vizsgálatokkal egészítettünk ki. A tevékenység jól alakult,
megemlítem mint érdekességet, hogy a bibarcfalvi dugaszolt borvízből
is kimutattuk a Trichiuris trichiura peték jelenlétét.
Bekapcsolódtunk a község társadalmi, kulturális életébe is. Nagyon
jó kollegiális, baráti viszony volt Baróton az ismeretségi körünkben.
Megünnepeltük a baráti kör tagjainak születés- és névnapját, számos
cigányzenés, éjjelbe nyúló szórakozáson vettünk részt. Az is előfordult
egy alkalommal, amikor a vendéglőben mulattunk, hogy reggel a fogyasztást nem tudtuk kiegyenlíteni, mert egész éjjel csak a cigányprímásnak fizettünk.
A jelzett szakmai tevékenység mellett rendszeresen és tudatosan
készültem az alorvosi versenyvizsgára, olyannyira, hogy kértem a
párttag-jelöltségem jóváhagyását is, mivel akkor úgy gondoltam, ennek komoly jelentősége lesz a szociális jegy meghatározásánál. Sajnos
ez nem jött be, nagyon keveset emelt a pontszámomon.
Egyszóval a baróti tartózkodásunk meghatározó volt a további szakmai fejlődésemben, nagyon jól éreztük magunkat családostól, számos
igazi jó baráti kapcsolat alakult ki – a későbbiek során továbbra is tartottuk ezeket, több alkalommal tértünk vissza baráti beszélgetésekre,
mulatságokra. De sajnos az idő múlásával a baráti kötelékek egyre jobban megfogyatkoztak, és most már csak temetésekre járunk Barótra...

Alorvosi versenyvizsga és új élet kezdete Székelyudvarhelyen

„Egy bizonyos mennyiségű benső adaptációs energiája,
életereje van az embernek. A legnagyobb művészet,
hogy vitalitásunkat a Természettől megszabott módon
és tempóban éljük ki…”
Harcolj mindig, ha a cél nemes,
de ne állj ellen, ha nem érdemes. (Selye János)
1960. november 1. – 2002. április 30. között a Székelyudvarhelyi Kórház
Gyermekosztályán tevékenykedtem, azután 2004 decemberéig biztosítási rendszerben működő szakorvosi rendelőben dolgoztam, majd a továbbiakban (és jelenleg is) a magánrendelői tevékenységemet tartottam fenn.
A baróti gyakorló éveim alatt tudatosan, rendszeresen készültem az
alorvosi versenyvizsgára, mert az volt a célkitűzésem, hogy gyermekgyógyász szakorvos lehessek és gyermekosztályon tevékenykedjek.
1960 nyarán már lehetőség nyílt, hogy hiányszakmákra lehet alorvosnak jelentkezni, mint például fül-orr- gégészetre, meg is próbáltam,
de a tartományi főorvos eltanácsolt, mondván, én gyermekgyógyász
kell hogy legyek – íme, hogyan irányította a sors az életemet.
Az első alkalom az alorvosi versenyvizsgára 1960 szeptemberében
adódott. Jelentkeztem is annak rendje módja szerint a vizsgára a
Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemre. Az írásbeli és a szóbeli vizsgámon
is 20-as osztályzást értem el, természetesen a szociális jegyem gyengébb
volt, de így is elsőnek választhattam a meghirdetett állások közül.
Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy az írásbelin a csecsemőkori
rachitis volt a tétel, ebből írtam a 20-as írásbeli eredményt. (Majd évekkel később doktori disszertációm témája is a magnéziumhiányos rachitis
volt.) Az ezredfordulón Székelyudvarhelyen és a Kórház ellátási
területén újra megszaporodtak az enyhe klinikai tünetekkel járó
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rachitises esetek, igen sok volt a Harrison-barázdás kisded és kisiskolás
gyermek. Ezért vállaltam újra több továbbképző előadást a csecsemőkori rachitis klinikai tüneteiről és megelőző kezeléséről. Egyszóval az
ötvenéves praxisom alatt ez a betegség végigkísért – sajnos a helyzet
nem oldódott meg, a betegséget nem számoltuk fel, mint egyéb fertőző betegségeket. Véleményem szerint az adott megelőző és terápiás
lehetőségeket nem alkalmaztuk helyesen és következetesen.
Kórházi gyermekgyógyász állás, amit választhattam volna, egyedül
Sepsiszentgyörgyön volt meghirdetve, Székelyudvarhelyen csak az
újszülöttosztályon volt szakorvosi állás, én viszont semmi szín alatt nem
akartam neonatológus lenni. A családi helyzet viszont azt kívánta volna, hogy Székelyudvarhelyt válasszam, mert ott megvolt a lakásunk,
amit Melinda feleségem szülei felajánlottak. A családi tanácskozás után
az a határozat született, hogy azt a munkahelyet azaz szakmát válaszszam, amit szeretek, azaz Sepsiszentgyörgyöt. Ekkor jött Marosvásárhelyen a váratlan meglepetés: a választás előtti napon Székelyudvarhelyről felkeresett az akkori rajoni főorvos (S. Dezső dr. ), a
Sanepid- (Közegészségügy) -igazgató (F. Lajos dr. ) kíséretében, és szabályosan meghívtak Székelyudvarhelyre. Én természetesen kifejtettem,
hogy nem mehetek Székelyudvarhelyre, mivel ott csak az újszülöttosztályon van meghirdetett állás, én pedig nem akarok neonatológus
lenni. Ezután következet a nagy csábító ígéret, hogy nyugodtan válasszam
csak Udvarhelyt, mert a gyermekosztályra fogom megkapni a kinevezésemet. Nagy naivul és boldogan elfogadtam az ajánlatukat, mert világ
életemben úgy gondoltam, hogy az adott szó az adott szó marad.
Ilyen körülmények között választottam új munkahelyemnek Székelyudvarhelyt, ahol elindult kis családunk számára az új élet. Emlékezetem
szerint az új munkahelyemen a fogadtatás nem volt a legmegnyugtatóbb,
elég ridegen fogadtak, de ebből nagyobb lelki problémát nem formáltam. Megpróbáltam alkalmazkodni az új feltételekhez és úgy dolgozni, hogy megbecsülésemet kiérdemeljem. Mintegy kéthónapi
tevékenység után megkerestem a rajoni főorvos urat és emlékeztettem ígéretére, kértem, hogy most már nevezzen ki hivatalosan a gyermekosztályra. Ekkor jött a meglepetés, és életem legnagyobb csalódása, amikor azt a választ kaptam, hogy egyszer bizonyítsak, és azután

jöjjek a kéréssel, ha úgy ítélik majd, hogy jól dolgozom, akkor számíthatok az áthelyezésre. Ekkor a kórház igazgatójától megtudtam, hogy
az intézményen belüli áthelyezéseket is az Egészségügyi Minisztérium
kell hogy jóváhagyja, a rajoni főorvosnak ebben nincsen hatásköre. Hát
így jártam a nagy hiszékenységemmel.
A következő évben úgy hozta a sors, hogy a gyermekosztályra hirdettek meg alorvosi állást, melyet T. Teréz kolléganőm választott el. Beszélgetés közben kiderült, hogy T. Teréz kolleganőnek a neonatológiához
inkább van hajlama. Megegyeztünk a cserében: ennek lebonyolítását,
anyagi vonzatát, a bukaresti utazások megszervezését felvállaltam. Abban
az időszakban az Egészségügyi és Népjólléti Minisztérium Anya- és Csecsemővédelmi Osztályának vezetője prof. dr. Gh. Goldiş volt, akitől volt
főorvosom ígéretet kapott, hogy ha cserelehetőség van, kérésünket támogatni fogja. Kéréseinket a székelyudvarhelyi gyermekosztály és szülészeti-nőgyógyászati osztály főorvosai meg a kórház igazgatója jóváhagyták, amivel a Maros Magyar Autonóm Tartományi Egészségügyi
Igazgatóság is egyetértett. Ezek után 1962. december 1-én megérkezett
miniszteri aláírással az én áthelyezésem a gyermekosztályra (Dec. Min.
Săn. şi Prev. Soc. Nr. 4788/1962. 1 decembrie) és a T. Terézé is az újszülöttosztályra. Ilyen kálvária után a sors, azaz a Gondviselés jóvoltából
értem el a célomat, hogy gyermekgyógyász szakorvos legyen belőlem.
Az ötven éves praxisom alatt többször feltették számomra azt a kérdést, hogy miért választottam gyermekgyógyászati szakmát. Általában
erre a kérdésre a kollegák úgy szoktak válaszolni, hogy már iskoláskorukban határoztak így, hiszen nagyon szeretik a gyermekeket, a
gyermekek gyógyítására éreztek hivatást. Mint ahogyan már említettem, őszintén bevallom, én soha nem készültem gyermekgyógyásznak: – a sors hozta így, amit elfogadtam, beletörődtem, megszerettem,
és úgy éreztem, ez volt az én szerepem, feladatom az életben.
Mielőtt rátérnék a gyermekgyógyászati tevékenységem alakulásának, valamint a székelyudvarhelyi gyermekosztály rövid történetének
ismertetésére, úgy gondolom, érdemes néhány kérdést megemlíteni
a gyermekgyógyászattal kapcsolatosan.
Először is azt, hogy jó gyermekgyógyásznak lenni igen nagy kihívás,
mert azt kell tudni, hogy a gyermek nem egy kicsi felnőtt! Erről már
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akkor is meggyőződhetünk, ha csak az igen változatos korcsoportokat vesszük figyelembe a maga igen változatos élettani sajátosságaival
(0–30 nap, azaz újszülöttkor; I–XII. hónap, azaz csecsemőkor; 1–3 év,
azaz kisdedkor; 3–7 éves iskoláselőttikor; iskoláskor; serdülőkor). Az
ötvenéves szakmai tevékenységem alapján úgy érzem, hogy nem lehet
tökéletes gyermekgyógyásznak lenni, de hatékony gyermekgyógyászok lehetünk. A gyermekgyógyászatot nem lehet könyvekből, a könyvtárban elsajátítani, mert nem lehet megtanulni azt, hogy hogyan lehet
felismerni a súlyos beteget, ez nagy tapasztalatot, józan ítélőképességet, ösztönös megérzést feltételez. Ezért jó gyermekgyógyász csak az
lehet, aki sok órát, évtizedet tölt el a beteg ágya mellett, és aki megfelelő könyvtári ismeretekkel is rendelkezik. A gyermekgyógyász tevékenysége során meg kell az anyát és a gyermeket is érteni, de az orvos
saját magát is meg kell hogy értesse az anyákkal – és olykor a gyermekkel is. Összegezve: a gyermekgyógyászati praxis kialakításához
széleskörű elméleti tudásra és igen nagy gyakorlati tapasztalatra, valamint őszinte emberségre van szükség. Ezt a megjegyzést William Osler
idézetével szeretném szemléltetni: „A térképhez kell a térképismeret, de
hajós is kell, másképp a térképismeret nem ér semmit.”
A gyermekgyógyászok másik nagy dilemmája, hogy az ő munkájuk
eredményességét nem az elért sikerek számbavételével mérik (mint a
többi szakmákét), hanem ellenkezőleg, az eredménytelenségeket: az
elvesztett gyerekek, a csecsemőhalandóság adatait elemezve mérlegelik. Klasszikus fogalom ugyanis, hogy a gyermekhalandóság alakulása
egy adott területen igen érzékeny fokmérője a gazdasági, kulturális, epidemiológiai helyzetnek, de főleg az egészségügyi ellátás minőségének.
A Gyermekosztály rövid története, eredményeinek statisztikai elemzése
A rendelkezésemre álló adatok alapján megpróbálom a gyermekosztály rövid történetét, fejlődését bemutatni, valamint a statisztikai
eredményeinek alakulását az elmúlt ötven évben. A 10 ágyas gyermekgyógyászati osztály alapítója és osztályvezető főorvosa 1948-ban
dr. Jaklovszky Alfonz Mihály volt, aki ezt megelőzően a marosvásárhelyi Gyermekklinikán tanársegédként tevékenykedett. A második világháború után nehéz gazdasági körülmények között és terhelt tár-

sadalmi viszonyok mellett vállalta az új osztály megszervezését és elindítását, melynek fő célkitűzése a magas csecsemőhalandóság csökkentése volt. Lévén Székelyudvarhely a Jaklovszky doktor szülővárosa,
ezért megszakította egyetemi karrierje építését, és inkább szakmai hivatását: a gyermekek gyógyítását tartotta élete céljának.
A főorvos hozzáértő vezetésével a gyermekosztály a szükségleteknek
megfelelően aránylag gyors fejlődésnek indult, így már l950-ben az ágylétszám 30, 1955-ben 40, 1960-ban 45, 1965-ben 60, 1969-től 70 volt
1982-ig, a főorvos nyugdíjba vonulásáig. 1982-ben, az új kórház felépítésének köszönhetően, a gyermekgyógyászati osztályon az ágy-létszám
100-ra emelkedett. Sajnos az 1989-es események után megváltoztak a
társadalmi viszonyok és kezdett csökkeni a kórházi kezelések száma.
Egyre kevesebben vették igénybe a kórházi kezelést, mivel megnövekedett a várt gyermekek születésének aránya, ezek betegség alatti gondozását is a családi környezetben óhajtották megoldani. Az ágykihasználás
visszaesésének közvetlen következménye volt az ágylétszám csökkentése, így 1996-ban az ágyak számát 87-re csökkentették – ezzel az ágylétszámmal rendelkeztünk 2002-ig. (Megjegyezni kívánom, hogy 2002
tavaszán, nyugdíjba vonulásom előtt a Kórház akkori Igazgatóságának
írásban nyújtottam be néhány javaslatot az osztály átszervezésére vonatkozólag, melyekkel szerintem lényegesen lehetett volna javítani az
ágykihasználási mutatót. Mint például a nappali kórházi kezelés bevezetését, ami azt jelentette volna, hogy nappal a beteg gyermek édesanyával együtt be van utalva, a kezelés elvégzése után az éjszakát otthon
töltik, mert ennek a módszernek számos előnye van, amit most nem
taglalok. Vagy a gyermek- és anya-kórtermek létrehozását, továbbá egy
gyermekgyógyászati gastroenterológiai laboratórium megszervezését és
szakember képzését, hiszen az iskoláskorú gyermekek igen nagy hányada szenved idült gyomorbántalmakban. Ennek kivizsgálására, sajnos, még jelenleg sem rendelkezik a kórház megfelelő eszközökkel és
szakemberrel. Hogy mit hoz továbbra a jövő, azt nem tudom, de még
most sem lenne késő megteremteni az új feltételeket, a kivizsgálási lehetőségeket. Ha minden változatlan marad, akkor feltétlen az ágylétszám további csökkentésével és esetleg a gyermekgyógyászati osztály
felszámolásával kell számolni.)
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A Gyermekgyógyászati Osztály jelentős eredményeinek bemutatása
előtt, amit főleg a gyermekhalandóság csökkenésével lehet lemérni,
úgy gondolom, be kell mutatnom azokat a szakembereket, akik évtizedeken keresztül itt áldozatos, önzetlen, kitartó gyógyító tevékenységet végeztek.
Dr. Jaklovszky Alfonz Mihály (1920–2004), aki 1948–1982 között a gyermekgyógyászati osztály alapítója és vezető főorvosa volt nyugdíjba vonulásáig, kiváló szakmai felkészültséggel és jó szervezési készséggel is
rendelkezett. Harminckét éven át vezette a székelyudvarhelyi gyermekosztályt, nagyon szép eredményeket ért el a csecsemőhalálozás csökkentésében, szakmai tevékenységének elismeréseként az általa vezett
gyermekosztály már 1955-ben országos élosztály volt, amikor személyesen ő is megkapta az „Egészségügyi Munka Kitüntetettje” címet.
Ezzel egyidőben 1949–51 között megszervezte a nővérképző iskolát,
melynek első igazgatója volt. 1951–1971 között pedig az Egészségügyi
Technikum tanára volt.

Szakmai munkájával párhuzamosan tudományos tevékenységet is
folytatott. Dolgozataival az országos gyermekgyógyászati rendezvények és kongresszusok aktív szereplője volt. Számos dolgozata jelent

meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Több éven át vezette az Orvostudományi Társaság Rajoni Fiókját, és a Hargita megyei Gyermekgyógyász Szakosztály elnökeként is tevékenykedett. Ebben a funkciójában számos tudományos ülésszakot, szimpóziumot és országos gyermekgyógyász-konferenciát is szervezett (Homoródfürdő 1973), 1976ban Székelyudvarhelyen az első országos magnézium-szimpózium társszervezője volt, 1977-ben a székelyudvarhelyi országos Pneumocystis
Carini szimpózium szervezője, stb. Neves tudományos társaságok
tagja, mint: a Román Gyermekgyógyász Társaság, Nemzetközi Trombózis és Haemostatis Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Eredményes szakmai és tudományos tevékenységéért az alábbi elismerésekben részesült: Egészségügyi Érdemérem (1970), Egészségügyi
Érdemrend III. fokozata (1973), Aranyoklevél (1994, Szent-Györgyi
Albert OTE – Szeged).
Következzék azoknak a szakorvosoknak a névsora, akik az elmúlt
ötven évben tevékenykedtek a gyermekosztályon, akik szakmai tudásuknak és erkölcsös, etikus magatartásuknak köszönhetően fontos
szerepet játszottak a jó eredmények elérésében. A gyermekosztály orvosai mellett megemlítjük azokat a kollégákat is, akik a város területén dolgoztak, mint körzeti gyermekgyógyászok, bölcsőde- és iskolaorvosok, hiszen az ő lelkiismeretes szakmai munkájuk is nagy szerepet
játszott a gyermekgyógyászati hálózat eredményeinek elérésében,
egészséges fiatal nemzedékek nevelésében:
Dr. Gyöngyössy János (1949–1950), dr. Albu Tibor (1952–1955),
dr. Mageru Miklós (1952–1964†), dr. Coman Aranka (1957–1960),
dr. Szücs Anikó (1958–1959), dr. Balla Árpád (1960–2002), dr. Kertész
Béla (1963–1994), dr. Schwarczenberger Mária (1969–2005), dr. Lőrincz
Matild (1979–1990), dr. Jaklovszky Anna (1981–2007), dr. Nagy Béla
(1991–2000), dr. Páll Anna (1991–2006†).
A járóbeteg-szakrendelést a Poliklinikán 1951–1966 között dr. Erdei
Ilona, 1966–1969 között dr. Schwarczenberger Mária, 1969–1998 között dr. Kiss Séra Ida látták el.
A Székelyudvarhely városi gyermekgyógyászati körzeti orvosi ellátás is folyamatosan kibővült. A körzeti gyermekorvosi teendőket 1950
és 1963 között részben dr. Böhm Ella, majd az 1956–1963-as években
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dr. Szöllősy Zsuzsanna látták el. A körzeti gyermekgyógyászati ellátást
a város területén 1963-tól dr. Oláh Amália (1989-ig) és dr. Oláh Mihály
1990-ig) végezték. Ezekben az években beindult a város folyamatos
iparosítása, ami maga után vonta a lakosság számának, így a gyermeklakosság számának a növekedését is. A demográfiai robbanás
szerepet játszott az új gyermekgyógyászati körzeti rendelők megszervezésében. Ekkor létesült a harmadik körorvosi rendelő dr. Tamás
Mária vezetésével (1971), amit 1975-ben követett a negyedik körorvosi
rendelő indítása dr. Seicean Mária irányítása alatt. Végül az ötödik körzeti rendelő megszervezésére 1983-ban került sor, amit dr. Oláh Amália
vett át, majd a hatos körzeti rendelő vezetése dr. Soós Ágnes felada-ta
lett ugyancsak l983-ban. Dr. Oláh Amália gyermekgyógyászati körében átmenetileg dr. Fenyő Katalin dolgozott. Dr. Soós Ágnes 1989-ben
Magyarországra repatriált, és a hatos gyermekgyógyászati körzeti rendelőbe átmenetileg dr. Kerestély Veronika került, aki nyugdíjazásáig
vezette a rendelő tevékenységét. Dr. Oláh Amália nyugdíjba vonulása
után (1989) a kör vezetését dr. Székely Gyöngyi vette át, majd 1994-ben
ő is repatriált. Tevékenységét dr. Lakatos Ferenc folytatta az 1999-es
egészségügyi átszervezésig. Sajnálatos módon a gyermekgyógyászati
hálózatot az átszervezéssel megszüntették, létrehozva a családorvosi
rendelőket, amikor a gyermekek orvosi ellátása is a családorvos hatáskörébe ment át.
Említésre méltó, hogy városunkban a lakosság számának növekedése, különösen a csecsemők és kisdedek számának gyarapodása és
az anyák munkavállalása szükségszerűen maga után vonta a bölcsődei
hálózat kiépítését. Egymásután épültek a városban a 100 férőhelyes
bölcsődék: a Villanytelep utcai (1971, vezető főasszisztens Nagy Márta),
Tábor-negyedi (1975, vezető főasszisztens György Erzsébet), Matricagyári (1976, vezető főasszisztens Ozsváth Éva), Malom utcai (l977, vezető főasszisztens kezdetben Huszár Zsuzsánna, majd Hodgyai Eszter),
és végül a Bethlen negyedi bölcsőde épült meg (1980, vezető főaszszisztens Lőrincz Erzsébet). A bölcsődei orvosi ellátás kezdetben a körzeti gyermekorvosok hatáskörébe tartozott, de mivel a bölcsődei
hálózat nagyon kibővült, itt is biztosítani kellett a megfelelő orvosi felügyeletet és ellátást. 1981-től külön bölcsődei orvos tevékenykedett

dr. Ferenczy Ilona személyében, majd 1983-től dr. Kerestély Veronikával bővült a bölcsődei hálózat. Nagy kihívást jelentett számunkra a
bölcsődei ellátás megfelelő szintű megszervezése, mivel nem volt kellő
tapasztalatunk a csecsemők és főleg a kisdedek harmonikus pszichomotoros fejlődésének biztosítása terén. Az első években az elvégzett
pszicho-motoros felmérésekből az derült ki, hogy bölcsődékben gondozott gyermekek fejlődése nem éri el a családban gondozott vidéki
gyermekek szintjét sem. Természetesen a városi családokban gondozott gyermekek pszicho-motoros fejlődése volt a legjobb. Ezen megfigyeléseink alapján azt a következtetést vontuk le, hogy az egészségügyi
dolgozóknak továbbképzések formájában kell biztosítani bizonyos
elemi pedagógiai-nevelési ismeretek elsajátítását. Megtanulták a kisdedekkel való foglalkozás alapelveit, a közös csoportos játékok megszervezését, ami eredményhez vezetett, de a legjobb eredményeket a
bölcsődékben akkor értük el, amikor óvónőket is alkalmaztunk. A bölcsődés gyermekek pszicho-motoros fejlődése végül is elérte, egyes bölcsődékben meg is haladta a városi családokban gondozott gyermekek
pszicho-motoros fejlődési szintjét. Ezeket a vizsgálatainkat rendszeresen megismételtük az évek folyamán, a felméréseink eredményeit tudományos üléseken mutattuk be.
Városunkban az iskolás gyermekek száma is rohamosan növekedett, elérvén a 8–9000 fő létszámot, ezért az iskolaorvosi rendelők
orvos-létszámát is meg kellett növelni: ezt a feladatot az 1999-es egészségügyi átszervezésig dr. Kovács Kendi Éva (1979) és dr. Nagy Levente
(1991) látta el. Az átszervezés alkalmával az iskolaorvosi rendelőket is megszüntették, az iskolaorvos csak a közegészségügyi problémákért felelt, így csak dr. Kovács Kendi Éva maradt az iskolahálózatban. Ez az ellátási forma nem vált be, és később újra megengedték az
iskolaorvosoknak a beteg tanulók ellátását is a közegészségügyi tennivalók mellett.
A gyermekosztály működésének szerves, fontos és megbecsült részét
képezte és képezi a főnővérek tevékenysége is. Ezért megemlítjük név
szerint az osztályon dolgozó főnővéreket is: 1948–1955 között Vass
Ottília, majd 1955–1960 között Magyari Eszter volt a gyermekosztály
főnővére. 1960–1968 között Gyarmati Anna gyermekgyógyász asz-
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szisztens, 1968–1980 között Varga Teréz zöldkeresztes védőnő, 1980–
1990 között Nagy Hajnalka gyermekgyógyász asszisztens, és 1990-től
Achim Ildikó gyermekgyógyász asszisztens töltötte be a főnővéri megbízatást.
Jómagam 1960 novemberétől voltam a gyermekosztály alorvosa,
majd 1964-től mint szakorvos dolgoztam az osztályon 1982. októberéig, amikor kineveztek az újönnan felépült Kórházba a gyermekosztály vezető főorvosának.
Mint fiatal, kezdő szakorvos arra törekedtem, hogy a szerény lehetőségek ellenére akár házi készítésű eszközökkel javítsuk az osztály tevékenységét. Így 1963-ban Kertész Béla kollegámmal közösen a kórházi laboratórium részére egy papír-elektroforézises készüléket állítottunk össze, ezt a készüléket a laboratórium több mint tizenöt évig
sikeresen használta.
Abban az időben a gyermekosztályokon, a belső fertőzés megelőzése
érdekében, kötelező volt a maszk használata. Ez elfedte az alkalmazottak orrát-száját, így főleg a csecsemőkkel és a kisdedekkel nem jöhetett létre egy megfelelő személyes kontaktus. E negatív jelenség megoldására terveztem és ki is viteleztem a lemosott röntgen filmből készült maszkot. A filmet egy szemüvegszárszerűen kiképzett alumínium
drótra rögzítettük, így az orr magasságában helyeztük az arcunkra.
Ezeknek a maszkoknak több előnye volt: betegek a személyzet mimikáját, beszédét észlelték, a velük való kapcsolat kialakítása javult, a
maszkok egyediek voltak, fertőtlenítésük könnyebb volt. Több mint
két évtizeden keresztül alkalmaztuk.
Az elkövetkező években is több házi készítésű kis műszer előállítását eszközöltük, az elgondolásaink gyakorlati kivitelezését a Gábor
Áron üzemben oldották meg: az akkori igazgató (Petres Gyula mérnök)
jóváhagyásával személyesen Bálint Mózes mester állt készségesen mellénk, és nem kérhettünk olyant, amit meg nem oldott volna. 1964-ben
a gyermekosztályon létrehoztam a kórházi fotólaboratóriumot, ahol
már abban az időben színes diafilmeket hívtunk elő. A következő évben már mikroszkópos felvételeket is készítettünk, a toldalékeszközöket természetesen az említett üzemben gyártották le. A következő
években (1972-ben) már 20 perces 8 mm-es mozgófilmet készítettünk,

továbbképző jelleggel, a veleszületett csípőficam klinikai kórismézéséről és kezeléséről, dr. Kézdi Gyula marosvásárhelyi gyermekortopéd szakorvos közreműködésével és Osvát Pál tanár (operatőr) segítségével. Ezt több oktató film elkészítése követte, amit az Egészségügyi Szakiskola diákjai számára többször is levetítettünk.
1965-ben egy mechanikus aeroszol készüléket hoztunk össze kis
motorral, melyet több mint egy évtizedig használtuk. 1964-től a mucoviscidosisos betegek vizsgálatára alkalmaztuk a verejték elektrolit meghatározását, azaz a verejték klór-koncentrációját ellenőriztük. A
verejtékgyűjtésre ki dolgoztuk a műanyag-fóliás módszert: a műanyag
fóliát a csecsemő mellkasának hátsó felére sebtapasz-szalaggal (Leucoplast) rögzítettük és a csecsemőt izzasztottuk. Könnyűszerrel tudtunk
gyűjteni megfelelő mennyiségű izzadságot. Majd 1982-től a kórházi
műszerésszel egy iontoforézises készüléket állítottunk össze és ettől
kezdve a pilokarpinos iontoforézises módszerrel nyertük a verejtéket.
Nagyon jól bevált módszer volt olyannyira, hogy egy iontoforézises
készüléket a nagyváradi gyermekkórháznak is készítettünk.
1976-tól bevezettük az Achilles-ín-reflexogram elvégzését, amit a
hypo- illetve a hypertireotikus csecsemők, azaz gyermekek szűrővizsgálatára alkalmaztunk. Erre a célra az EKG-készüléket használtuk,
egy indukciós tekercsnek (telefonkagylóból) foglalatot készítettünk,
amit egy rugalmas állványra szereltünk fel, a mágnest pedig a beteg
sarkára rögzítettük és az Achilles-ín-reflexet külön erre a célra készített „késszerű” reflex-kalapács segítségével váltottuk ki. A reflexidőt az
EKG segítségével millisecundumban mértük. Ezt a módszert jó eredménnyel lehet alkalmazni a hypo- és a hypertireozis kórismézésére.
Az új gyermekosztály beindításakor, 1982. után is számos eszközt
állítottunk elő, mint például saját tervezésű laringoszkópokat, otoszkópokat, vaginoszkópot, mellkas-szívót, inox csecsemő- és gyermeknyelvlapocokat; a Bútorgyárban és a kórházi műszerésszel közösen
modern negatoszkópot is készítettünk. Mind ezt azért tartottam érdemesnek megemlíteni, hogy érzékeltessem: nehéz anyagi körülmények között, amikor szűkös volt a költségvetés és külföldi eszközök
behozatalára nem futotta, próbálkoztunk a helyi megoldások alkalmazásával, és ez is járható útnak bizonyult.
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„Állj helyt a kis dolgokban – mert ebből születnek a nagy dolgok.”
1982-ben, amikor megkaptam az osztályvezetői főorvosi kinevezésemet, és be kellett indítani az új osztály tevékenységét, akkor hármas
célkitűzésem volt. Egyrészt a 100 ágyas osztály funkcionalitásának megszervezése, az osztály hygiénizálása azaz a belső fertőzések csökkentése, és nem utolsósorban az osztály humanizálása, hogy a gyermekek
otthonosan érezzék magukat.
1) Az első cél megvalósítását részben elősegítette az a tény is, hogy
ezt megelőzően dr. Jaklovszky Alfonz főorvos mellett aktívan részt vettem az osztály megtervezésében. A tervezés alatt kölcsönösen kifejtettük véleményünket, hogy egy jó funkcionalitású osztályt kell szervezni,
ahol megfelelő lehetőség lesz a betegek korcsoportok és betegségek
szerinti elkülönítésére. A tervezéskor kértük – és meg is valósult – egy
külső látogatási folyosó építését, ami abban az időben egyedi volt az országban. Ez lehetővé tette, hogy a szülők a folyosóról megfigyeljék a beutalt gyermekük állapotát, viselkedését.
Az ágyak elosztása a következőképpen történt: a csecsemőrészlegen
24 ágy a légúti betegeknek, 24 ágy a hasmenéses betegeknek, 18 ágy
volt a kisded részlegen, 6 ágy az intenzív terápián, 4 kiságy az újszülött és koraszülött betegek számára, 24 ágy pedig az iskoláskorú gyermekek számára volt fenntartva. Említésre méltó, hogy általában a
kórtermek 4 ágyasok voltak, egy előszobával, ahol a fürösztés és a öltöztetés történt, anyatejes csecsemők esetében a szoptatás. A kórtermek között üvegfal volt, így a megfelelő részleg áttekinthető volt az
orvosok és a nővérek számára egyaránt. Az intenzív terápiás részlegről tudni kell, hogy a felszerelése abban az időben igen korszerű volt.
Rendelkeztünk központi oxigén-ellátással, szívó rendszerrel, oxigénsátrakkal, laringoszkópokkal, csecsemő- és gyermek Ambu-balonnal,
intubálási lehetőségekkel, állandó mellkas-szívó készülékkel, aeroszol készülékkel, és ritkaság számba menő „mikro-cseppes” perfúziós
készülékekkel koraszülöttek számára stb. A hasmenéses részlegen szintén volt egy intenzív terápiára berendezett négyágyas kórterem, központi oxigénnel, szívórendszerrel, oxigénsátorral ellátva. A kísérő
anyák számára a tejkonyha mellett volt egy 6 ágyas kórterem. A tej-

konyha számára egy négy helységből álló részleget kaptunk, ami magába foglalta a mosogatót, a sterilizálót, a konyhát és egy raktárhelységet. A tejkonyha funkcionalitása nem volt ideális, de megfelelt a
szükségleteknek, és mi biztosítottuk a tejkonyha légterének kvarclámpával való sterilizálását. Az osztályon volt ételelosztó, egy tágas
ebédlő helység, gyűlésterem, orvosi szoba, ügyeletes szoba, főorvosi
és főnővéri szoba, végül egy tágas hall, ahol a látogatók a nagyobb gyermekekkel találkozhattak.
Az osztályon a tevékenység megszervezését úgy oldottam meg, hogy
mindenki számára a kórházi belsőszabályzat alapján írásban meghatároztam az egyéni feladatait, amit mindenki tudomásul vett. Általában az osztályon öt állandó orvos dolgoztunk: négy szakorvos és egy
főorvos. A szakorvosok az osztályon 3 hónaponként cserélték a részlegeket, jó magam az intenzív részleget vezettem és a nagy gyermek
részlegén volt még 8 ágyam. Az orvosok az osztályos munkán kívül
különböző feladatok elvégzésével is meg voltak bízva, például volt, aki
a tejkonyhát ellenőrizte, a másik az ebédlői tevékenységet, az anyák
szobáját stb. Az új betegek felvétele, ami a földszinti rendelő helységben történt, úgy volt megszervezve, hogy a főorvos ráírta a beutalóra
a kórterem számát és a felvételt maga az osztályos orvos végezte.
Ennek előnye az volt, hogy az anamnézis felvétele minőségi volt, a szülők megismerhették a kezelő orvost, akivel a későbbiekben tudták a
személyes kapcsolatot tartani. Az orvos, aki a beteg-felvételt végezte,
a részletes anamnézis után megejtette a beteg fizikális vizsgálatát, beírta az antropometriai adatait. Továbbá előírta az étrendi és gyógyszeres kezelését, valamint azon laboratóriumi és paraklinikai vizsgálatok elvégzését, amelyek megerősítették a kórismét, és a differenciáldiagnózist. Nem végeztünk indokolatlan laboratóriumi és paraklinikai
vizsgálatokat, nem folytattunk polypragmáziát, viszont minden beteg
számára biztosítottuk a szükséges gyógyszeres és étrendi kezelést.
Osztályunkon a betegellátásban a „horizontális” elv alkalmazását tűztük ki célul, amely feltételezi, hogy az orvos a saját munkaterületén, a
rendelkezésre álló szellemi és anyagi javak birtokában, a gazdaságosság
elve alapján, a betegek gyógyításában a legmagasabb szintet közelítse
meg. Ami feltételezi, hogy az orvos alaposan ismerje meg betegeit,
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munkatársai és saját maga képessége által uralni tudja munkaterületén
a szellemi és anyagi javak alkalmazását. Ezzel párhuzamosan alkalmaztuk a „vertikális” betegellátás elvét is: minden egyes kóresetet,
amely meghaladta a szellemi és anyagi feltételeinket, megfelelő időben, előzetes megbeszélés alapján, a megfelelő intézetbe utaltunk.
Idekívánkozik megemlíteni az igen jó szakmai kapcsolatrendszerünket, ami biztosította a folyamatos és gyors vertikális beteg ellátást.
Így igen jó kapcsolatunk volt a marosvásárhelyi Gyermekgyógyászati
Klinikával, Pap Zoltán professzorral; a kolozsvári II. sz. Gyermekklinikával Miu Nicolae professzorral; a bukaresti Továbbképző Gyermekgyógyászati Klinikával, Goldiş Gheorghe professzorral; valamint a
kolozsvári Oncopediatriával, Ştefania Neamţu előadó tanárral, Bukarestben Sebastian Nicolau professzorral. Betegeinket ezeken a klinikákon egy előzetes telefonbeszélgetés után rendszeresen fogadták. Ez
a lehetőség nagy előny volt, hiszen a problémás betegek az ország legjobb klinikáin részesültek megfelelő ellátásban. A magyarországi klinikák közül jó kapcsolatot ápoltunk a szegedi Gyermekklinikával prof.
dr. Boda Domokos révén, az Országos Gyermekkardiológiai Intézetben Kamarás János professzorral, majd utódaival volt jó kapcsolatunk:
számos veleszületett szívfejlődési rendellenességben szenvedett betegünket láttak el, operáltak meg. A budapesti I. sz. Gyermekklinikával
is jó kapcsolatot tartottunk fenn, volt ahová a problémás vesebetegségekben szenvedő betegeinket, valamint onkológiai betegeket küldhettünk. 1990–2000 között a külföldi betegeink kezelését a Segítő Jobb
Alapítvány finanszírozta, aminek az említett időszakban a székelyudvarhelyi főmunkatársa voltam. Talán nem közömbös megemlíteni, hogy
az ország többi orvostudományi egyetemével, megyei gyermekosztályával tudományos téren is jó kapcsolataink voltak, ezért mindig
meghívtak a tudományos rendezvényeikre, ami egyben a továbbképzésünket is biztosította. Megemlítem itt a Jászvárosi Gyermekklinikát,
a Temesvári I. és II. sz. Gyermekklinikát, a Bákói, Oneşti-i, Tulcea-i,
Nagyváradi, Vaslui-i, Konstancai stb. Gyermekosztályokat.
Az ügyeletes orvos minden reggel az átadáson referált a felvett betegekről és az osztályon történtekről. Mindnyájan mindennap részt
vettünk a délutáni viziteken, szombati napokon csak a főorvos. Min-

den nap megnéztem az új betegeket, és főorvosi vizitet is tartottunk
egy-egy részlegen.
Biztosítottuk a beteggondozók és a nővérek folyamatos szakmai továbbképzését, megfelelő programok alapján. Az orvosok szakmai továbbképzése egyrészt egyénileg történt, másrészt tanfolyamokon való
részvétellel, hetente szerdai napokon betegbemutatásokon, havonta
pedig egyszer folyóirat-referátumokat tartottunk, ahol a kollégák referáltak egy-egy folyóirat anyagából; ezeken a referáló-körökön a városi gyermekgyógyász körorvosok, bölcsőde- és iskolaorvosok is kötelezően részt vettek. A szakorvosokkal közös megegyezés alapján minden kolléga valamilyen szakterületen tovább képezte magát – tanfolyamokon –, amit saját akarata szerint választott. Ezekre a képzésekre
alapozva a poliklinikán elindítottuk a szakgondozói rendelőket, ahol
a kollégák hetente 1–2 órát rendeltek, a gondozott betegeket ellátták.
Ennek több előnye is volt, egyrészt az idült betegek ellenőrzése és kezelésének irányítása egy kézben volt, az itteni tapasztalatokat tudományos üléseken tudták bemutatni.
Még mielőtt bemutatnám a szakgondozói rendelőket, idekívánkozik megemlíteni, hogy Székelyudvarhelyen a szívreumás gyermekek
szakorvosi gondozása több évtizede folyt már, amit dr. Jaklovszky Alfonz végzett nyugdíjazásáig. Így szakgondozói rendelő működött a
vesebetegek részére, amit dr. Jaklovszky Anikó vezetett, aki a kilencvenes évek után hasi ultrahang kurzussal is rendelkezett. Az asztmás
és allergiás betegek gondozását dr. Kertész Béla látta el, aki már a
nyolcvanas években rendszeresen végezte az allergia-bőrtesztelést,
aminek a technikáját Budapesten sajátította el. A gastroenterológiai
gondozást dr. Nagy Béla vezetette. Dr. Lőrincz Matild a collagenosis
betegeket gondozta. Dr. Schwarczenberger Mária a szívreumás betegek gondozását biztosította. A gyermekkardiológiai rendelést, gondozást dr. Balla Árpád végezte: gyermekkardiológiai szakismereteimet
egyrészt a Budapesti Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán
prof. dr. Kamarás János, dr. Kiss András főorvosok irányításával, másrészt a Fundeni-i Továbbképző Gyermekklinikán prof. Gh. Goldiş,
conf. dr. Tudorică Popescu mellett szereztem; az EKG-tanfolyamot
Marosvásárhelyen végeztem és az echocardiographiai ismereteimet
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egy hathónapos EME ösztöndíjjal a Budapesti Gyermekkardiológián
szereztem meg. EKG-vizsgálatokat l970-től rendszeresen végeztünk,
1991-től pedig echocardiographiai vizsgálatokat is eszközöltünk. A szív
fejlődési rendellenességben szenvedő gyermekek műtéti megoldását
Budapesten, az Országos Kardiológiai Intézetben végezték, mi biztosítottuk az utógondozást. A gyermekpoliklinikán volt gyermek FOGszakrendelés (dr. Szentannai Dénes), fogászati rendelés dr. András
Erzsébet vezetésével, aki fogszabályozással is foglalkozott és egy időben
gyermekneurológiai szakrendelés dr. Pelok Benedek György személyében. Sőt működött egy funkcionális laboratórium is, ahol EKG-felvételeket és légzéspróbákat végeztek (spirometriát).
Említésre méltó a gyermekhálózat megszervezése és a szakorvosok
metodológiai tevékenysége. A gyermekgyógyászati ellátás szakmai irányításáért a területi kórházak gyermekosztályai voltak a felelősök. A mi
osztályunkhoz 14 vidéki és 5 városi gyermekgyógyászati kör tartozott,
a szakmai irányításuk és tevékenységük követése egységes elvek alapján
történt. Egységes elvek alapján végezték az idült betegek gondozását, a
profilaktikus tevékenységet, a mérlegvizsgálatokat, a szűrővizsgálatokat
és a betegek sürgősségi ellátását (minden egészségügyi körben egységes,
általunk összeállított sürgősségi gyógyszerkészlettel rendelkeztek, oxigénpalackkal stb.), ami biztosította a cardio-respiratorikus resuscitáció
lehetőségének javítását. Bevezettük, hogy a convalescenciában lévő csecsemőket és kisdedeket a körorvosok otthonukban látogassák, ezáltal
megelőzvén a rendelőben való újrafertőződés lehetőségét. A szakorvosok metodológiai tevékenysége rendszeresen, folyamatosan naptári kiszállási terv alapján történt. Az osztályos szakorvosok a vidéki egészségügyi körök gyermekgyógyászati ellátását irányították, követték, a körorvosokkal a kiszállások alkalmával havonta közösen vizsgálták meg a
problémás csecsemőket és gyermekeket, elkészítették a szükséges habilitálási és rehabilitálási terveket. Így biztosítottuk végső fokon az „integrált” elv betartását, azaz a beteg „teljes” ellátást a szakgondozói rendelők keretében. Kollégáim az elvégzett tevékenységüket jegyzőkönyvben rögzítették. A városi egészségügyi körök metodológiai irányítása
hasonlóképpen történt, de ezt a tevékenységet a poliklinikai szakorvos
végezte, aki a bölcsődék metodológiai irányításáért is felelt.

2) A másik fő célkitűzésem osztályos tevékenység területén a legjobb hygéniás lehetőségek biztosítása és a betegek körforgalmának
korszerűsítése volt, annak érdekében, hogy a kórházi belsőfertőzések
gyakorisága a minimálisra csökkenjen.
Első és legfontosabb dolognak tartottam, hogy minden egyes csecsemő kórterem előterében legyen lehetőség a csecsemők tusolással
való fürösztéséhez, ezért külön a baróti kórháztól kértem 3 darab csecsemő fürdőkádat átutalással, mert ennyi hiányzott. A hasmenéses
részlegen könyökkel működtethető vízcsapokat szereltettem, minden
egyes csecsemő kórterem előterében a vízcsapok mellé műanyagtartályt szereltünk, amiben fertőtlenítő oldat volt kézfertőtlenítés céljából,
ezeket lábbal nyomott gumiballonnal lehetett használni, a gumiballonokat félig a mozaikpadlóba süllyesztettük. Hasonló kézfertőtlenítőkkel voltak ellátva a kisded kórtermek is. Az enterális részlegen a székletes pelenkákat fertőtlenítő oldatban gyűjtöttük a badellákban. A szenynyes ruha mosodába szállítása vízhatlan zsákokkal történt.
A tejkonyhán biztosítottuk a tápszerek elkészítésénél a teljes sterilitást: a tápszerek cuclisüvegekbe való töltése steril öltözékben és maszk
használatával történt. A cuclikat steril műanyag „kupakkal” láttuk el (a
kupakok megtervezését magam végeztem, az elkészítésük a Matricagyárban történt): ezek nagy előnye volt az, hogy újra lehetett sterilizálni, alkalmazásuk könnyed és biztonságos volt az azelőtt alkalmazott
celofános lekötésekkel szemben. Alkalmazásuk annyira bevált, hogy a
Nagyváradi Gyermekkórház tejkonyhájára is megrendelték és sikerrel alkalmazták a műanyag kupakokat. Az ételelosztóban az evőeszközök és az edények mosogatása folyó vízzel történt, majd fertőtlenítőoldatba merítettük alá.
Az osztályon a napi takarítás többek közt a padló fertőtlenítőoldattal való, napi kétszeres felmosásával történt. A kórtermek nagytakarítását hetente tervszerűen végeztük.
Az említett intézkedések ellenére osztályunkon, az első hónapi tevékenységünk végén, az ételelosztóban a kenyérvágó késről vett törlőpróbából színtenyészetben nőtt ki a Proteus baktérium. Ez volt a sors
iróniája! Újra nagyon átgondoltuk a fertőzés forrásának lehetőségét,
lépésről lépésre elemeztük tevékenységünket, hol lehet a hiba? Már a
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megyei Sanepid (közegészségügyi felügyelőség) is megjelent teljes gárdájával, hogy „kivégezzenek”: akiket a lépcsőn állva fogadtam – akkor
észleltem, hogy az alsó szintekről erős légáramlat húz fel az emeletre,
és abban a pillanatban villant eszembe: megvan a fertőzés forrása, a
baktériumokat a mi ételelosztónkba ez a légáramlat szállítja. Rögtön
megkértem az érkező bizottságot, hogy forduljanak szembe a légáramlattal, amit maguk is jól észleltek és akkor elmondtam a feltételezésemet. Ehhez kell tudni, hogy az egyes osztályok bejárata nyitott volt,
nem volt közajtó, sőt az oldalsó folyosórészen (csak díszítőelemként)
nyitott betonoszlopok álltak. Összeülve megtárgyaltuk a lehetőséget,
amit valósnak tartottak és megszületett a határozat, a kórház Igazgatóságával közösen, hogy az osztályokat el kell látni ajtóval, azaz zárttá
kell tenni, az oldal díszfalakat pedig szintén be kell deszkázni. (Később
erre a falra festettük Benedek Elek Táltos kecske című meséjének képes
illusztrációját.) Ezzel a légáramlat keringése az épületben megszűnt,
többé nem fordult elő hasonló légszennyeződés okozta fertőzés.
A betegek körforgalmának korszerűsítését úgy valósítottuk meg,
hogy betartottuk a betegek életkor szerinti, a betegség kora, valamint
súlyossága szerinti elhelyezését. Továbbá lerövidítettük a csecsemőknél a bentfekvési középarányost.
A jelzett intézkedések kis dolgoknak tűnnek, lehet, hogy sokan meg
is mosolyogják, de mi azt tapasztaltuk, hogy osztályunkon nem volt
„a gyermekosztályokra jellemző kórházi szag”, enterális eredetű belső
fertőzés soha nem fordult elő, a légúti belső fertőzések száma is lényegesen csökkent.
3) Harmadik fontos célkitűzésem volt az új gyermekosztály humanizálása, otthonossá tétele a szerény lehetőségeink között. Talán első
helyen kell megemlíteni a kórtermek kifestését, mely nem a hagyományos fehér színnel történt, hanem különböző pasztellszínekkel,
részben rendeltetésüknek megfelelően. Így például az intenzív terápiás részleg halványzöldre, az enterocolitises részleg halvány sárgára
volt kifestve. Ugyancsak a csecsemőágyakat is színesre festtettük, az
intenzív részlegen halványzöldre, az enterálison halvány sárgára.
Ezekben a kórtermekben a sötétítő-napvédő függönyök is színesek
voltak, akárcsak a kisded részlegen. A kisded kórtermeket, valamint a

nagy gyermekek kórtermét és a gyermekosztály folyosóját a Dr. Palló
Imre Művészeti Szakközépiskola növendékeinek festményeivel díszítettük. A kisded-részleg folyosóját Fodor Sándor Csipike című mesekönyvének falfestmény-illusztrációival díszítettük, ezeket a képeket
Tótharsányi Éva óvónő készítette társadalmi munkában, akárcsak a
hallban a Benedek Elek Táltos kecske című meséjének illusztrációját. A
kisded részlegen egy játszótermet is berendeztünk, sok játékkal, ezeket a napközi otthonoktól kaptuk ajándékba Molnos Zoltán volt municípiumi propaganda- és művelődési párttitkár közbenjárásával. Az
ebédlőben könyvtárszekrényt rendeztünk be a nagyobb iskolás gyermekek számára, valamint színes tévékészüléket is bocsájtottunk rendelkezésükre. Az ebédlőt Sepsi Lajos festőművész mesefiguráival díszítettük, amiket hungarocellre ragasztottunk; ugyancsak az ő mesefigurái díszítették az osztály rendelőhelyiségét is. Az ebédlőben külön
hűtőszekrény állt a betegek rendelkezésére, ahol külön műanyag dobozokban tárolták a saját élelmiszerüket.
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Hadnagy Gizella asszisztens nyugdíjas búcsúztatása, az osztály ebédlőjében
Az osztály előcsarnokát a látogatók számára asztalokkal és fotelekkel rendeztük be, az előcsarnokot Jakab Zsigmond farkaslaki állatorvos tusrajzai díszítették. Ugyancsak itt kapott helyet az osztály logója,

„A székelyasszony gyermekével”: fehér alapon kékkel festve, amit Jakab
Csaba asszisztens készített ugyancsak Jakab Zsigmond linómetszete
alapján. A hallban megtalálható volt az osztály sematikus alaprajza,
ahol a kórtermek száma szerint fel voltak tüntetve a kezelőorvosok
nevei, abból a célból, hogy a szülők ismerjék meg a kezelőorvosokat,
akiktől érdeklődhettek a kis betegek állapota felől.

Úgy gondoltam, hogy a kis dolgok szülik a nagy dolgokat, csak következetesen minden körülmények között ki kell tartani és dolgozni.
Itt közreadom a székelyudvarhelyi gyermekosztály statisztikai mutatóit, valamint a csecsemőhalálozás alakulását az elmúlt évtizedekben:az adatok híven tükrözik, hogy a szakmai elképzelésünk jó volt.

Jakab Csaba munkája
Jakab Zsigmond linómetszete alapján

Természetes, hogy a fő hangsúly mégis a betegek helyes, odaadó
gondozására esett, megfelelő kapcsolat alakult ki a gyermekek, a szülők és a betegápolók között.
Összegezve: a felsorolt, talán jelentéktelennek tűnő intézkedések az
idők folyamán mégis meghozták a várt eredményt. A gyermekosztály
mutatói megfelelőek voltak az akkori elvárásoknak, megfelelően beilleszkedtünk a szűkös költségvetésbe és lényegesen javult a csecsemőhalálozási mutató, ami nagy dolognak számított, hiszen eredményeink
vetekedtek egyes nyugat-európai országok csecsemőhalandósági adataival. Az osztály tevékenységét országosan is elismerték, és számon
tartották az egyes egyetemi gyermekklinikák, ezt bizonyította az a tény
is, hogy partnerként elfogadtak, mint társszervezőket az országos
gyermekgyógyászati tudományos ülések megszervezésében, Kolozsváron, Bukarestben. Külön megtiszteltetésnek és munkánk elisme-réseként vettük prof. dr. Răzvan Prişcu akadémikus részvételét az
1987-ben rendezett országos tudományos ülésünkön, ahol az 1–4 éves
gyermekek patológiáját tárgyaltuk.
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Bentfekvési
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Mortalitás

1955
1960
1965
1970
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1980
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1995
1998
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361.85
403.30
336.70
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313.24
262.40
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256.58
240.42
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234.18
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13.83
15.17
15.42
13.69
10.84
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16.68
16.00
16.39
15.23

3.94
6.39
1.41
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1.13
0.33
0.57
0.50
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0.90
0.37
0.27

Demográfiai adatok (1980–2002)
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1980
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1744
19.15
35
20.06
901
9.86
9.26

1427
15.12
19
13.33
948
10.07
5.05

1192
12.61
17
14.26
894
9.45
3.15

948
10.36
14
14.76
1061
11.59
-1.23

1019
11.14
16
15.70
1006
11.07
-0.11

996
10.34
10
10.04
1014
11.14
-0.80

940
10.33
11
11.70
885
9.73
-0.60

933
10.25
8
8.57
983
10.80
-0.55

865
9.47
9
10.40
985
10.78
-1.31

Az alábbi grafikonokon bemutatjuk a csecsemőhalálozási adatokat,
halálokok szerinti bontásban Székelyudvarhely vonzáskörében az
1953–2001 közötti időszakban. Az ábrákon jól követhető a csecsemőhalálozás több mint tízszeres csökkenése. Az is kitűnik, hogy az enterocolitises igen magas halálozási arány az utolsó években teljesen
megszűnt. Ez az eredmény a községek ivóvíz-ellátása javulásának és az
egészségügyi nevelés eredményének tudható be.
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Szakmai munkám mellett kifejtett közéleti tevékenységemből csak
néhány fontosabb mozzanatról szeretnék megemlékezni.
Székelyudvarhelyen az első és talán a legjelentősebb közéleti megvalósításom volt a régi Városi Kórház területén a gyűlésterem és a
könyvtár építése, amit Kórházi Egészségügyi Szakszervezeti elnökségem alatt valósítottunk meg (1962–1964). A közgyűlés elhatározta és
megszavazta, hogy közös felajánlásból, közadakozásból építsünk egy
gyűléstermet és könyvtárat, legyen egy megfelelő helyiség ahol kulturális és szakmai továbbképzéseket tudjunk szervezni. A közgyűlés
egyhangúlag, mondhatni közfelkiáltással megszavazta, egy évre szóló
időtartamra, a havi kereset szerinti 1%-os pénzbeli hozzájárulást, a kapustól az igazgató főorvosig. Ez így is történt: a havi összbér 1%-át a
CEC-be (takarékpénztárba) az én nevemre személyi számlámra utalták át, Kaján János, volt városi főépítész elkészítette a tervrajzot, megszereztük az építkezéshez szükséges engedélyeket. Elindult az építkezés, természetesen önkéntes munkával, kétkezi munkával is minden
egészségügyi dolgozó, a kapustól a főigazgatóig aktívan tevékenykedett. Kertész Bélával – mivel ő értette a betonvasazást – annak kivitelezését ketten vállaltuk fel, Mátyus András fontos szerepet játszott a
tetőszerkezethez szükséges faanyag beszerzésében Varságról, ahol régebben körorvoskodott. A részletekre már nem emlékszem vissza, de
azt tudom, hogy az épület befejezésére csak dr. Weyda János és Péter
Mózes igazgatósága alatt került sor. Az viszont mindenki által ismeretes, hogy a helyi és a megyei tudományos üléseket, évi közgyűléseket
rendszeresen az új helységben tartottuk. A könyvtárat is szépen új
könyvtári bútorzattal rendeztük be, a könyv- és folyóirat-állomány
évről évre gyarapodott.
Sajnos 1989 után elindult a felelőtlen gazdálkodás, a könyvtár egy részét széthordták, egy időben a lakatosműhelyt költöztették be a könyvtár helyébe (emlékezetem szerint 2000–2002 körül). A közvagyon

megbecsülése ilyen alacsony szintre került, mert a gyűlésteremet is éveken keresztül az ócska holmik raktáraként használták (1990–2002 között). Jelenleg talán ott van elhelyezve az irattár, a könyvtár sorsa
számomra ismeretlen, Fehér István igazgatása alatt egy kisebb, szűkebb
gyűléstermet alakítottak ki. Mindenesetre a célt, amiért építettük, csak
egy ideig töltötte be. Nagyon csodálkozom, hogy egy jól működő kórházban ne legyen egy jól felszerelt gyűlésterem és könyvtár, ami nélkülözhetetlen az egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzésében.
Kérdem én joggal, ha ez a valóság, akkor hogyan tudnak az udvarhelyi
kórház dolgozói mégis egyetemi klinikai szinten dolgozni, mint ahogyan
a kórház elöljárói nem egyszer így nyilatkozták az Udvarhelyi Híradó helyi
újság hasábjain. Gondolom, azok a szerzők, akik felvállalták a kórház
monográfiájának megírását, a könyvtár építését részleteiben fogják ismertetni, itt csak azt szerettem volna szemléltetni, hogy nagy összetartással és lelkesedéssel, egy jó cél érdekében, mit is lehet megvalósítani.
Az új kórház építésének elindításában is jelentős szerepet vállaltam
1971-ben négy példányban készítettünk egy albumot, ahol statisztikai
adatokkal és fényképekkel illusztráltuk a kórház tevékenységének fejlődését. Egy levelet írtunk Fazekas János központi-bizottsági titkárnak,
akit felkértünk, hogy kérésünket egy új kórház építésének jóváhagyására tolmácsolja és jutassa el Ceauşescuhoz. Az államfőhőz írt levelet dr. Weyda János akkori kórházigazgató és Nagy Dénes poliklinikai
igazgató helyett én írtam alá, Fazekas Jánoshoz írt levelünket az osztályos orvosok, főnővérek és nővérek is aláírták. Ezt a levelet (az aláírásokkal együtt) mellékelem. Az album és a levél átadására a Minisztertanács épületében került sor, az udvarhelyszéki andrásfalvi, székely
származású Fazekas János volt az akkori Minisztertanács elnöke. Az
átadáson Hermann Gusztáv volt városi művelődési párttitkár, Weyda
János kórházigazgató és én vettem részt. Az ügy elindult, majd megérkezett az új kórház építésének állami tervben való megjelenéséről
szóló értesítés. Megkezdődött a kórház tervezése és építése, melynek
megszervezésében és lebonyolításában az orvosok közül dr. Mátyus
András kórházigazgatónak volt felbecsülhetetlen teljesítménye. Ezért
az utókor részéről is meg kell hogy érdemeljen minden elismerést és
neve kitörülhetetlenül bele íródott a kórház történetébe. (Megjegy-
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Közéleti tevékenység

zem, egy nem teljesen befejezett album az én könyvtáramban még
megtalálható. Az új kórház építéstörténetének megírása nem az én
tisztem, de tudomásom szerint az ügy már folyamatban van.)

Levél Fazekas Jánoshoz (túloldalon) és az aláírók (1971)
* * *
1998-ban a Rotary Klub alapító elnöke és egyben 1998–1999-ben
első elnöke is voltam. A klub megalakítása mintegy évet vett igénybe,
rendszeresen jártam a felkészítőkre, találkozókra. Azért álltam a klub
mellé és dolgoztam a megalakulásáért, mivel teljes mértékben egyetértettem a célkitűzéseivel. Mindenekelőtt szolgálni embertársainkat,
a társadalmat, hiszen szakmámnál fogva ezt tettem egész életemben.
Úgy gondoltam, ezek után szervezett keretek között ugyanúgy kell tevékenykednem, önzetlenül, továbbra is becsületesen szolgálva kis er50
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délyi társadalmunkat. A klub megalakításánál az is egy szempont volt,
hogy a városunk tekintélyét is emeli egy nemzetközileg elismert klub.
Az első évben arra törekedtem – és törekedtünk közösen a heti találkozók alkalmával –, hogy megismerkedjünk egymással és a klubélettel, ami számunkra addig ismeretlen volt. Úgy gondolom utólag is,
hogy ez a cél nagyjából meg is valósult. Nagy megtiszteltetésnek vettem a klubtársak bizalmát, hogy engem választottak alapítóelnöknek.
Természetesen az évi tevékenység alatt olyan problémákat is megoldottam, mint a klub bejegyzése. A klubon keresztül a Tompa László Általános Iskola számára egy nagy iskolai felszerelési adomány behozatalát szerveztük meg Zürichből. Támogattuk Székelykeresztúr tömbházaiban a központifűtés-hálózat modernizálását és vízvezeték-rendszerének felújítását, amit egy svájci Rotary Klub finanszírozott. Mi vállaltuk az erkölcsi felelősséget a program lebonyolításában.
A székelyudvarhelyi Rotary Klub azóta is működik, tevékenysége
az országban és az országhatárokon kívül is elismert. Megalapításával
hozzájárultunk Székelyudvarhely város nemzetközi megismeréséhez
is. Jelenleg a klub tiszteletbeli tagjaként tevékenykedem.
* * *
Szakmai, oktatói, tudományos, tudományszervezői és közéleti tevékenységem mellett életem legjelentősebb megvalósításának a Pápai
Páriz Ferenc Alapítvány létrehozását tartom. Az Alapítványnak olyan
gazdasági alapot sikerült biztosítanom, amellyel mindaddig meg tudja
valósítani szerény célkitűzéseit, amíg az erdélyi magyar orvosi társadalom igényt tart erre.
A Pápai Páriz Ferenc-díj létrehozását már 1996. február 14-iki beadványomban kértem az EME Orvostudományi Szakosztályától. Sajnos
a beadványomra még csak választ sem kaptam. 1999-ben újra kértem
a beadványom érdembeli megtárgyalását, ekkor a Választmányban pozitív döntés született, amellyel a testület megbízta az illetékeseket, hogy
dolgozzák ki a díjazási szabályzatot. Ennek elfogadására 2000. április
18-án került sor (okirat száma 55/2000. április 25.). Mivel a díj alapításához szükséges anyagi fedezet biztosítása komoly vita tárgyát képezte, úgy határoztam, hogy létrehozom a Pápai Páriz Ferenc Alapítványt, amelynek egyik feladata lenne éppen az anyagiak biztosítása.

Az anyagi fedezetet jómagam biztosítottam, (az alapító összeget
akkor inflációs 2.000.000 lejben határozta meg a törvényszék), egy öttagú Kuratóriumot kértem fel, dr. Arros Melinda, dr. Simma Melinda,
dr. Szentannai Dénes, dr. Oláh-Bányai József személyében. A feltételek között szerepelt, hogy az induláskor anyagilag nem kell hozzájárulniuk az Alapítvány létrehozásához, de a tevékenységük alatt szponzorok által vagy egyéb forrásokból kell hogy gyarapítsák az Alapítvány
anyagi alapját. Eközben lázas tevékenységet folytattunk Pellok Benedek kollegámmal, akivel megfogalmaztuk az alapítási okiratot és az
alapítvány szervezeti szabályzatát. Beszereztük a törvény által előirt
okiratokat, székhely biztosításáról gondoskodtunk stb. Az iratcsomót
be kellett küldeni az Egészségügyi Minisztériumba, ahol jóváhagyást
kellett kérni az alapítvány bejegyzéséhez. A teljes dossziét személyesen
a kórház akkori főkönyvelője adta át a minisztérium akkori vezérigazgatója titkárnőjének. Természetesen ez előzőleg telefonon meg
volt beszélve a vezérigazgató úrral (prof. dr. S. Nicolau-val), a titkárnő
továbbította az anyagot a megfelelő ügyosztályra.
Mintegy két hét múlva telefonon érdeklődtem kedves barátomnál,
az akkori vezérigazgató úrnál, hogy megkaptuk-e a jóváhagyást. Kitérő
választ kaptam, mondván valamilyen írás még hiányzik, hívjam pár nap
múlva, de újra csak az volt a válasz, hogy a dosszié nem teljes. Gyanút
fogtam és az volt a válaszom, hogy a dosszié az teljes volt, mégis én küldök egy újabb teljes iratcsomót, de ezt csak személyesen neki fogják átadni. Arra gondoltam, hogy az előző dosszié szépen nyomtalanul eltűnt.
Biztosan így is történt, mert a személyes átvétel után mintegy tíz nap
múlva megkaptuk írásban a minisztérium jóváhagyását a bejegyzéshez.
Ilyen bonyodalmak között végül is sikerült a Hargita megyei Törvényszéken az alapítvány bejegyeztetése – hát az „új” rendszerű Romániában
még ezeket az egyszerű dolgokat is csak személyes összeköttetéssel lehetett megoldani, továbbra is semmi sem volt olyan egyszerű.
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A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány bemutatása
A magyar államiság 1000-ik évfordulója alkalmából, saját kezdeményezésemre 2000 februárjában tettem a Pápai Páriz Ferenc Alapítványt, Erdély hírneves orvostudósa emlékének megörökítésére. Az

Alapítvány céljai között szerepel az a szándék, hogy segítséget nyújtsunk az orvosok, gyógyszerészek folyamatos szakmai továbbképzéséhez, továbbá, hogy évente díjazzuk az elismerés jeléül azokat az orvosokat, gyógyszerészeket, akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki. Ennek érdekében Pápai Páriz Ferenc Emlékérmet
és kísérő Oklevelet létesítettünk, melynek kiosztására (évente l–3 díj)
az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály éves tudományos ülésszakán kerül sor.
A díj azoknak a Romániában tevékenykedett és tevékenykedő orvosoknak, gyógyszerészeknek, biológusoknak, preklinikai kutatóknak
ítélhető oda, akik az alábbi feltételek egyikének felelnek meg:
a. – életmű díjban részesülhetnek azok a 60–65–70 évesek és azon
fölüliek, akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki
pályafutásuk alatt;
b. – akik az alapkutatásban kimagasló eredményt értek el;
c. – olyan klinikai epidemiológiai tanulmányokért, melyek az adott
terület lakosságának reprezentatív hányadát foglalják magukba;
d. – magyar nyelven megjelent szakkönyv szerzőjének;
e. – 40 év alatti kollégáknak: az alapkutatásban, klinikai epidemiológiai tanulmányokban elért eredményekért, valamint a meghirdetett
pályázat nyertesének.
Az alapítvány további céljai:
– az orvosok folyamatos szakmai továbbképzése érdekében szimpóziumokat, konferenciákat szervez, valamint a továbbképző tanfolyamok szervezését is felvállalja (a Szakmai Társaságok
együttműködésével);
– egyéni pályázat alapján anyagi támogatást biztosít a külföldi tudományos üléseken dolgozattal szereplő szakemberek számára;
– a lehetőségekhez mérten ösztöndíjat biztosít orvosok számára, akik
külföldi intézményekben új orvosi eljárások elsajátítására vállalkoznak;
– az egészségügyi ellátást javító karitatív tevékenységet támogatja.
A támogatás általában pályázati úton, vagy igényléssel nyerhető el.
Az Alapítvány nyitott bármely, belföldi és külföldi, természetes és jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli
vagy természetbeni támogatásával szemben.

Az Alapítvány tevékenységéről mindössze néhány szóban szeretném
tájékoztatni az érdeklődő olvasót. Az Alapítvány létrehozása óta évente
a Kuratórium jóváhagyta az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Szakosztály Tudományos Bizottsága által a Pápai Páriz Ferenc-díjra
javasoltakat. Az elmúlt időszakban, azaz 2000 és 2007 között 18-an részesültek Pápai Páriz Ferenc-díjban, akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységről adtak bizonyságot:
Prof. dr. Csőgör Lajos (2000) – Marosvásárhely, a „nagy öregek”
azon nemzedékéhez tartozik, akik létrehozták, fenntartották és nemzetközi hírnevet szereztek a marosvásárhelyi magyar tannyelvű Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek.
Prof. dr. Módy Jenő (2000) – Marosvásárhely, a Román Orvostudományi Akadémia tagja, töretlen, kitartó tudományos tevékenységéért
post mortem részesült az emlékérem és oklevél odaítélésében.
Dr. Csidey József (2000) – Marosvásárhely: gyermekgyógyász főorvos, adjunktus, „kiváló orvos”, Marosvásárhely díszpolgára, kiváló
szakmai, oktatói tevékenységéért.
Prof. emeritus dr. Obál Ferenc (2001) Szeged: az 1950-es években a
Marosvásárhelyi Egyetemen megszervezte a kórélettani tanszéket,
melynek tanszékvezető professzora volt, ahol eredményes kutatói tevékenységet fejtett ki, számos fiatal kutatót nevelt.
Prof. dr. Horváth Endre (2001) – Marosvásárhely: „érdemes orvos”,
szakmai és oktatói tevékenysége töretlen, belgyógyászati iskolát teremtett, kiváló szakembereket nevelt.
Prof. dr. Feszt György (2002) – Marosvásárhely: a Farmakológiai Tanszék vezető egyetemi tanára, professor emeritus, kitartó eredményes
tudományos és oktatói tevékenységéért.
Prof. dr. Péter Mihály Heinrich (2002) – Marosvásárhely: professor
emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az EME alapító tagja és alelnöke, eredményes és elismert tudományos tevékenysége, valamint több évtizedes oktatói munkájáért.
Prof. dr. Bocskay István (2003) – Marosvásárhely: a konzervatív fogászati klinika és a fogszövettani laboratórium megalapítója. Több évtizedes oktatói, tudományos és közéleti tevékenységéért.
Prof. dr. Sándor István (2003) – Temesvár: doktor docens, a Román

54

55

Tudományos Akadémia rendes tagja. A temesvári teratológiai laboratórium megalapítója. Több évtizedes kutatói, publicisztikai, közéleti
tevékenységéért.
Dr. med. Balla Árpád Dr. Sc. (2003) – Székelyudvarhely: gyermekgyógyász főorvos, a MTA köztestületi tagja. Az EME alapító és Választmányi tagja. Több évtizedes szakoktatói, eredményes szakmai,
magnézium kutatói, valamint közéleti munkásságáért.
Prof. dr. Gyergyay Ferenc (2004) – Bergisch Gladbach: a MOGYE
kórbonctani intézetében kifejtett oktatói, kutatói, valamint több évtizedes tudományos tevékenységéért.
Prof. dr. Bedő Károly (2004) – Marosvásárhely: a Román Orvosi Akadémia rendes tagja. Több évtizedes oktatói, nevelői, szakmai és tudományos tevékenységéért.
Prof. dr. Rácz Gábor (2005) – Marosvásárhely–Pécs: a gyógyszerkutatás nemzetközileg elismert szaktekintélye. A MOGYE Gyógyszerészeti Kar volt dékánja, a Gyógynövényismereti Tanszék professzora,
több évtizedes oktatói, szakmai, tudományos tevékenységéért.
Dr. Földes Béla főorvos (2005) – Nagyvárad: lelkiismeretes szakmai,
valamint tudományos, tudományszervezői tevékenységéért.
Dr. Szilágyi Tibor előadótanár (2005) – Marosvásárhely: fiatal kutató,
a neurofiziológiai területen nemzetközileg elismert eredményeiért.
Prof. dr. Gyéresi Árpád (2006) – Marosvásárhely: a Gyógyszerészeti
Kémiai Tanszék professzora, több évtizedes oktatói, szakmai tudományos tevékenységéért.
Prof. dr. Ferencz László (2007) – Marosvásárhely: a belgyógyászat
professzora, több évtizedes oktatói, tudományos tevékenységéért, valamint 4 kötetes A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve kiadásáért.
Dr. Pongrácz Antal Sándor (2007) – Marosvásárhely: fogász főorvos,
több évtizedes oktatói, tudományos tevékenységéért, valamint tudományszervezői munkáságáért.
Célkitűzéseink szerint hozzájárultunk az orvosok folyamatos szakmai továbbképzéséhez is, mivel 2000-ben megszerveztük az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály X. jubileumi Tudományos
Ülésszakát. Továbbá a 2001–2007 közötti időszakban, évente az erdé-

lyi családorvosok számára az EME OGY Szakosztállyal közösen kreditpontos továbbképző konferenciákat szerveztünk, amelyek megítéléseink szerint nagy érdeklődésnek és népszerűségnek örvendenek.
Ezt bizonyítja az a tény is, hogy 2007-ben a továbbképzőn a résztvevők
száma 305 volt.
Az anyagi támogatási tevékenységünk vonatkozásában csak szerény
megvalósításról adhatunk számot: egy székelyudvarhelyi orvostanhallgató számára négy éven keresztül biztosítottunk ösztöndíj-kiegészítést és székelyudvarhelyi szakdolgozó külföldi továbbképzését anyagilag támogattuk.
Alapítványunk Kuratóriuma azzal a felhívással fordult az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály tagságához, hogy minden év március 31-ig írásban küldjék be javaslatukat a Pápai Páriz
Ferenc-díjra. Úgy gondoljuk, hogy a beküldött javaslatok alapján a
Tudományos Bizottság az arra érdemeseket, a tagság közremüködésével reálisabban és demokratikusabban tudja javasolni a díjra. Tevékenységünkről részletesebb tájékoztatást lehet találni honlapunkon:
www.papaialapitvany.org
Az egészségügyi nevelésnek is fontos szerepet tulajdonitottam és
minden munkahelyemen ezt rendszeresen folytattam. Baróton résztvettem az anyák iskolája felkészítőkön, ahol a csecsemők helyes gondozásáról, a természetes, vegyes és mesterséges táplákozásról tartottam megbeszéléseket. A baróti gimnáziumban a tanulók számára is
tartottam egészségügyi nevelési órákat, ahol a személyi higiénéről, a
helyes életmódról, táplálkozásról és a nemi betegségekről, valamint
ezek megelőzéséről tartottam előadásokat. Székelyudvarhelyi tevékenységem idején az egészségügyi nevelési munka is szélesebb skálán
mozgott. Így részt vettem a falusi kiszállásokon, ahol előadásokat tartottunk a különböző megbetegedések megelőzéséről, a helyes életmódről. Egészségügyi nevelési órákot tartottam a diákok számára az
egészséges életmódról, a fertőző betegségek, nemi betegségek megelőzéséről és a szexuális élet egyes kérdéseiről. Az 1990-es változások
után a helyi Star Rádióban gyakran, és néhány alkalommal a Prima
Rádióban is szerepeltem egészségügyi adások alkalmával, ahol gyermekgyógyászati problémákról beszélgettünk, mint pl. a helyes táplál-
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kozásról, a fertőzőbetegségek megelőzéséről, a vitamin profilaxisről
stb. 1995-ben az ATI Béta TV stúdió szerkesztőjével, Nagy Judittal dolgoztunk közösen a „Gyermekvilág” című egészségügyi nevelési programban, hetente volt rendszeres adás, ebbe a munkába a gyermekgyógyósz körorvos kollégáim is nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be.
* * *
Másik jelentős közéleti ténykedésem volt a Magyar Egészségügyi
Társaságban kifejtett tevékenység, amely nagyon intenzív volt, sok szabad időt igényelt, és mint egy másfél évtizedig tartott (1993–2007). A
Társaság megalakulásának körülményeiből néhány fontosabb mozzanatot említek meg.
Az újjáalakult Magyarok Világszövetsége 1992 augusztusában, 54
évi szünet után összehívta a Magyarok III. Világkongresszusát. Az ünnepségeken túlmenően, a megjelentek kerekasztal-megbeszélések formájában foglalkoztak a magyarság sorskérdéseivel. Az egészségügyi
kerekasztal fő témája a népességfogyás, valamint a Kárpát-medencei
magyarság rendkívül kedvezőtlen egészségügyi állapota volt. A kerekasztal résztvevői javasolták egy olyan civil szervezet létrehozását,
melynek keretében az önkéntesen tenni akarók, régiónként szervezett formában, tudják végezni munkájukat. Az MVSZ székházában
történt többszörös előkészítő tárgyalást követően magyarországi, nyugati és Kárpát-medencei résztvevőkkel 1993. május 23-án Mosdóson
a Tüdő- és Szívkórház előadótermében került sor az alakuló ülésre. Az
alakuló ülésen 73 alapító taggal (köztük 9 erdélyi volt: Balla Árpád –
Székelyudvarhely, Benedek István, Bocskay István, Brassai Zoltán, Dienes Sándor, Jung János, Kun Imre Zoltán, Péter H. Mária – Marosvásárhely, Széman Péter – Szilágysomlyó) megalakult a Magyar Egészségügyi Társaság, a résztvevők megalkották az alapszabályzatot, és megválasztották a Társaság ügyintéző és képviseleti szervét az elnökséget.
A megválasztott elnökség 18 tagú volt, régiónkét 6-6 elnökségi tagot
választottak be. A Társaság elnökének dr. Andrasofszky Barna főorvost választottuk; az anyaországi régió elnöke és egyben a Társaság alelnöke prof. dr. Süveges Ildikó, a Kárpát-medencei régió elnöke és
egyben a Társaság alelnöke Dr. Sc. Balla Árpád főorvos, a Nyugati-régió
elnöke és egyben a Társaság alelnöke pedig dr. Szutrély Péter lettek.

Az alapvető működési feltételeket korábban a Magyarok Világszövetsége biztosította. A Társaság ügyviteli munkáját – az alakulást követően két évig – az MVSZ biztosította Csikós Ibolya titkár asszony
személyében. Már az alakuló ülésen megfogalmaztuk a Társaság célját: a Kárpát-medencében élő, elsősorban a magyar népesség egészségi állapotának javítása. Az eszköz, amivel a cél elérhető: rendszeres
képzés, továbbképzés biztosítása az egészségügyben dolgozó orvosok,
szakdolgozók, gyógyszerészek, illetve mindazon személyek részére,
akik a népesség egészségi műveltségét, a beteggyógyítás színvonalát
emelni hivatottak. A Kárpát-medencei elnökségi tagok között Erdélyt
– a megfogalmazás értelmében – két választott személy képviseli. Első
alkalommal a régió-elnök mellé prof. dr. Brassai Zoltán volt megválasztva, akivel közösen egyetértésben, békességben tevékenykedtünk.
A MET-tagság és alelnökség egy új kihívás volt számomra, az ezzel járó
felelősség teljes tudatában átláttam és tudtam, hogy mindent meg kell
tenni az össznemzeti egység létrehozásáért, legalább az egészségügyi
dolgozók soraiban. Lényegesnek tartottam a szakmai célkitűzések mellett baráti kapcsolatok létrehozását és állandó ápolását. E célkitűzések
megvalósítása igen sok szervezői tevékenységet és időt igényelt. El kellett dönteni, hogy vállalom-e ezt a tevékenységet az erdélyi és Kárpátmedencei egészségügyi dolgozók érdekében, szolgálatában. Végül is
ezt vállaltam, a másik lehetőséget: a magnéziumkutatást a második
helyre soroltam tennivalóim között, de azt sem hanyagoltam el, intenzíven folytattam a kutatói tevékenységet és a szakdolgozat, sőt a
monográfia megírását. A kérdést, hogy vajon helyesen cselekedteme, vagy jobb lett volna a szakmai vonalon többet alkotni, többször feltettem magamnak. Most sem tudom, hogy a választásom helyes volt-e,
azt viszont tudom, hogy a közösségért kifejtett tevékenységért nem
szabad elismerést várni – ennek tudatában megelégedett vagyok, hogy
a közösség szolgálatát választottam fő feladatomnak. A MET alelnöki
tevékenység életemnek mintegy másfél évtizedét töltötte ki, nagyon
sok sikerélménnyel és igen sokszor komoly lelki feltöltődéssel. Alelnöki tisztemet az 1995-, 1999-, 2003-as tisztújító közgyűlések megerősítették. Legalább nagyvonalakban ki kell térnem a 2003-as tisztújító
közgyűlésre, mert csak így érthető az ezt követő MET időszak.
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A volt elnökünk, dr. Andrásofszky Barna nem vállalta a jelölését
mondván, hogy kora már nem engedi meg, az igazi ok viszont az volt,
hogy az elnöki tisztséget mindenképpen dr. M. I. részére szánta, és
ezért mindent megtett. Természetesen elhatározásával egyetértettem,
megbeszéltük a kialakult helyzetet, és jó magam is úgy ítéltem meg,
hogy ez helyes cselekedet: ez által biztositunk egy civil, de megfelelő
pozíciót kollégánk részére. Ezért magam is mindent megtettem a kampány alatt, hogy a Kárpát-medencei elnökségi tagok is rá szavazzanak,
habár kissé bizalmatlanok voltak. Mosdóson fölényesen megnyerte a
választást, azt reméltük, hogy Társaságunk tovább fog az addigi MET
szellemében fejlődni, hiszen az új elnök is már korábban elnökségi tag
volt, és jól ismerte a viszonyokat. Sajnos a következő négy évben nem
ezt tapasztaltuk, de erre nem térek ki, mert nagyon megoszlottak a vélemények (az elnökségi tagok egy része nem értett egyet az új elnök vezetési stílusával, de nem mertek szólni). Egy biztos: a MET tevékenység
ebben a négy évben elsatnyult, a Világtalálkozó megszervezése is kitolódott, majd végül Debrecenben lett megszervezve 2006-ban.
Saját munkámat illetően a „majdnem másfél évtized” kifejezést
azért használom, mert a 2003-as mandátumom 2007-ig tartott volna,
de 2005-ben írásban beadtam lemondásomat az akkori elnöknek, dr.
M. I.-nek. (Fő okom, ami erre késztetett, az elnök Úr hangneme és beszédstílusa volt, amit velem szemben használt; azon kívül úgy vettem
észre, hogy bizalmatlan, mindenről írásbeli tájékoztatást kért, mivel
nem értettem egyet az új elnök merev, más véleményt nem tűrő vezetési stílusával – ennek következtében az addig baráti társaság egy
megmerevedett, rideg, bürokratikus, mindenben az elnökkel megalkudó társasággá alakult át. Nem ez volt szerintem a MET hivatása, ez
a stílus nem volt összegyeztethető életfelfogásommal: az erdélyi ember
a tolerancia híve, a székely ember a szabadság elvét vallotta és vallja jelenleg is.) Az elnökségi tagságomról viszont nem mondtam le. Sajnos
a lemondásom nem volt soha előterjesztve az elnökség elé megvitatásra. A beadvány után egy évre az elnök úr dr. Széman Péter elnökségi tagot bízta meg az alelnöki teendők ellátásával. (Csak zárójelben
jegyzem meg: 1999-ben Nyíregyházán, a harmadik tisztújító közgyűlésen, Széman Péter szilágysomlyói főorvos kollegánk egy egész kis-

busznyi MET-tag kíséretében jelent meg, akik mind mellette szavaztak, így Brassai Zoltán professzor helyét az elnökségben ő foglalta el.)
2007-ben Sárospatakon volt az újabb tisztújító közgyülés, ahol megtörtént az esedékes elnökcsere, a MET újonnan választott elnöke prof.
dr. Süveges Ildikó lett, akinek – gondolom – feladata lesz a régi baráti
munkahangulat újbóli megteremtése. Kárpát-medencei elnöknek az
elnökség egy szavazat többséggel dr. Széman Pétert választotta, jómagam elnökségi tag maradtam. Úgy gondolom, továbbra is fogom szolgálni az alakuláskor célként kitűzött ügyet és gyarapítani a MET
tevékenységét, ha erre lehetőséget kapok.
A következőkben nem fogom a teljes MET tevékenységét bemutatni, de kitérek az erdélyi MET-tevékenységre, amit munkatársaimmal közösen realizáltunk.
Az erdélyi egészségügyi dolgozók nagy érdeklődéssel fogadták a
MET megalakulását és azonosultak célkitűzéseivel. 1995-ig Erdélyben
40 MET-tag volt, de megismerve tevékenységünket, a taglétszám egyre gyarapodott, számosan kérték felvételüket. 2002-ben a taglétszám
elérte a 659 főt: 368 orvos, 275 szakdolgozó, 5 tanár (3 gyógypedagógus), 4 gyógyszerész, 4 mérnök, 3 állatorvos. Az első évben két területi csoport tevékenykedett Marosvásárhelyen (dr. Péter H. Mária)
és Székelyudvarhelyen (dr. Simma Melinda, dr. Hodor Ildikó). Már
1994-ben felkértük dr. Széman Péter szilágysomlyói főorvos tagtársunkat, vállalja el a Partiumi szakmai továbbképzés megszervezését.
Ennek eredményeképpen 1994 óta, Szilágysomlyó központtal, kiváló
eredménnyel működnek mind a mai napig a szakmai továbbképző
konferenciák. A tagság létszámának növekedése következtében 2005-ig
már 11 MET területi csoportban tevékenykedtünk. A területi csoportokban dolgozó munkatársaim voltak: dr. Biró Gábor (Sepsiszentgyörgy),
dr. Csedő Gyöngyvér, dr. Vargyas Lehel (Csíkszereda), dr. Fábián
András (Kolozsvár), dr. Földes Béla (Nagyvárad), dr. Kiss László (Szatmárnémeti), dr. Pálfi Sándor (Arad), dr. Bárányi Ildikó (Temesvár),
dr. Hauer Erich (Vajdahunyad); a szakdolgozók csoportját Nagy Ágnes
(Székelyudvarhely) fogta össze. Valamennyien nagy lelkesedéssel, jó
eredménnyel oldották meg a szervezési kérdéseket, odaadó önkéntes
munkájukért elismerést és köszönetet érdemelnek.

60

61

Erdélyben a MET-nek három társszervezete van, a tudományos
rendezvényeket közösen szerveztük. Így a Szent-Györgyi Albert Társaság (Szatmárnémeti), az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és
Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EME OGySz, Marosvásárhely),
valamint a Keresztény Orvosok Szövetsége (Marosvásárhely).
A MET megalakulása alkalmával a Kárpát-medencében élő magyarság egészségi állapotának a felmérését és az igen rossznak bizonyult egészségügyi helyzet javítását tűzte ki céljául. A társaságunk úgy
vélte, hogy a helyzeten lehet javítani, ha az egészségügyi dolgozók
szakmai ismereteit bővítjük, szinten tartjuk, és ha biztosítjuk a lakosság egészséges életmódra való folyamatos, kitartó nevelését.
A cél megvalósítása több szinten történt, úgymint a kistérségek sajátos továbbképző konferenciáin, valamint évente egyszer az anyaországban és az egyik Kárpát-medencei régióban volt szakmai tudományos ülés, továbbképző konferencia szervezve. A harmadik szint a négyévenkénti Magyar Orvosok és Gyógyszerészek Világtalálkozójának a
megszervezése volt, mely szintén tudományos üléssel volt egybekötve. Röviden bemutatjuk, hogy az elmúlt mintegy másfél évtizedben
mi, az erdélyi MET-tagok mit tettünk célkitűzéseink megvalósításáért
és miként vettünk részt a MET sokoldalú tevékenységében.
A továbbképző konferenciák témáit úgy választottuk meg, hogy
azok a fenti célkitűzést szolgálják. Az első Kárpát-medencei továbbképző konferencia Székelyudvarhelyen volt megrendezve, 1994 májusában. A konferenciát a Nemzetközi Családév keretében szerveztük,
melynek magyar mottója a következő volt: „Családra mindenkinek szüksége van, a család mindenkire számít” – úgy gondoltuk, hogy a több évtizedes családbomlasztó tevékenység után ez a téma igen aktuális. A
család szerepéről Kovács Sándor főesperes, a keresztyén családról
Szász Tibor András református lelkész, Hargita megye népmozgalmi
adatairól pedig Balla Árpád gyermekgyógyász főorvos tartott előadást.
A konferencia további előadásai anya–csecsemő- és gyermekvédelmi
kérdésekkel foglalkoztak.
A konferencia jelentőségét, hangulatát, az is emlékezetessé tette,
hogy több évtizedes elszigetelődés után ez alkalommal találkoztak először a magyarországi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar ajkú

egészségügyi dolgozók: a nagy „család” tagjai. Egymásra találtunk, nagyon jó barátokká váltunk – a mi szakmai területünkön máris egységes lett a nemzet.

A további erdélyi tudományos rendezvényeinket, úgy, mint az elsőt,
az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályával közösen
rendeztük. Jelentősebb rendezvények is voltak szervezve, így 1998ban Csíksomlyón onkohaematológiai továbbképzőt tartottunk, ahol
az onkológiai betegek hospis ellátását is bemutatták a szakdolgozók. A
tudományos ülésen kiemelkedő személyiségek, szaktekintélyek tartottak előadást, mint például prof. Sebastian Nicolau, a bukaresti Onkológiai Intézet Gyermekosztályának vezetője, Kásler Miklós profeszszor Budapestről, Rák Kálmán professzor Debrecenből, és még sokan
mások (a függelékben megtalálható a program és a résztvevők nevei).
A konferencia résztvevői meglátogatták a Csíksomlyói Kegytemplomot, a városi múzeumot, a Nagy Imre képtárat. A délután folyamán
résztvettünk egy Szent Anna-tói kiránduláson, piknikkel egybe kötve,
ahol a gyermekosztály munkaközössége által elkészített ételeket ifj.
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A szerző a Nemzetközi Családév keretében tartott
I. Kárpát-medencei MET Konferencián. Székelyudvarhely, 1994

Balla Árpád és Árpika unokám szállították. Olyan nagy volt a megelégedés és elismerés, hogy Rák Kálmán professzor úr levélben is köszönetet mondott (ami olvasható a rendezvények összefoglalójában).
1999-ben Kolozsváron tartottuk a légzőszervi betegségekkel foglalkozó konferenciát, több mint négy évtized után ez volt az első magyar
nyelvű tudományos ülés Kolozsváron. A társasági program is igen gazdag volt, mivel kirándulásra mentünk a Tordai hasadékhoz és Torockóra. 2000-ben Székelyudvarhelyen rendeztük meg a Kárpát-medencei szakdolgozók első szakmai konferenciáját, a főszervező Nagy
Ágnes kórházi főasszisztens volt. A konferencia anyagát kiváló nyomdai kivitelezésű kötetben ki is adtuk.
Ezeken kívül Székelyudvarhelyen 1995–2004 között még 8 családorvosi konferenciát szerveztünk. A NEVI-vel közös szervezésben Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában 1996-ban egészségügyi nevelési
felkészítőt tartottunk orvosok, szakdolgozók és az Egészségügyi Főiskola végzős növendékei számára. A jelzett rendezvényeken összesen
2.679 hallgató számára 175 előadás hangzott el, amiből 58 előadást
erdélyi szakemberek tartottak. Előadással szerepeltek budapesti, szegedi, miskolci, debreceni, pécsi, mosdósi, szombathelyi, kolozsvári,
marosvásárhelyi, bukaresti, luganói professzorok, csíkszeredai, nagyváradi, székelyudvarhelyi, sőt németországi és svédországi főorvosok:
valamennyien ügyszeretetből és önként vállalták szereplésüket. A családorvosi konferenciák résztvevőinek kredit-pontot is biztosítottunk.
Mint jelentősebb rendezvényt kell megemlíteni a 2003 szeptemberében Székelyudvarhelyen megszervezett a MET Kárpát-medencei X.
jubileumi tudományos ülését. A tudományos ülés témája. a „Népességfogyás” – a Kárpát-medencei magyarság népmozgalmi adatai volt – a népmozgalmi adatokat magyarországi és a régiók előadói mutatták be.
Akárcsak az első székelyudvarhelyi tudományos ülésen, ez alkalommal is nagyon felemelő, baráti hangulat volt. Ez alkalommal köszöntük meg dr. Andrásofszky Barna leköszönő elnökünknek önzetlen,
kitartó, lelkiismeretes tevékenységét, amit a MET keretében az összmagyarságért kifejtett. A székelyudvarhelyiek nevében Elekes Gyula
tűzzománc-művészünk Életfa című munkájával háláltuk meg irántunk
tanusított barátságát.
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Dr. Andrásofszky Barna
a MET X. jubileumi
Tudományos Ülésén.
Székelyudvarhely, 2003
Hasonló jó eredménnyel
zajlottak a kiscsoportos továbbképző konferenciák, így
Szilágysomlyón 1994-től minden évben a Báthory Napok
keretében. 1998-ban a szilágysomlyói találkozón részt
vettek és előadást tartottak
dr. Gógl Árpád és dr. Hajdu
Gábor magyar és román egészségügyi miniszterek.
Továbbá kiscsoportos továbbképzést tartottunk 2001–2002-ben Nagyváradon és Vajdahunyadon. A tíz év alatt támogattuk az egyéni továbbképzést, ez alkalmakkor kollégáink különböző vizsgálati és diagnosztikai
módszereket sajátítottak el (képalkotó eljárások, kórszövettan stb.). Mintegy 143 orvos, szakdolgozó és 3 gyógypedagógus használta ki ezeket a
lehetőségeket. Rendezvényeink a szakmai továbbképzéseken túlmenően
szerepet játszottak a baráti kapcsolatok elmélyítésében, a nemzettudat
kialakulásában, valamint a helyismeretek bővítésében. Városismertetőt
tartottunk Nagyváradon, Szilágysomlyón, Kolozsváron, Székelydvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklósón, Torockón, természeti
adottságaink közül megmutattuk a Tordai-hasadékot, Parajdon a sóbányát, valamint a Szejkefürdőt, Tusnádfürdőt, a Gyilkos- és Szent Annatavakat, Csíksomlyón a Kegytemplomot, Csíkszeredában a múzeumot
és Nagy Imre képtárat, Szejkén az Orbán Balázs, Farkaslakán a Tamási
Áron síremlékét, végül Korondot, a székely kerámia egyik központját.
Rendszeresen részt vettünk a 23 magyarországi és a 8 Kárpát-medencei továbbképző konferencián, összesen 1136 személlyel; a konferenciákon elhangzott 693 előadás közül 91-et az erdélyi szakemberek
tartottak.
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Az anyaországi rendezvények közül a fontosabbakat említem meg.
Az 1995 augusztusában, Debrecenben rendezett tudományos ülés
megnyitóján diafilmes vetítést tartottam Torockóról, saját felvételeim
segítségével mutatva be a falu jellegzetes építkezését, a falumúzeumot
és a népviseletet.
A 2001. május 4–5. között Pécsen rendezett tudományos ülésen elsőként részesültem a MET által alapított Németh László-érdemérem
kitüntetésben. 2002-ben a lakitelki tudományos ülésen többek között
prof. dr. Boda Domokos részesült Németh László-érdemérem kitüntetésben; a laudációjának megírására engem kértek fel.
2003. június 21-én került megrendezésre Felsőszentivánon a „Kárpát-medence magyarlakta falvainak egészségügye az ezredfordulón” című
III. Nemzetközi Konferencia, ahol előadást is tartottam. Ez alkalommal a polgármester saját szereplésem és az erdélyi résztvevők szervezésének elismeréseként adományozta a Felsőszentiván bronz címerét.
A Kárpát-medencei rendezvényeken is minden alkalommal résztvettünk mi, erdélyi MET-tagok, kollégáink előadásokkal is szerepeltek.
Így Délvidéken első alkalommal Zentán 1999. április 19–21. között
volt az Anya- és Gyermekvédelmi Konferencia, ahová 27-en jeletkeztünk. Sajnos az erdélyi küldöttség tagjai közül csak nehányan jutottak
el a konferenciára, mivel a busszal utazókat a jugoszláv határőrség
nem engedte be az országba, annak ellenére, hogy engedélyünk volt.
A visszatérítést követően kényszerből Szegeden töltöttünk egy napot,
és rossz élménnyekkel tértünk haza. Majd 2001-ben Topolyán voltunk
az urogenitális megbetegedésekkel foglalkozó konferencián, 2007-ben
Palicson pedig a székelyudvarhelyi MET-tagokat 16-an képviseltük,
ez alkalommal egy demográfiai előadást is tartottunk.
Felvidéken 1997-ben Révkomáromban vettünk részt a diabetológiai konferencián. 2002-ben Kassán az emésztőrendszeri betegségekkel foglalkozó tudományos ülésen szép számmal képviseltük az erdélyi
MET-tagságot.
Kárpátalján 1995-ben Munkácson és Aknaszlatinán volt megszervezve a tudományos ülés, amit kirándulással zártunk a Vereckei
hágón. Nagyon tanulságos volt az aknaszlatinai sóbányában a kezelési
bázis meglátogatása, ahol azt tapsztaltuk, hogy pedáns rend és tiszta

Vereczke, 2002. Dr. Ljoch Erzsébet, dr. Andrásofszky Barna és
a szerző a megcsonkított honfoglalási emnlékműnél
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A szerző az aknaszlatinai sóbánya kezelési bázisán (1995)

ság uralkodik. Naponta a levegőből vett mintákon végeztek bakteriológiai vizsgálatokat. Kicsi, párágyas kórtermek voltak kialakítva, a
megfelelő sürgősségi ellátáshoz a szükséges gyógyszerek biztosítva,
oxigénadagolási lehetőség is volt. Jó vízellátás, megfelelő angol WC
állt a betegek rendelkezésére. A sóbányában berendezett előadóteremben tartottuk meg előadásaink egyrészét. 2000 szeptemberében
ugyancsak Munkácson és a Kárpátok Gyöngye Szanatóriumban lett
megrendezve a környezeti tényezőkkel foglalkozó tudományos ülés.
Ez alkalommal is meglátogattuk a Vereckei-hágót és megkoszorúztuk
a nemsokkal azelőtt megcsonkított honfoglalási emlékművet. 2002 augusztusában Técsőn és Aknaszlatinán került sor a Szakdolgozók III.
Nemzetközi Konferenciájára. Nagy volt a siker, igen kellemes baráti
hangulatban zajlott le a rendezvény.
Muravidéken, Lendván 2004 áprilisában csak egy elnökségi ülés
keretében volt megszervezve egy pár előadásból álló tudományos ülés.
Ez alkalommal a társasági program borkóstolóval zárult.
Említésre tart igényt az a tény is, hogy az erdélyi MET-tagok az anyaországi, valamint a Kárpát-medencei régiók MET-szervezeteit 1-1 diófába faragott MET-címerrel ajándékozták meg.
MET-tagjaink az elmúlt évtizedben fontos szerepet játszottak a népesség egészségügyi ismereteinek bővítését célzó munkában, az egészségesebb életmódra való nevelésében. A székelyudvarhelyi helyi tévében
számos kis videófilmben vettek részt, amelyek bemutatták az áldott állapotban lévő anyák helyes életmódját, a csecsemők helyes táplálását,
gondozását, a kisdedek nevelését, a mellrák korai felfedezésének lehetőségeit stb. A helyi Star Rádióban az orvos MET-tagok programszerűen hetente előadásokat tartanak a helyes táplálkozásról, a dohányzás és
az alkoholfogyasztás káros hatásairól, a szív- és érrendszeri betegségek
megelőzéséről, a különböző daganatos betegségek felfedezésének lehetőségeiről stb. Szilágysomlyón Széman doktorék komoly eredményeket értek el az iskolások egészségtani oktatásában.
A MET elnöksége szerepet vállalt a különböző anyagi juttatások,
műszerek, gyógyszerek megfelelő helyre való kihelyezésében. Megemlítjük, a DOTE Nukleáris Medicina Központ által adományozott
műszereket, amelyek a marosvásárhelyi Endokrinológiai Klinika izo-

tópdiagnosztikai laboratóriuma megalapításához járultak hozzá.
Dr. Juhász László (Glasgow) 6 darab művesét adományozott, ezek segítségével alakult meg a székelyudvarhelyi dialízis laboratórium. Két
audiométert is kaptunk, egyiket Szilágysomlyó, a másikat a székelyudvarhelyi FOG osztály. A Svéd Magyar Segélyszervezet Wennesz László
elnök ügyintézésével sterilizáló egységet juttatott a marosvásárhelyi, a
székelyudvarhelyi és a bákói kórházaknak. Ezek mellett számos gyógyszer adományban részesültünk és az oktatáshoz diavetítőt meg írásvetítőt is kaptunk.

A székelyudvarhelyi MET-tagság anyagi támogatást (39.000 Ft)
nyújtott a tiszabökényi árvíz sújtotta orvosi rendelő rehabilitációjához,
valamint (36.000 Ft) a vajdahunyadi Petőfi-emlékmű felállításához.
Szerény támogatást nyújtottunk a „Mindent az egészségért” kiadványhoz, amely az egészségügyi szakdolgozók első továbbképző konferen-
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A székelyudvarhelyi Dialízis laboratórium avatása, 2000. május 11.
Jobbról balra: dr. Rédai József, a Kórház aligazgatója; Szász Jenő
polgármester; prof. dr. Juhász László adományozó, Glasgow;
dr. Andrásofszky Barnáné; dr. Tóth Attila, a Kórház igazgatója;
dr. Balla Árpád; dr. Juhász Lászlóné; dr. Hajdu Gábor romániai
egészségügyi miniszter; dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke;
dr. Balázs Melinda

ciája előadásait tartalmazza, Nagy Ágnes szerkesztésében és szponzorálásában. Támogattuk az 1000 darab MET-ismertető kinyomtatását
leporelló formában.
Végül, de nem utolsó sorban meg kell emlékeznünk a Világtatálkozók megszervezéséről is. Így az 1996. augusztus 16–21-iki kaposvári
Magyar Orvosok IV. Világtalálkozójáról, mely kiemelkedő tudományos
rendezvény volt 510 résztvevővel, és 145 előadással: 27 előadás az erdélyi szerzőktől hangzott el. A Világtalálkozót üdvözölte Csoóri Sándor,
az MVSz elnöke, valamint Grosics Gyula, az egykori Aranycsapat világhírű futballkapusa. Az erdélyi MET-tagok a találkozót egy gyönyörű,
nagyméretű korondi vázával, és egy kisebb váza rózsával ajándékozták
meg. A szakmai rendezvényt gazdag társasági program egészitette ki:
megtekintettük Szennán a falumúzeumot, Kaposváron a Rippl-Rónai
Múzeum képtárát. Látogatást tettünk Mosdóson és Kaposváron a kórházban. Lovasjátékok zárták a programok sokaságát.
2000. augusztus 16–19.: Magyar Orvosok Millenniumi Világtalálkozója, Budapest–Szeged–Ópusztaszer, – kihelyezett találkozókkal:
Debrecenben és Pécsett. A rendezvény védnökei voltak: dr. Gógl Árpád
magyar egészségügyi miniszter, dr. Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke,
Csoóri Sándor, az MVSZ elnöke, Nemeskürty István, millenniumi kormánybiztos. A rendezvényeken 800 résztvevő jelent meg. Az erdélyi
szerzők 15 előadást mutattak be. Az ópusztaszeri előadások alkalmával az erdélyi MET-tagok részéről a Társaságnak diófába faragott Erdély-címert adtunk át. Ópusztaszeren a Társaság nevében egy emléktáblát is elhelyeztünk. Az emlékfa-ültetéshez Hargita-i fenyőfa csemetéket biztosítottunk. A megnyitó ünnepségen a Magyar Orvosok Millenniumi Világtalálkozójának Emlékéremével jutalmaztak.

A Magyar Orvosok Millenniumi Világtalálkozójának emlékére állított emléktábla leleplezése Ópusztaszeren, 2000. augusztus 19.
Jobbról balra: dr. Szutrély Péter, a szerző, prof. dr. István Lajos,
dr. Andrásofszky Barna, prof. dr. Pintér Sándor

A Magyar Orvosok Millenniumi Világtalálkozójának résztvevői
Ópusztaszeren, 2000. augusztus 19.
MET-tagok az ópusztaszeri emlékfa ültetésen
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2006. június 8–10. között tartották Debrecenben a Magyar Orvosok
és Gyógyszerészek, Ápolók VI. Világtalálkozóját. Ekkor már nem voltam a MET elnökségének alelnöke, mivel előző évben írásban beadtam
a lemondásomat. A márciusi Családorvosi Konferencia alkalmával dr.
Andrásofszky Barna tiszteletbeli elnök úr és prof. dr. Galuska László, a
Szervezőbizotság elnöke szóban felkértek a szervezési munkára. Elvileg
el is vállaltam, majd megérkezett dr. Mikola István elnök úr írásbeli felkérése is (amit alább mellékelek). Az idő már nagyon szorított, gyorsan
kellett cselekedni. Nekiálltam a szervezésnek, tíz nap alatt a marosvásárhelyiekkel együtt már harmincan jelentkeztünk. Az erdélyiek közül 9-en
előadást is tartottunk. Sikeres rendezvény volt, a társasági programban
szerepelt egy hangverseny is a Debreceni Református templomban,
közös vacsora az új Kölcsey Ferenc Kulturális Központban, valamint egy
hortobágyi kirándulás.

A MET-beli tevékenységem igen energia- és időigényes munka volt,
úgy érzem, nagy áldozatot követelt, mivel a röviden említett tevékenységeken kívül számos budapesti elnökségi ülésen is aktívan részt kellett
vennem. De sok kellemes élménnyel is járt, nagyon sok jó barátság szövődött az évek folyamán a különböző régióban élő és tevékenykedő
kollégák közt. Kialakult az együvétartozás érzése: ez mindennél többet
jelentett. Ezen a helyen is köszönetemet fejezem ki az elnökségi tagoknak, erdélyi – és különösen a székelyudvarhelyi – közvetlen munkatársaimnak, mindazon MET-tagoknak, akik önzetlen tevékenységükkel
támogatták célkitűzéseink megvalósítását.

* * *
A közéleti szerepléseim közül még megemlítem a Segítő Jobb Egészségügyi–Humanitárius Alapítvány keretében kifejtett munkámat is. Az
Alapítványt abból a célból hozták létre, hogy a Kárpát-medencében
élő, elsősorban magyarajkú lakosság számára finanszírozza azon betegek kivizsgálását és kezelését, amire az adott országban nincsenek biztosítva a diagnosztikai és terápiás lehetőségek.
1993-tól 2001 augusztusáig a Segítő Jobb Alapítvány udvarhelyszéki
területi megbízottja voltam. Tevékenységem abból állt, hogy a szakfőorvos kollegákkal együttműködve, szakmai konzultáció után kialakított egyetértésben biztosítottam a Segítő Jobb Alapítvány kártyájának
átadását azon betegek számára, akik külföldi kezelésre jogosultak voltak. Elsősorban onkológiai, haematológiai betegeket, valamint a veleszületett szívfejlődési rendellenességben szenvedő gyermekeket küldtük diagnosztikai vizsgálatra, a műtéti javallat megtételére, szükség
esetén a műtéti megoldás elvégzésére. A jelzett időszakban Udvarhelyszékről – a székelykeresztúri területet is beleértve – 395 beteget
küldtünk magyarországi kezelésre. Felelőségteljes munka, és egyáltalán nem hálás tevékenység volt, mivel sok olyan beteg is igényelte
volna a külföldi kezelést, akiknek a betegségét itthon is meg lehetett
oldani. Természetesen ezeket nem részesítettük támogatásban, így sokszor elmarasztalásban volt részünk. 1995-től a kártyát a konzíliumlap
váltotta fel, amely tartalmazta a beteg személyi adatait, a betegségre
vonatkozó anamnézist, a klinikai és laboratóriumi leleteket, a kórismét és emellé megfogalmaztuk a szakmai kérésünket. A konzíliumlapot faxon továbbítottuk, ugyanígy kaptuk meg az Alapítvány válaszát
és szükség esetén az időpontot, hogy mikor jelentkezzen a beteg. Ez
már megkönnyítette a tevékenységünket és a felelősség is megoszlott.
2001 augusztusában a Segítő Jobb Alapítvány együttműködési megállapdást hozott létre a Caritas Catholica, a „Szent Lukács” Egészségügyi Központ (Székelyudvarhely), valamint az udvarhelyi Polgármesteri Hivatal között, mely alkalommal megfelelő szervezeti és együttműkődési szabályzat is született. Megalakult a székelyudvarhelyi Orvosi-Karitatív Előszűrő Központ egy 14 tagú Szakmai Kollégiummal.
A szakmai kollégium elnöki tisztségével dr. Balla Árpád főorvost bíz-

72

73

ták meg, az irodavezetői tisztségre dr. Lőrinczi Csaba főorvos kapott
megbízást. Ettől az időszaktől kezdve jómagam csak a gyermekbetegek
javallatának megállapításával foglalkoztam. A betegek kiküldésének
administrációját dr. Lőrinczi Csaba rendezte és rendezi jelenleg is.
Meg kell jegyeznem, hogy az utóbbi négy évben az Alapítvány anyagi lehtősége annyira korlátozott lett, hogy csak rendkívüli esetben veszszük igénybe a Segítő Jobb Alapítvány támogatását. Az is igaz, hogy a
hazai kórházak műszeres felszerelése igen sokat fejlődött az utóbbi
években, és az esetek nagy részét itthon meg tudjuk oldani. (Megjegyzem, hogy udvarhelyi kórházunk is több ultrahang-készülékkel és
számos szakorvossal, mamográffal, CT-vel, valamint kiváló klinikai laboratóriumi eszközökkel rendelkezik.)

Szakmai és tudományos tevékenységem –
pályakezdéstől nyugdíjba vonulásig
„Minden körülmények között alkotni!”
A székelyudvarhelyi alorvosi tevékenységemet – kissé rideg fogadtatás
után – a mindennapok megpróbáltatásai között végeztem, nagy türelemmel és odaadással, igen gyakran napi tíz órában, mivel igen sok súlyos, főleg hasmenéses dehidratációban szenvedő beteg volt az osztályon.
Lévén, hogy a környéki községek és falvak központi vízellátása nem volt
megoldva, egész évben endémiás jellegű volt az enterocolitis. A hetvenes
évek elején ennek következtében igen magas volt a csecsemőhalandóság:
székelyudvarhelyi osztályunkon évente 120–150 csecsemőhalálozást regisztráltunk, ennek igen nagy hányada enterocolitisben halt meg. Részletes és pontos számadatokat lehet követni a statisztikai feldolgozásokban.
Udvarhelyen a folyadék bejuttatása-pótlása a szervezetbe (vénába) már
egy jobb módszerrel, azaz tartós infúzió formájában történt. Előző munkahelyemen, Baróton a folyadékpótlást bolus formájában fecskendővel
oldottuk meg, naponta több alkalommal. Meg kell említeni, hogy maga
a készülék nagyon primitív volt, ma már ilyet nem lehet látni. Ezért megpróbálom az infúziós készülékek leírását, fejlődését bemutatni.
Erre a célra a 250 ml űrtartalmú vérgyűjtő üvegeket használtuk:
nyakától fogva felkötöttük az infúziós állványra, belehelyeztük a V
alakban meghajlított Westergren-pipetta hosszabbik szárát. Az üvegből kilógó kisebbik szárára mintegy 30–40 cm hosszú gumicsövet húztunk, ennek a végére felhelyeztük az üvegből készült cseppszámlálót,
majd következett egy 60–80 cm gumicső, aminek a végébe egy vékony,
csőrszerűen kihúzott Westergren-pipetta darab került. A csőrszerü
részre húztuk fel a bicikliszelep gumiját (10–15 cm-t), aminek a másik
végét az injekciós tűre rögzítettük; ennek szerepe az volt, hogy a csecsemő számára a kisebb mozgások lehetőségét biztosítsa. Az üveg száját steril gézlapokkal fedtük le, a folyadékpótlás feltöltéssel történt. A
használat után következett a készülék átmosása-tisztítása, majd megfelelő kis lepedőbe való becsomagolása, és sterilizálása autoklávban. A
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módszert rövid idön belül javítottuk, létrehozva a zárt rendszert: a pipetta helyett egy nagyméretű, az üveg aljáig érő tűt szúrtunk a gumidugon át, és egy rövidebb tűre rögzítettük a készülék többi részét. Ezt
a módszert alkalmaztuk a nyolcvanas évek elejéig, amikor kezdtek
hozzánk is eljutni a műanyagból gyártott infúziós készülékek és a különböző méretű pillangók. Ezeket kezdetben külföldi kirándulásaink
vagy tanulmányi utaink alkalmával segély formájában szereztük be a
külföldi kollégák jóvoltából. 1981-ben a budapesti Országos Kardiológiai Intézet gyermekosztályán voltam tapasztalatcserén, és ekkor
már ún. mikroinfúziós készüléket is hoztam haza, amelyet koraszülöttek és decompenzált csecsemők számára gyártottak, igen kicsi cseppszámlálóval. A fent leírt, saját magunk készítette eszközökkel probáltuk a terápiás eljárásainkat javítani és eredményesebb kezelést biztosítani. Az alorvosi tevékenységem idején, már Székelyudvarhelyen is,
a kórházi laboratórium számára újra készítettem egy középteljesítményű papírektroforézis készüléket, amit több mint egy évtizeden át sikeresen alkalmaztak – erről a fentiekben már volt szó.
Az alorvosi időszak fő célkitűzése, a gyakorlati munka mellett az elméleti továbbképzés volt, amelynek témái előre megadottak voltak.
Ezt a feladatot az osztályvezető főorvosnak kellett elvégeznie, annál is
inkább, mert ezért valamelyes fizetést is adtak. A mi esetünkben ez
úgy történt, hogy időnként főorvosunk felolvasott a híres Facconi-féle
Gyermekgyógyászati monográfiából egy-egy fejezetet. Úgy éreztem, ebből
az elméleti felkészülésből Bukarestben nem lehet sikeres szakorvosi
vizsgát tenni. Akkor elhatároztam, hogy minden egyes tételt kidolgozok és legépelem – ez így is történt (nagy előnyömre, mert megtanultam a gépírást is). Miután ezzel elkészültem, következett a tételek megtanulása és rövid kis füzetekbe való kijegyzetelése. Párhuzamosan gyakoroltam a betegbemutatást is, amire a szakorvosi vizsgán
20 perces időtartamok voltak meghatározva: ez úgy történt, hogy mi,
az alorvosok egymásnak mutattuk be a betegeket. Az én esetemben
Gy. E. kollégám, aki Nagyváradon dolgozott a Gyermekkórházban,
több napot töltött Székelyudvarhelyen közösen gyakorolva a betegbemutatásokat. A laboratóriumi tételek gyakorlati elsajátításában sok
segítséget kaptam a laboratórium akkori főorvosától és fővegyészétől.

A röntgenfilmek leolvasásában ugyancsak megkaptuk a röntgenfőorvos elméleti és gyakorlati támogatását.
Ilyen felkészülés után 1963 novemberében Bukarestben sikeresen
megszereztem a szakorvosi képesítést, országosan az ötödik helyen végeztem, utólagos értesülésem alapján. Megemlítem, hogy a szakorvosi
vizsga egy írásbeli vizsgából, valamint gyakorlati vizsgából állt. A gyakorlati vizsga első részében a betegvizsgálat és a beteg prezentálása
szerepelt. Erre a célra 20 perc állt rendelkezésünkre – ez alatt fel kellett venni az anamézist, meg kellett vizsgálni a beteget, kikérni a szükséges laboratóriumi adatokat, amelyekre a kórisme és differenciál
kórisme fenntartásához volt szükség. Utána 20 perc gondolkodási időt
kaptunk (bezártak egy terembe), majd 20 perc alatt kellett a betegprezentálást megejteni. A beteg bemutatása alkalmával velem az történt, hogy amikor qualitativ vérkép eredményeit kezdtem elmondani,
spontán módon magyarra fordítottam a szót és így beszéltem. Ahogy a
vizsgáztató bizottság lemerevedett, hirtelen észbe kaptam: – Bocsánat –
mondtam, – sajnos a számok inkább csak anyanyelvemen jönnek a
számra. – Kis mosoly, majd román nyelven megismételtem az elmondottakat és a kérdés megoldódott. A gyakorlati vizsga további részében,
ugyancsak a 20 perces periódusokkal két tételt kellett referálni: értékelni egy laboratóriumi leletet vagy röntgenképet, és volt még egy tejkonyhai kérdés is, azaz hogyan kell a megfelelő tápszert a csecsemő
számára elkészíteni. Így zajlott le a szakorvosi versenyvizsga, ami nem
is volt olyan egyszerű, mint azt sokan gondolnák. Ezért is írtam le részletesebben a későbbi orvosgenerációk okulására.
Nagy boldogságban érkeztem haza, hogy végre túlestem a vizsgán
és elértem a célomat, hogy gyermekgyógyász szakorvos lettem. Sajnos most is egy kis keserűség ért, mert a főorvosom nem tőlem, hanem
T. T. kolléganőmtől kérdezte meg, hogyan szerepeltem a vizsgán.
A vizsga után meg sem tudtam nyugodni, kipihenni fáradalmaimat
és a vizsga izgalmait, máris 1964. január 12–13-án meglepetésszerüen
megérkezett az Egészségügyi és Népjóléti Miniszterium átirata, melynek értelmében január 15-ikei hatállyal ideiglenesen áthelyeztek Argeş
tartományba, a csecsemőhalandóság csökkentése érdekében három
hónapra szervezett ún. „speciális akcióba”-ba (Ordinul M.S.P.S. Nr.
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1211/26.12.1963. detaşare în Reg. Argeş Rai. Drăgăneşti-Olt, perioada
15.01.1964–15.04.1964, ulterior prelungit cu Ord. nr. 204 /13.IV.1964
pînă la 1.06.1964). Akkor mi, udvarhelyiek még a Maros Magyar Autonom Tartomány kötelékébe tartoztunk, úgyhogy a megyéből több
gyermekgyógyász és szülész-nőgyógyász kapta meg ezt a megbízatást;
a csoportfőnökünk a marosvásárhelyi Újszülöttosztály akkori vezetőfőorvosa volt. Székelyudvarhelyről még Jakab Kálmán szülész-nőgyógyász kollégám kapott áthelyezési átiratot. Erről az időszakról csak
röviden emlékezem meg.
Először is megemlítem, hogy kezdeti háromhónapos kinevezésemet
időközben meghosszabbították újabb két hónappal, június 30-ig. Az ottani élményeim közül először is azt mondanám el, hogy a helyi lakosság nagyon elmaradott volt, akárcsak a higiénés viszonyok. Erről
csupán csak annyit jegyzek meg, hogy a kívülről aránylag jól mutató
házak belül hogyan néztek ki. A házba lépve, volt egy előszobaféle,
abban egy szabad tűzhely, rajta üstben főzték az ételeket. Ettől jobbra
és balra egy-egy szoba volt 60–70 cm magas priccsel, ami egy rongyszőnyeggel volt letakarva; télen ez alatt teleltették a juhokat, hogy
testmelegükkel is biztosítsanak a benne lakóknak valami kicsi meleget.
Az árnyékszék kint volt az udvaron, általában ajtó nélkül, három fallal
(deszkából vagy kukoricakóróból), egy kötélen lógott egy kukoricacsutka, ami a vécépapírt helyettesítette. Nem volt megfelelő táplálkozási lehetőségünk, Crămpoian megpróbáltunk kosztot szegődni a
főszolgabíró özvegyénél, de az általa főzött étel számomra ehetetlen
volt. Így arra szorultunk, hogy mi magunk főzzünk Kálmánnal közösen, aki értett valamennyire a szakácskodáshoz. Amit az akkori kormány értelmes és jó támogatásának tartottam, hogy minden községben
pékséget hoztak létre: nagyon ízletes, jó kenyeret sütöttek, hiszen az itteni lakosság nem értett a kenyérsütéshez sem. Mi szintén részesültünk
kenyérvásárlási lehetőségben, így ez a kérdés jól megoldódott.
Drăgăneşti-Olt rajonban tevékenykedtünk: az egészségügyi körzetekben végeztük a csecsemők és kisdedek egészségügyi állapotának a
felmérését, a rachitis profilaxist. Megjegyzem, hogy ottani tevékenységem alatt még meningitis basilarist is kórisméztem. Az egészségügyi
viszonyokról még annyit említek meg, hogy a koraszülött csecsemőt

csak akkor jelentették mint újszülöttet, amikor már járni tudott! Ha
közben meghalt, akkor a pap anyakönyvi kivonat nélkül is eltemette.
A mi kis szakorvosi csoportunk vezetője a bukaresti Emilia Irza-ban
dolgozó gyermekgyógyász főorvos, N. Serafim volt, aki elég szigorúan
fogta a dolgokat. Már az első nap történt egy otthoni csecsemőhalál,
a halottat fel kellett boncolni, Kálmán barátom elárulta, hogy én tudok
boncolni. Így megkaptam a feladatot, hogy a főorvos jelenlétében meg
kell ejtenem a boncolást; a kórbonctani kórisme nem volt nehéz, mert
bronchopneumoniáról volt szó. Boncolás közben a körzeti orvos és a
főorvosom balkáni módra jól összeszólalkozott. Ennek ellenére a körzeti orvos a végén megkínált kenyérrel és sajttal, mondván, hogy fogadjuk el, mert itt éhen lehet halni. Előzőleg töltött egy-egy vizespohár
cujkát; amikor megláttam, nagy zavarba jöttem, hiszen én életemben
még nem ittam pálinkát vizespohárral! Mondtam is magamban: most
kell felkötni a felkötni valót, aztán megízleltem a cujkát, ami nagyon
gyengének tűnt, természetesen a poharat fenékig kiürítettem annak
ellenére, hogy az íze sem volt jó. Ettől a pillanttól kezdve nagy tekintélyem lett a körorvos kolléga előtt, a későbbiekben is jó barátságot
tartottunk fel.
Egy másik – tekintélyt javító – eset a Drăgăneşti-Olt-i kórházban
történt. Egyik délutáni kollégiális beszélgetés közben az ügyeletes
orvos bejött és elmondta, hogy egy igen legyengült állapotban levő
férfibeteg érkezett, akinek a bordáin több elődomborodás észlelhető.
Kérdezte, vajon mi lehet? Az az ötletem támadt, hogy Myeloma multiplex jöhet szóba, mert ilyen esettel találkozam már egyetemista koromban. A Myeloma multiplex-es betegek mintegy 60%-ában könnyűláncú immunoglobulinok termelődnek, 10–20%-ban a vizelettel is
ürül, amit ún. Bence–Jones vizeletvizsgálattal lehet kimutatni (ha vízfürdőn melegítjük a vizeletet, akkor 50–70 °C között a fehérje kicsapódik, ha 100 °C-ra emeljük, újra felodódik). Kérdeztem, van-e lehetőség
ennek a vizsgálatnak az elvégzésére, a válasz igen volt. Elvégeztem a
vizsgálatot, ami az én szerencsémre pozitív eredménnyel járt, így az ún.
blick diagnózis igazolódott. Ez az eset is javította a mi, magyar orvosok
tekintélyét: mivel nemzeti „kisebbségek” voltunk, az ottani kollegák kezdetben kétkedve fogadtak minket és szakmai hozzárértésünket is.
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Végtére ezt az időszakot is sok gyakorlati tapasztalattal és tudásszerzéssel zártam. A leghasznosabb számomra az anyagi juttatás volt,
mivel dupla fizetést és kiszállási díjat is kaptunk: jó volt arra, hogy
ennek köszönhetően a családom ki tudta spórolni a régóta óhajtott
Trabant árának több mint a felét!
* * *
A kiküldetésből hazatérve kezdődött az igazi szakorvosi ténykedésem és számos adminisztrativ funkció betöltése – de megjegyzem, ez
utóbbiakat soha nem végeztem a szakmai tevékenységem rovására.
Mindig először a szakma, és csak utána következett az adminisztratív
tennivaló! Ezeket csak felsorolom, nem említve csupán az igazán lényeges megvalósításokat; talán az Egészségügyi Iskolában kifejtett tanári és igazgatói tevékenységemet részletezném, de azt is csak röviden.
A kiküldetésből hazatérve szakorvosként tevékenykedtem a gyermekosztályon, ezzel párhuzamosan 1965. május 15-ikei dátummal kineveztek a Poliklinika igazgatójának (Dec. Com. Execut. al Sft. Pop. Rai.
Odorhei nr. 80/1965). Ebben a funkcióban emlitésre méltó ténykedésem az idült gyermekbetegek gondozásának megszervezése. Így a rheumás lázban szenvedő betegeket dr. Jaklovszky Alfonz gondozta; megfelelő nyilvántartási személyi lapokat tervezünk és kinyomtattuk azokat. Ugyancsak gondozásba vettük a hepatitis utáni állapotban levő
gyermekeket és felnőtteket is, követtük gyógyulásukat.
1968–1972 között az udvarhelyi Kórház aligazgatói funkcióját töltöttem be (Decizia D.S.J. HR. Nr. 53/VI.24.1968). Az itteni tevékenységem közül kiemelendő a fizikoterápiás osztály létrehozása, aminek
fő szorgalmazója is voltam, természetesen megfelelő támogatásban részesültem Hargita megye Egészségügyi Igazgatóságának akkori igazgatója (A. Z.) részéről. Fő feladatom volt a kórházhoz tartozó 14 vidéki
egészségügyi kör szakmai irányítása és ellenőrzése. Naptári program
szerint volt megszervezve a szakorvosok kiszállása, ezekben a csoportokban elsősorban szülész-nőgyógyász, gyermekgyógyász vett részt,
de képviseltette magát a belgyógyászat, sebészet, a fertőzőosztály is.
Az egészségügyi körök adminisztratív tevékenységének ellenőrzése
mellett például az idült betegek gondozásának menetét, közös szakorvosi vizsgálatokat is végeztünk: a körorvos berendelte azokat a cse-

csemőket, terheseket, valamint a belgyógyószati eseteket, melyeket
megbeszélésre érdemesnek tartott. A sebészek elsősorban a sürgősségi
ellátás feltételeit és menetét ellenőrizték. Ez volt tulajdonképpen az
ún. egyesített kórháznak a feladata, hogy az alaphálózatban kifejtett ellátás minőségét ellenőrizze, és ha szükséges, megfelelő támogatást, segítséget adjon a körorvos kollégáknak. A gyermekgyógyászati hálózat
egységes elvek alapján működött, így a rachitis profilaxis, a distrophia
megelőzése és helyes kezelése, a természetes táplálás propagálása, a
sürgősségi ellátás egységes megszervezése, egységes műszeres és gyógyszeres ellátás, stb. biztosítása. Egyszóval a metodológiai tevékenység
irányítása és kidolgozása képezte a tevékenységem alapját.
1982. március elsejétől a székelyudvarhelyi Gyermekosztály osztályvezető főorvosa voltam nyugdíjazásomig, azaz 2002. április 30-ig
(Dec. D.S.J. HR. Nr. 1515/1982). Ebben a funkciómban kifejtett tevékenységemet az osztály történetének leírásában részleteztem.
Megemlítendő, hogy 1986. április elsejétől június 30-ig (Dec. D.S.J.
HR. Nr. 86186/1986) a csíkszeredai Megyei Kórház Gyermekosztályán
osztályvezető főorvosi funkciót töltöttem be, ez idő alatt fő feladatom
volt az osztály tevékenységének az újjászervezése. Megszerveztem többek között az intenzív terápiás részleget, átszerveztem a tejkonyha tevékenységét, FOG-kabinetet hoztam létre stb. Ezt követően 1993-ig
minden szerdán nagyvizitet tartottam a megyei gyermekosztályon,
mivel megyei metodológus főorvosi funkcióm is volt. Ebben az időszakban a megye egészségügyi köreiben megszerveztük az egységes
elvek alapján működő gyermekgyógyászati hálózatot.
Adminisztratív funkcióként említem még azt a tényt, hogy 1996–
1999 között Hargita Megye Orvosi Kollégiumának alelnöke voltam.
Életem jelentős időszaka volt, amikor 1974–1982 között a székelyudvarhelyi Egészségügyi Iskolaközpont, majd Egészségügyi Líceum igazgatója voltam (Dec. M.S. Nr. 120/1974, 93/1978, 45/1982).
1990–1991-ben az újrainduló Posztliceális Egészségügyi Iskolában a
tanári kar kérésére újra kineveztek az igazgatói funkció betöltésére
(Dec. M.S. Nr. 169/1990).
Tanári tevékenységet fejtettem ki az Egészségügyi Technikumban
már 1962-től 1982-ig: kezdetben közegészségtant, majd gyermekgyó-
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gyászatot adtam le, román és magyar nyelven. Nagyon szerettem az iskolában a tanári teendőket. Az előadások megtartása igen jó hatással
volt a román nyelv valamint a szakma szinten tartásában, a szakmai gondolkodás kialakitásában. Megemlítem, hogy 1980-ban megszereztem az
I. fokozatú tanári címet a Tanügyminisztériumban megejtett dossziévizsga alapján, már lévén doktorátusom (M.E.I. Nr. 2821/21.III.1980).
1981-ben felkértek dr. Maria Filon tankönyvének lektorálására: Puericultură şi Pediatrie – Manual pt. licee sanitare, clasa XI. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981. Ezt a felkérést igen nagy megtiszteltetésnek
tartottam, elsősorban azért is, mert Romániában nem volt gyakori, hogy
ilyen megbízatást kapjon egy „nemzeti kisebbségi” – gondolom, feletteseim
elégedettek voltak szakmai tevékenységemmel, így esett rám a választás.
Igazgatói tevékenységemet, amit ebben az intézményben fejtettem
ki, röviden az alábbiakban foglalom össze. Elsősorban meg kell említeni, hogy igazgatói munkámat ellenszolgáltatás nélkül végeztem,
mert nem fogadtam el az igazgatói tiszteletdíjat: nem akartam ezzel is
eltávolodni a kórházi kötődésemtől. Ezért nagy vitám volt a városi vezetőkkel, de végül beleegyeztek, hogy ilyen korülmények között igazgassam az iskolát. (Az országban az egyedüli igazgató voltam, aki fizetés
nélkül dolgozott.) Az oktatás terén abban az időben, amikor a szakiskolák oktatási nyelve kötelezően román volt, felvállaltam a kétnyelvű
oktatást. Igaz, minden évben írásos jóváhagyást kaptunk a Megyei Főtanfelügyelőtől, amit a Megyei Pártbizottság is jóváhagyott. Ez rendesen ment 1982-ig, amikor egy V. N. nevű román főtanfelügyelő lett az
új főnök, aki feljelentett engem a tanügyminiszternek a kétnyelvű oktatásért. Az Egészségügyi Minisztériumban felelősségre vontak, elmondtam a helyzetet, megnyugodtak, jó magam is, hogy minden
rendben van, hiszen írásos jóváhagyással rendelkezünk. De amikor
hazaérkeztem és az akkori titkárnőt felkértem, keresse elő a jóváhagyásokat, pár napon belül kiderült, hogy azok eltűntek: a Szekuritaté
eltüntette az irattárunkból! (Megjegyzem, hogy az irattárunk példás
rendben volt tartva, az összes iratok „könyvszerűen” bekötve.) Erre
azonnal leültem, és meggépeltem a lemondásomat, amit azon nyomban el is fogadtak. Így ért véget a „hősies” igazgatásom. Büszke vagyok
arra, hogy ebben az időben a két etnikai, román és magyar nyelvű,

külön csoportokban tanuló diákok soha nem éreztették egymással a
különbséget: ezt az együttlétet természetesen kellett mindenkinek felfognia és elfogadnia, mivel etnikai különbséget a betegek között sem
szabad tenni. Ezt a toleranciát neveltük tanulóinkba. Mind a két csoport, érettségi búcsúvacsora alkalmával, egymás népdalait közösen,
mind a két nyelven egyformán énekelték. Ilyen volt a közhangulat.
Ha már a nevelési dolgokról emlékeztem, akkor itt kell megemlítenem, hogy igazgatóságom alatt a bentlakásban a szekrényekről lekerültek a lakatok. Minden nyitva volt, soha semmi sem tűnt el. A szekrényekben példás rendben voltak a diákok fehérneműi és egyéni tárgyai. Erre is úgy neveltük diákjainkat, mint jövendőbeli egészségügyi
dolgozókat, mondván, hogy a kórházban sem használunk zárt szekrényeket a betegek gyógyszereinek és egyéni eszközeinek megőrzésére. Az
egészségügyi dolgozó becsületes, őszinte, megbízható kell hogy legyen.
Komoly hangsúlyt fektettem a gyakorlati oktatásra: gyakorló ún. demons-termeket, azaz kórtermeket rendeztünk be, megfelelő felszereléssel láttuk el, mindazzal, amire a gyakorlati oktatás céljából szükség
volt. Oktatói diafilmeket készitettünk, sőt két 8 mm-es, 15–20 perc időtartamú oktatófilmet is készítettünk a csecsemőfürösztésről, pelenkázásról, a mesternők közreműködésével (Sztojka Klára, Kiss Aranka).
A meglevő szakmai könyvtár fejlesztésére is komoly összegeket költöttünk, emellett a szépirodalmi és művészeti könyvek választékát is
bővítettük. Bevezettük a kartotékrendszert.
Diákjaink számára külön is és közösen a kórházi szakdolgozókkal
együtt tudományos üléseket szerveztünk. Ezáltal diákjaink elsajátították
az előadások megírásának technikáját, azok előadásmódját. (A tudományos ülések témáját, a diákok dolgozatainak címét a függelékben tüntettük fel.) A gyakorlati oktatás minősége tette lehetővé, hogy 1981-ben
az Egészségügyi Minisztérium iskolánkban jóváhagyta az Országos Gyakorlati Olimpiász megszervezését. Amit sikeresen meg is rendeztünk.
Az elméleti oktatás korszerűsítése érdekében az iskolának újonnan
kiutalt épületben, a „zárdában” (egykor ferences nővérek laktak és tanítottak benne) bevezettük a kabinet-rendszert, így az anatómiai oktatás számára csontvázzal, mulázsokkal, stb., a kémiaoktatás számára
diavetítővel, epidiaszkoppal láttuk el az iskolát.
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A diákok kulturális nevelésére is gondoltunk, biztosítottuk a havibérletes koncerteken való részvételt; a képzőművészeti kiállításokon
csoportosan vettek részt a nevelőnő vezetésével, a városi Művelődési
Házban.
A tudományos nevelést célozta a természettudomány és az orvotudomány nagyjai portré-sorozatának összeállítása is, melyet Maszelka János
festőművész-grafikus barátom készített szénrajz formában: mintegy 36
portré Hippokrátésztől Szent-Györgyi Albertig és 9 portré a román orvostudomány nagyjairól, Ştefan Stâncă-tól dr. Marinescu-ig.
Ez sorozat díszítette a folyosókat az 1982-ős tanévnyitóig, amikor a
városi Pártbizottságtól megkaptuk a feladatot, hogy ezeket el kell távolítani, helyükbe a Ceauşescu elvtársat dicsőítő kiállitást kellett a falra
aggatni. A grafikai sorozat avatása ünnepi körülmények között zajlott,
amit a művész tiszteletére adott kultúrprogram és állófogadás zárt.
1982 után ezt az igen nagy művészi értékű grafikai sorozatot átadtam
a Kórház kultúrtermének, de ott sem talált megfelelő megbecsülésre,
kezdték széthordani – ezért kissé hiányosan birtokomba vettem azokat, nagy gondot okozva magamnak a végleges elhelyezésüket illetően. Végül az 1979–80-ban készült Maszelka-rajzokat átadtam a Haáz
Rezső Múzeumnak, megőrzésre és kezelésre. Így biztosabban megmaradnak az utókor számára.
Említésre méltó, hogy a Maszelka-portrékat lefényképeztük és egy
szép albumot álllítottunk össze, sajnos csak egy példányban, amit az
akkori egészségügyi miniszternek, prof. dr. E. Proca-nak ajándékoztunk a kórházban és iskolánkban tett látogatása alkalmával, 1979 októberében. A miniszter a szép ajándékot névjegykártyán küldött pár
sorával köszönte meg:

(Meleg köszönet a szép képekért, a geasztusért és figyelmességért.
1979. okt. 14. E. Proca)
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* * *
Gazdasági téren iskolaigazgatóságom alatt két nagyobb dolgot oldottunk meg. Az egyik a diákbentlakási konyha felszerelésének modernizálása volt, rozsdamentes edényekkel, evőeszközökkel, leveses csészékkel, második fogást felszolgáló tányérral való ellátása. A teljes konyhai
és étkezdei felszerelést az udvarhelyi Tehnoutilaj (volt „Gábor Áron”)
élelmiszeripari és mezőgazdasági gépgyárban készítették, jutányos áron.
Az ebédlő bútorzatának (asztalok, székek,) felújítását is megoldottuk.
A másik jelentős gazdasági megvalósítás a Patkó-téri zárda-iskolaépület mögötti sportpálya létesítése volt. Amikor az épületet átvettük,
akkor a mögötte elterülő udvart több mint kétméteres gaz fedte. Ennek helyébe aszfaltozott röplabda- és kosárlabdapályát hoztunk létre,
4–5 méteres dróthálókerítéssel körbevéve. A régi fásszínt lelátónak
alakítottuk át, homlokzatára feliratot függesztettünk: „Mens Sana in
Corpore Sano”. A sportpálya létrehozásában nagy erkölcsi és anyagi támogatást kaptunk a város akkori vezetői, Ubornyi Mihály polgármester és Molnos Zoltán propagandatitkár részéről.

A röplabda- és kosárlabdapálya, a fásszínből kialakított lelátóval.
Felirata: „Mens sana in corpore sano”
88

89

* * *
Az évek folyamán mindig fontos, sőt elsőrendű feladatomnak tartottam szakmai képzettségem javítását, a tudásom gyarapítását. Ezért
az adminisztratív funkcióim mellett először mindig elvégeztem az osztályos tennivalókat, és csak azután foglalkoztam az adminisztratív ténykedések lebonyolításával. Nagyon sok időt töltöttem a betegek mellett,
a klinikai gyakorlatot kiegészítettem az elméleti felkészüléssel, szakfolyóiratokat, szakkönyveket rendszeresen olvastam, mondhatnám naponta. De a szakmai kiteljesedésemhez nagymértékben hozzásegített
a különböző tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel. Az évek
folyamán 25 továbbképző tanfolyamon vettem részt. Elsősorban gyermekkardiológiában akartam továbbképezni magamat, ezért mintegy
hét gyermekkardiológiai továbbképzésen-tapsztalatcserén voltam
jelen. Egy hónapos EKG-tanfolyamot végeztem Marosvásárhelyen
1969-ben (akkor kaptunk az osztályra egy új EKG-készüléket); hazatérésem után rendszeresen végeztünk a gyermekosztályon EKG-vizsgálatokat. A budapesti Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán
összesen körülbelül egy évet töltöttem el 1974 és 1993 között továbbképzés, tapasztalatcsere címen; ide saját költségemen mentem a bukaresti Egészségügyi Minisztérium jóváhagyásával, rendes évi pihenőszabadságom rovására. 1992–1993-ben három-három hónapot töltöttem az intézetben, összesen hat hónapot: gyermek-echocardiographiát tanultam – ez alkalommal az EME által meghirdetett pályázat nyertes
ösztöndíjasaként végeztem a tanfolyamot. A Funden-i Továbbképző
Gyermekklinikán is több alkalommal voltam, gyermekkardiológiai kurzuson, továbbképzőn és 1980 októberében tapasztalatcserén vettem
részt, ez utóbbi alkalmat a főorvosi gyakorlati vizsgára való felkészülésére használtam fel. Részt vettem 1991-ben Debrecenben az Ady Akadémián. Nagyváradon a főorvosi továbbképző tanfolyamokon több
mint 12 alkalommal voltam jelen, az utolsón l997-ben; azóta rendszeresen – napjainkban is – szervezem és aktívan résztveszek a székelyudvarhelyi családorvosi továbbképző konferenciákon.
Különösen a Fundeni-i Gyermekklinikán tettem szert nagy és sokoldalú gyakorlati tapasztalatra. Gh. Goldiş professzor urat tartom egyik
tanítómesteremnek, akitől az orvosi gondolkodást sajátítottam el, va-

lamint azt, hogy miként kell a beteg gyermekeket szeretni. A fundeni-i
klinikával és a professzor úrral szoros szakmai kapcsolatot tartottam
fenn, sok esetben esténként telefonon konzultáltam a problémás betegeimről. Együtt közös tudományos üléseket is szerveztünk Székelyudvarhelyen. Továbbképző tanfolyamokon vettem részt a marosvásárhelyi Gyermekklinikán is, Puskás György professzor úr vezetése alatt.
Abban az időben az volt a trend, hogy szakorvosi vizsga után hat
évvel lehet főorvosi versenyvizsgára jelentkezni, ez természetesen nem
csak szakmai fejlődést és hivatali előrelépést jelentett, hanem a fizetés
is ennek megfelelően emelkedett. Sajnos ezt a vizsgát a minisztérium
nem hirdette meg rendszeresen, mivel anyagi jutatással járt, és pénzügyi megterhelést is jelentett az akkor már igencsak szűkös állami költségvetés számára, amely a lakosság rovására kezdett megszorító,
takarékossági intézkedésekkel élni. Így az én esetemben is már mintegy tíz év telt el főorvosivizsga-lehetőség nélkül. Ekkortájt viszont a
doktorátusi vizsgát betudták főorvosi minősitésnek is.
Ezért határoztam el, hogy valamilyen formában doktorátusi felvételi
vizsgára kellene jelentkeznem.
Fel is kerestem volt professzoromat, dr. Puskás Györgyöt, akinek
előadtam elképzelésemet. A válasz az volt, hogy: kedves kollégám,
most nem tudom fogadni, mert sok doktorandusom van az olténiai
körorvosok közül, ezt a feladatot kaptam az állami szervektől. Hát,
mondhatnám, kissé elkeseredve tértem haza, és tovább törtem a fejemet a megoldáson. Az idő telt, majd 1972. október-novemberben
résztvettem egy marosvásárhelyi gyermekgyógyászati továbbképző
tanfolyamon, amit a professzor úr vezetett. Hazatérve támadt az az
ötletem, hogy levelet írok a professzor úrnak, amelyben nemcsak doktorátusi felvételemet kérem, de már három témajavaslatot is megadok.
A javaslatok között szerepelt a mozgásszervi fejlődési rendellenességek genetikai vizsgálata, a gyermekkori fekélybetegség, valamint a
magnézium szerepe a csecsemőkori anaemiában, distrophiában, rachitisben. A levelet így fejeztem be: „Professzor Úr biztosan csodálkozni
fog, miért nem kértem ki a véleményét a tanfolyam alkalmával. De a Professzor
Úrnak is könnyebb egy levelet meg nem válaszolni, mint közvetlen beszélgetésen visszautasítani, és én is jobban viselem el, ha egy levél nem érkezik meg.”
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No, és megtörtént a csoda! Szilveszter napjára megérkezett egy névjegykátya, melyben a jókívánságok mellett a professzor úr jelezte, készüljek a doktorátusi felvételi vizsgára.
Nagyon nehéz, de munkában igen gazdag négy év következett az
életünkben. Megfogalmazódott a disszertációm címe, amely magyar
nyelven a következő volt: A magnéziumhiány szerepe a csecsemőkori rachitisben és a rachitises anaemiákban (Kísérleti és klinikai tanulmány). Azóta is
sokan feltették a kérdést, miért éppen a magnéziumról írtam az értekezést. Egyrészt azért, mert ez is szerepelt fentemlített témajavaslataim között, ugyanis 1971-ben volt Vittelben az első Európai Nemzetközi Magnézium Szimpózium, ami akkor még nagy újdonság volt és
engem is megkapott. (Megjegyzem, közvetlenül a Vittel-i sympózium
után volt olyan megfigyelésem, hogy az egyes rachitises csecsemőknék a phosphatase-aktivitás nem volt valami emelkedett, sőt igen csökkent értékeket is észleltünk, és már ekkor felmerült bennem az a
gondolat, hogy esetleg a magnéziumnak is lehet ebben szerepe. Ekkortájt az udvarhelyi kórház laboratóriumában már végeztünk szérum-magnézium meghatározást komplexometriás módszerrel.) Másfelől Puskás professzorral is volt aztán egy előzetes beszélgetésünk,
amikor is kifejtette, hogy szerinte a magnéziumos témát kellene választanom, mivel új és aktuális kérdés – tehát így maradtam a magnézium-téma mellett.
A sikeres felvételi vizsga után, amely 1973. április 2-án volt, következett a gyermekgyógyászati vizsga (1974. január 19-én), majd május
29-én a korélettani vizsga, mind a két vizsgám 10-es osztályzatra sikerült. Következtek a referátum-bemutatások: összesen három referátum bemutatása volt előírva, egyenként 20–25 oldalas terjedelemeben;
így az első bemutatására 1973 decemberébren, a másodikra 1974 decemberében és a harmadikra 1975 februárjában került sor. Természetesen eközben folytak a klinikai vizsgálatok, a meteorológiai és az
állatkísérletek megtervezése és kivitelezése.
Mindenekelőtt megalakítottuk (1973 májusában) a Magnézium
Munkacsoportot: a marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem Táplálkozástani Tanszék vezető professzora, dr. Bedő Károly akadémikus
volt egyik legközelebbi munkatársam, aki – úgy is mint brassói. és csa-

ládom régi jó barátja – felvállalta az állatkísérletek patronálását, irányítását, teljes erkölcsi és hivatalos anyagi támogatását. (Ez alkalommal
is őszinte köszönetemet és nagyra becsülésemet fejezem ki neki.) Munkatársaim voltak Székelyudvarhelyen: dr. Petres Brassay Ildikó laboratóriumi főorvos, dr. H. Ferencz Vilma fővegyész, Serfőző Pál fővegyész, Hecser László kórbonctanász, Balla Melinda főgyógyszerész,
Bokor Balázs, Barabás Vilma laboratóriumi asszisztensek.
Mivel a kísérleti állatok 1 milliliternyi véréből több mint 12–14 haematológiai és biokémiai paramétert kellett meghatározni, új ultramikro-módszereket kellett alkalmaznunk. Elsősorban az új módszereket kellett megszerezni, majd a megfelelő felszereléseket is, pl.
ultramikro-analitikus Beckman-pipettát vásároltam, beszereztük a
mikrohaematocrit meghatározáshoz a Janeczky-pipettákat. Mikro-módszerrrel határoztuk meg a szérum kalcium-, foszforszintet. A magnézium-meghatározást ugyancsak mikro-módszerrel, Merckotest-tel, és
az alkalikus phosphataset szintén Merckotest-tel határoztuk meg, ezeket mind be kellett szereznem saját költségen. Ez a tevékenység nagyon sok utánajárást, levelezést és kitartást igényelt. Laboratóriumi
vizsgálatainkat kórszövettani és statisztikai feldolgozással egészítettük ki.
Tanulmány tárgyává azért választotam a rachitist és az anaemiát,
mert a magnéziumhiány szerepe ezekben a betegségekben nem volt
addig részleteiben tanulmányozva. Továbbá azért is erre a témára esett
a választás, mivel már 1973 elején volt olyan klinikai megfigyelésem,
hogy a megfelelő D-vitamin profilaxis mellett is aránylag gyakori a rachitis előfordulása (a mi vidékünkön abban a periódusban a városi
csecsemők között a rachitis előfordulása 22–24%, míg a vidéki csecsemők között 14–17% volt). Sőt azt is tapasztaltuk, hogy ezekben az esetekben, amit részleges D-vitamin rezistens rachitisnek tartottunk,
magnéziumhiány és az alkalikus phosphatase szint csökkenése észlelhető. Magnézium-kezelésre az esetek igen szépen javultak; a rachitis
tüneteinek javulása mellett azt is észleltük, hogy a rachitises csecsemők anaemiája ugyancsak javult. Ezen megfigyeléseinkről már bemutatót tartottunk az 1973-as Homoródfürdői Megyeközi Gyermekgyógyász Konferencián, eredményeinket a Pediatria országos gyermekgyógyász-szaklapban közöltük.
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A doktorándusi tanulmányom összeállítása alkalmával meghatároztuk, hogy munkám három fő részből fog állni, úgymint állatkísérleti, klinikai és terápiás tanulmányból. Úgy gondolom, célszerű, ha
elvégzett munkánkról és eredményeinkröl az alábbiakban röviden beszámolok.
Az állatkísérleteket, mint ahogyan már említettem, Marosvásárhelyen folytattuk, ennek előkészítését prof. dr. Bedő Károllyal közösen
végeztük. Az volt az elképzelésünk, hogy 50 Wistar típusú, újszülött fehérpatkányokon fogunk kísérletezni, amelyek magnéziumhiányos étrenden tartott szülőktől származtak. Az irodalomból ismeretesek
voltak azon állatkísérletek, melyeket addig szemiszintetikus, gyakorlatilag majdnem magnézium-mentes étrenden tartott állatokon végeztek. Ezen állatkísérletek aránylag rövid vagy kevésbé hosszabb időtartamúak voltak, mivel az állatok nagy része az első vagy az első két
hónapban elpusztult, általános görcsrohamban. Mi is a kísérleti állatokat a Kovách és mtsai.-féle szemiszintetikus étrenden tartottuk, amit
magunk állítottunk össze, a recept szerint Polivitamin hozzáadásával
kiegészítve. Az 50 kontroll-állatot normál étrenden neveltük. Meglepetésünkre az állatok közül az első hónap végére csupán l7 állat (34%)
pusztult el általános görcsrohamban. Gyakorlatilag az állatkísérleteket 30 állattal folytattuk három 10–10-es csoportra osztva őket. Felmerült bennem a kérdés, vajon miért élték túl az egy hónapot a
kísérleti állatok ilyen nagy százalékban? Az okot keresve meghatároztuk az étrend magnéziumtartalmát: ez 0,941 mg% volt, vagyis 3–4-szer
nagyobb, mint amennyit a szemiszintetikus étrendek tartalmaznak.
Ellenőriztük az alkalmazott komponensek magnéziumtartalmát és az
is megállapítást nyert, hogy a hazai gyártmányú Polivitamin tartalmazza a magnéziumot. Ezzel a tudattal tovább folytattuk a kutatást,
ami lehetővé tette a krónikus magnéziumhiány állapot állatkísérleti
létrehozását és az ezzel járó meglepetésszerű elváltozások megfigyelését. A kísérleti állatok első csoportját az előzetes terv szerint egyhónapos korukban áldoztuk fel, a második csoportot kéthónapos korában, míg a harmadik csoportot nyolchónaposan. Állatkísérleteink folyamán a következő alapkutatási megfigyeléseket észleltük, azaz állapítottuk meg:

- a jelzett magnéziumtartalmú szemiszintetikus étrenddel lehetséges
krónikus kísérleti magnéziumhiány állapotot létrehozni;
- a haematocrit fokozatos csökkenését észleltük, ami a nyolchónapos
állatoknál már elérte a 10,75%-ot, azaz szignifikáns volt;
- szembetűnő volt az alkalikus phosphatase-aktivitás csökkenése,
ami a nyolchónapos állatoknál elérte a 66,70%-os csökkenést;
- teljesen meglepetésszerű volt a nyolchónapos állatoknál a herék és
a tubák atrophiája (a testsúlyhoz viszonyított súlyuk): a kórszövettani
vizsgálat kötőszövet-felszaporodást és a spermiogenesis kifejezett csökkenését mutatta ki. Ugyancsak meglepő volt, hogy a nyolchónapos distrophiás állatokban növekedett a vesék súlya, a kórszövettani vizsgálat
viszont a vesékben diffúz kalcium-oxalát lerakodást mutatott, ez is egy
bizonyíték, hogy a krónikus magnéziumhiánynak szerepe lehet a kalcium-oxalát vesekő kialakulásában (Hess és mtsai, 1959, ugyancsak állatkísérletek során észleltek kalcium-lerakodást a vese tubulusokban);
- a nyolchónapos kísérleti állatok fogzománc-károsodását: fissurákat, kisebb hiányokat is tapasztaltunk. (Az állatkísérleti magnéziumhiány állapottal járó közismert elváltozásokra itt nem tértem ki,
csupán azokat jeleztem, amelyeket nekünk volt alkalmunk észlelni a
krónikus állatkísérleti magnéziumhiány során.)
A klinikai tanulmányunkból csak egynéhány sajátos megfigyelést és
megállapítást jelzek. A magnéziumhiányos rachitises csecsemők azokból az esetekből kerültek ki, akik megfelelően alkalmazott D-vitamin
profilaxis ellenére is klinikailag rachitisesek voltak. Ezeket az eseteket
parciálisan D-vitamin rezistens rachitisnek tartottuk. A biokémiai paraméterek közül jellemző volt a szignifikáns magnéziumhiány, a normális vagy csökkent alkalikus phosphatase-aktivitás, és mérsékelt
hipokalcémia. Az esetek mintegy 30–33%-ában az exudativ diathezis
jelei is mutatkoztak, amelyek magnéziumterápiára – a rachitises jelek
javulásával párhuzamosan – megszűntek. Megjegyzem, hogy a magnéziumhiányban már Szent-Györgyi Albert jelezte az ATP-aktivitás
csökkenését, aminek szerepe van a Ca-nak a mitocondriumokba való
transportjában. Az ATP-aktivitás csökkenése szerepet játszik az ún.
funkcionális tubulopathia kialakulásában is. Ennek bizonyítékaként
egy 10 fős létszámú, magnéziumhiányos rachitises csecsemőcsoport-
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ban a 24 órás vizeletben a K-, P-, Ca-, Mg-ürítést vizsgáltuk meg, magnéziumkezelés előtt és után. Kezelés előtt fokozott K-, P-, Ca- és csökkent
Mg-ürítést észleltünk. Egyhónapos magnéziumkezelés után a K-, P-,
Ca-ürítés, sőt a Mg-ürítés is normalizálodott. Ezt a jelenséget funkcionális tubulopathiának tartottuk, mivel magnéziumkezelésre az állapot normalizálódott. A magnéziumpótlásnak szerepe volt a D-vitamin metabolitjának a 25-HCC májban való keletkezésében, mivel ez a
folyamat Mg-dependens.
A klinikai megfigyelés és tanulmány tárgya volt a hipochrom anaemiás csecsemők és kisdedek magnéziumhiányának, valamint a magnéziumterápia hatásosságának a tanulmányozása is. A hipochrom
anaemiás betegekből három csoportot alkottunk a beállított kezelések
eredményességének megfigyelésére. Az első csoport vas-, a második
magnéziumterápiában, míg a harmadik csoport vas- és magnéziumterápiában részesült. A haematológiai paraméterek mind a három csoportban szignifikánsan javultak, a legjobb eredményeket pedig a vasés magnéziumkezelés társításával értük el. Úgy gondoltuk, az irodalmi
és a saját terápiás tapasztalataink értelmében, hogy a magnéziumnak
szerepe van az ATP-aktivitás javításában, így a haemoglobin képzésében is. Továbbá a Mg2+ a Goldberg-enzim alkotó része, melynek szerepe van a vas beépítésében a protoporfirin IX-be, aminek viszont a
hem létrejöttében és így a haemoglobin-szintézisben van szerepe.
A jelzett adatokból és még sok meteorológiai, laboratóriumi és klinikai megfigyelésből állt össze a 173 oldalas, 6 fejezetből álló disszertáció, melynek megvédésére a Marosvásárhelyi Egyetemen 1978.
április 28-án került sor, prof. dr. Chişu N., a Kolozsvári I. sz. Gyermek-klinika vezetője, mint opponens-professzor jelenlkétében. A disszertáció
sikeres megvédése a Maros vendéglőben zárult egy díszebéddel, ahol
a bizottság tagjai, a közvetlen munkatársak és a család vettek részt. Az
országos Legfelső Vizsga-Bizottság a beküldött iratok alapján 1978.
december 23-án fogadta el a disszertációt, és meghozta a határozatot
az orvostudományok doktora cím odaítéléséről. Az Oktatási és Tanügyi Minisztérium jóváhagyása után 1979. március 15-én állították ki
a mellékelt diplomát. Feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy a doktoranduszi évek alatt minden évben új írásbeli jóváhagyást kellett sze-

reznem a Megyei Pártbizottságtól ahhoz, hogy folytatni lehessen a tanulmányokat. A disszertáció megvédéséhez is külön írásbeli jóváhagyásra volt szükség, melyet az Oktatási és Tanügyi Minisztériumba
beküldendő iratcsomóhoz kellett csatolni.

A tudományos cím megszerzése után jutott tudomásomra, hogy a
főorvosi cím megszerzésére most már nem érvényes és nem elegendő
a doktorátus. (Abban az időben ilyen sűrűn változtak a rendelkezések!)
Ezért 1978 novemberében jelentkeztem a főorvosi versenyvizsgára, de
a vizsgán végül nem jelentem meg: úgy éreztem, nem vagyok megfelelően felkészülve, nem szerettem volna sikertelen vizsgázó lenni.
A szakmai ranglétrán való előre lépés sok bonyodalommal, megfeszített kitartó tanulással és vizsgázással járt, beleszámítva a kiadós
stressz állapotokat is. A következő években tovább készültem a főorvosi
versenyvizsgára, melyre 1980 novemberében jelentkeztem. Előzőleg a
Fundeni-i Gyermekklinikán egy hónapot készültem a vizsgára, naponta
gyakorolva a kollegákkal a betegbemutatás módszerét.
A főorvosi vizsga két betegbemutatásból és egy gyakorlati vizsgából állott, ami lehetett dietetika-, labor-, EKG-, EEG-, vagy röntgenfilm-kiértékelés. Természetesen most is háromszor húszperces időben kellett
megoldani a betegbemutatást. Az első vizsgám a Grigore Alexandrescu
Gyermekklinikán volt, amely a következőképpen zajlott le.
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A bizottság tagjai előtt ültem, bekísérték a 9–10 éves lánybeteget,
jól szemügyre vettem és elkezdtem az anamnézist felvenni a bizottság
titkárától. A vezető professzor úr leállított mondván, hogy nálunk a
klinikai vizsgálat az inspekcióval kezdődik. Erre gyorsan válaszoltam,
hogy ezt már megejtettem, ugyanis a kis betegem facies-aspektusa tipikus Cooley-anaemiának felelt meg. Az első kérdésemre, hogy miért
utalták be a beteget, azt a választ kaptam, hogy rectorrhagiája volt.
Azonnal megfordult az agyamban, hogy akkor nem Cooley-anaemiás,
hanem valószínűleg vastagbél polyposisa van. A betegemnek 5 kórisméje volt: a fő diagnózis vastagbél polyposis, többszöri rectorrhagiával, krónikus hypochrom anaemia, hepato-spenomegalia, valamiféle
exotikus bélférgesség is (amire pontosan már nem emlékszem) és
hyperergiás tuberculin probája volt. A Cooley-anaemiás arcot a krónikus secunder hipochrom anaemia váltotta ki, a fokozott haematopoesis kefekoponyát okozván. A felhívás az inspekcióra beugratásnak
volt szánva, erre úgy jöttem rá utólag, hogy egy év mulva egy tudományos ülés alkalmával a bákói újszülöttosztály megbízott főorvos aszszonya megszólított, és megkérdezte, hogy mi volt az én kórismém a
kislány esetében. Megmondtam az én diagnózisomat, akkor vallotta be,
hogy ő volt a társvizsgázó – mert minden beteget két orvosnak osztottak ki. Az ő kórisméje Cooley-anaemia volt, ezért a vizsgája nem sikerült, mivel bedőlt a beugrató felhívásnak!
A második betegbemutatásra a V. Popescu Gyermekklinikán került
sor. V. Popescu professzor úr közismerten gyermekneurológiával foglalkozott. A kiosztott kisded betegemnek a kórisméje szerintem genynyes otitis media, lázas eclampsia és dystrophia volt. A differenciál
diagnosztikai bemutatásom alkalmával vitába kerültem a professzor
úrral, mivel véletlenül a genuin epilepsia kifejezést használtam, és ez
óriási ellenszenvet váltott ki. Gondolom gyengébb osztályzattal, de a
vizsgám ezen a klinikán is sikerült.
A harmadik vizsgám a gyakorlati volt, melyet a M. Geormăneanu
Klinikán szerveztek meg. Úgy emlékszem, hogy a citromsavas tej elkészítését kellett prezentálnom, amit a professzor úr jegyzete szerint meg
is ejtettem. A másik kérdésem egy EKG-görbe kiértékelése, míg a harmadik egy csecsemő gyomorröntgenfilm értékelése volt, acalsia kór-

ismével. Ezen a klinikán a gyakorlati vizsgám nagyon jól sikerült – a
professzor úr értékelése szerint.
A főorvosi versenyvizsgáról még azt kell tudni, hogy országosan l39
jelentkező volt, beleértve az egyetemi oktatókat is (tanársegédek, adjunktusok stb.) és a sikeres vizsgázók listáján csupán 26 hely volt kiírva,
egyszóval csak ilyen kevesen kaptunk olyan osztályzatot, amivel a
címet is megszereztük. Az eredmény 1982. április 28-i keltezéssel érkezett meg az Egészségügyi Minisztériumból a 135 sz. rendelet formájában. Megjegyzem: a főorvosi versenyvizsgán már csak 8,22-es
osztályzatot értem el, de szerencsére elég volt ahhoz, hogy a 26 hely
egyikére bekerüljek. A jelzett három versenyvizsgával elértem célomat, azaz a szakmai ranglétrán megszereztem a főorvosi kinevezést.
Végül megemlítem az utolsó továbbképző tanfolyamot, amelyet Budapesten az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán végeztem EME ösztöndíjasként az l992 szeptembere és 1993 novembere
közti időszakban, összesen hat hónap alatt. Ez alkalommal gyermekecho-cardiographiát tanultam, a kapott diplomát pedig Bukarestben
nosztrifikáltam.
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Az echo-cardiographiai kompetenciát tanúsító diplomám.
Bukarest, 1999

A szakmai képzésem folyamán megszereztem a gyermekgyógyószati
szakfőorvosi fokozatot, az echo-cardiographiai kompetenciát, és az orvostudományok doktora címet, mint tudományos fokozatot. A jelzett
szakmai fokozatok megszerzése igen kitartó, következetes és folyamatos szakmai továbbképzést igényelt, amit egyrészt a szakmai irodalom
tanulmányozásával, valamint a továbbképző tanfolyamokon való részvétellel lehetett elérni. Ez a tevékenység folyamatos kitartást, nagy
anyagi áldozatot követelt, gyakori stressz állapottal és fáradsággal járt.
Természetesen meg kell hogy említsem és köszönjem családomnak a
megértést, feleségemnek a sok támogatását és munkatársi segítségét.
Az említettekért keményen meg kellett dolgozni, nem volt különösebb
támogatásban részem, nem hullott semmi az ölembe,de kevesen ismerték munkás mindennapjaimat, ezért a közmegbecsülésem is kiegyensúlyozott – mondhatni: visszafogott – volt.

Tudományos tevékenységem kezdete és az elért eredmények

A székelyudvarhelyi gyermekosztály országos elismerésnek örvendett és örvend több évtizede, amit egyrészt szakmai eredményeivel,
másrészt pedig tudományos tevékenységével, valamint tudományos
rendezvények szervezésével érdemelt ki. A szakmai tevékenység országos elismerését bizonyítja az a tény is, hogy már a hatvanas években, dr. Jaklovszky Alfonz főorvos vezetésével, országos első helyezést
ért el, élzászlóvall volt kitüntetve.
Dr. Jaklovszky Alfonz főorvos nagy erénye volt, hogy rendszeresen
részt vett és aktívan szerepelt az orságos gyermekgyógyószati tudományos üléseken, mondhatni „otthon volt” a tudományos dolgozatok
megírásában. Tőle tanultam a tudományos dolgozatok megírásának
technikáját, nyelvezetét, elsősorban román nyelven. A Hargita Megyei
Orvostudományi Társaság Gyermekgyógyászati Társaság elnöke volt

Az 1963-as Gyermekgyógyászati Tudományos ülés résztvevőivel Bákóban.
Első sor jobbról: prof. Răzvan Prişcu, prof. E. Constantinescu, (3–4–5: ?),
conf. C. Constantinescu, P. Ursuleanu, Eü. Min. Gyermekgy. igazgatója, a
szerző, prof. Ţurcanu Luis, (10: ?) Második sor: Jaklovszky Alfonz, (2–3: ?)
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nyugdíjba vonulásáig, számos helyi, megyei és megyeközti tudományos ülést szervezett, és én mint társszervező sokat tanultam tőle e
téren is. Dr. Jaklovszky Alfonzot tartom tudományos tevékenységem
elindítójának, a dolgozataim megírásában tanítómesteremnek, irányítómnak. A hetvenes évek végén több külföldi tudományos ülésen,
kongresszuson is szerepelt. Nyugdíjba vonulása után több alkalommal is felkértem előadónak a megyeközti tudományos üléseken való
szereplésre, mint például a gyermekkardiológiai (l984), vagy a gyermekgyógyászati (l987) tudományos ülésre.
Első dolgozatomat 1962-ben mutattam be a Călimăneşti-i Országos
Gyermekgyógyászati tudományos ülésen, a csecsemőkori hipochrom
anaemia osztályunkon való előfordulásának gyakoriságáról.
Kezdetben természetesen eset-bemutatásokat tartottam, majd klinikai és terápiás tanulmányokról, később pedig (amikor már epidemiológiai tanulmányokat szerveztem) kísérleti tevékenységünkről is
értekeztünk. A tudományos munkában is az előrelépés, vagyis a bemutatott közös dolgozat főszerzőjeként való szereplés, csak a szakmai
lépcsőn történő előrehaladással párhuzamosan volt lehetséges. Abban
az időben a szakmai hierarchiát e téren is nagyon szigorúan betartották, erre több példát is megemlíthetek.
Az újszülöttosztályon 1960 szeptemberében észlelt esetemről az Orvosi Szemle 1963.évi 3. számában közöltem egy dolgozatot a következő
címmel: Veleszületett chylotorax, chyloascites, az alsó testfél lymphoedemájával,
és itt csak harmadik társszerzőként szerepelek. Ugyancsak megemlítendő ebben a vonatkozásban az általam észlelt congenitális pulmonális lymphangiectasia esete (oklándi szülőotthoni halál volt, a helyszínen boncoltam), melyet a volt főorvosom a Morfologia normală şi
patologică folyóirat 1967-es 5. számában közölt le, jómagam megint az
utolsó szerzőként szerepelek. Ennek a közlésnek a különlegessége,
hogy a főnök nyári szabadságom alatt tízéves kisfiamtól kérte el a közlésre való anyagot, amit az otthoni íróasztalomból vettek el. Ilyen és
ehhez hasonló eseteket kellett szó nélkül elviselni. A harmadik hasonló
eset 1976-ban történt, amikor az első magnézium szimpózium programját a volt főnököm vitte a nyomdába, és az én nevem helyett a sajátját tette meg első szerzőnek Magneziul în patologia neonatală című

dolgozatom elé. Ebben a dolgozatomban sok kora hajnali munkám
volt benne, amikor is az újszülött osztályon a vérmintákat rekoltáltuk
magnézium- és haematológiai meghatározásra az egészséges újszülöttektől. Ekkor – lévén már doktorandusz – a kész előadásomat nem
adtam át másnak bemutatásra, jómagam adtam elő, előzetes kis vita
után. A programfüzetben így is csak második szerzőként szerepelek.
Ez volt az úzus az akkori szakmai berkekben, amit egy kezdő kutatónak el kellett fogadnia. A fenti kellemetlen, szomorú tényeket is nem
rosszindulatból, csak emlékeztetőként írtam meg; emiatt soha nem tartottam haragot, erre bizonyíték, hogy nyugdíjba vonulása után is mindig felkértem és lehetőséget adtam a tudományos üléseken való
szereplésre, mivel tiszteltem és elismertem ilyen irányú tevékenységét.
Erre jegyezte meg Sebastian Nicolau minisztériumi vezérigazgató úr az
1987-es tudományos ülésen: az országban még soha nem tapasztalt hasonló jelenséget, hogy a visszavonult elődöket így megbecsülnék.
Tudományos tevékenységemhez kapcsolódóan egyéb, más természetű meglepetések is értek. 1977-ben meghívást kaptam a Magyar
Gyermekkardiológiai Társaság szombathelyi tudományos ülésére,
ahová egy eset-bemutatással jelentkeztem, a következő dolgozattal:
Ritka aethiologiájú congenitális mitrális insufficientia. A kongresszuson
való szereplésemre és kiutazásomra a román Egészségügyi Minisztérium jóváhagyását kértem, amit 1977. június 1-én írásban meg is kaptam (Notă tel. nr. VII/C/1430): az eltávozási engedély a június 2–6.
közötti időre szólt. A csíkszeredai megyei rendőrség (akkor milícia)
útlevélosztályán szóbeli jóváhagyást kaptam a vasúti jegy megvásárlására, azzal az ígérettel, hogy a délután folyamán megkapom az útlevelet is. Mikor jelentkeztem az útlevél átvételére, akkor a százados úr
sajnálatát fejezte ki, mondván: olyan utasítást kapott, hogy felsőbb intézkedésre nem adhatja ki az útlevelemet. Hát ilyen „kellemes” meglepetések is voltak az akkori életünkben – természetesen ezzel nem dicsekedtünk el, és sok körülöttünk lévőnek az volt a véleménye, hogy
mi a mindennapi életünkben igen sikeresek vagyunk…
Ezeket a kis buktatókat leszámítva a tudományos tevékenységem-tevékenységünk mondhatnám eléggé sikeres volt, sok kellemes élményben, elégtételben volt részem. Az idő előrehaladtával mind
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többet szerepeltem – szerepeltünk – nemcsak helyi és megyei, de megyeközti, országos rendezvényeken, kongresszusokon, sőt nemzetközi
kongresszusokon is.
A Magnézium Munkacsoport megalakulása új korszakot jelentett a
Gyermekosztály és a székelyudvarhelyi Kórház életében, mivel a tudományos kutatás eredményei országos és nemzetközi szimpóziumokon, kongresszusokon kerültek bemutatásra. Első eredményeinket a
magnéziumhiány szerepéről a csecsemőkori rachitisben már 1973-ban
bemutattuk a Homoródfürdői Országos Gyermekgyógyász Konferencia tudományos ülésszakán.
A munkacsoport folyamatos és rendszeres munkája tette lehetővé
Romániában az első országos jellegű magnézium szimpózium megszervezését Székelyudvarhelyen 1976-ban. Ezt követően folyamatosan
szerepeltünk az országos magnézium szimpóziumokon, így 1984-ben
Kolozsváron, 1989-ben a Nemzetközi Magnézium Kongresszuson, Marosvásárhelyen. A továbbiakban Székelyudvarhelyen 1991-, 1993-,
1995-, 1999-ben szerveztünk magnézium szimpóziumokat nemzetközi
részvétellel. A nemzetközi Magnézium Kongresszusokon 1989-ben Marosvásárhelyen, 1990-ben Genfben, 1992-ben Giesenben, 1995-ben
Bécsben, 1998-ban Budapesten szerepeltünk – ez utóbbin a Kongreszszusi Tudományos Bizottság tagja is voltam. 2000-ben, a Román Magnézium Társaság megalakulása után rendezett I. Országos Magnézium
Szimpóziumon is szerepeltünk Kolozsváron. 2001-ben Székelyudvarhelyen megszerveztük a II. Országos Magnézium Szimpóziumot. Jelen
voltunk Jászvárosban (Iaşi) a III. Országos Magnézium Szimpóziumon,
ahol már nemzetközi részvételt jegyeztek, majd Bukarestben az V. Országos Magnézium Szimpóziumon 2005-ben, ahol szintén a Tudományos Bizottság tagja voltam.
A Magnézium Munkacsoport tevékenységét, eredményeit mintegy
56 dolgozatban ismertettem-ismertettük, ezek között szerepelt egy
disszertáció, egy monográfia és egy fejezet (mint társszerző) egy gyermekgyógyászati témájú szakkönyvben. (A magnéziumkutatásban kifejtett tevékenységemről-tevékenységünkról szóló és a megjelent
tudományos írások jegyzékét az alábbiakban mellékelem.) A Magnézium Munkacsoport tudományos tevékenységét nemcsak országosan

ismerték el, hanem nemzetközileg is jegyezték, amit hűen bizonyít
Jean Durlach, az Európai Magnézium Társaság elnökének levele, amit
a Román Magnézium Társaságnak küldött annak megalakulásakor és
a Nemzetközi Társaságba való felvétele alkalmával:
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Az elmúlt öt évtized alatt mintegy 294 tudományos előadást tartottam helyi, megyei, megyeközti, országos tudományos üléseken, hazai
kongresszusokon, valamint külföldi szimpóziumokon, kongresszusokon. Sikerélményeimként kell megemlítenem azokat a dolgozat-bemutatásokat, amelyeket mint meghívott előadó tartottam, valamint a
külföldi szimpóziumokon, kongresszusokon való szerepléseket. Meghívott előadó voltam a Magyar Gyermekorvosok Társasága Kongresszusán (Debrecenben, 1983. augusztus 25–27.), ahol A magnéziumhiány szerepe a csecsemőkori rachitisben című előadást tartottam, dr. P.
Brassay Ildikó, Serfőző Pál, Balla Melinda társszerzőkkel. Erre a szereplésünkre azért is vagyok büszke, mert a kongresszus vendége volt
prof. dr. Szentágothai János, akadémikus, a MTA akkori elnöke is.
Felkért előadó voltam az EME OGY Szakosztály első tudományos
ülésszakán, Székelyudvarhelyen 1991-ben, előadásom címe: A gyermekegészségügyi ellátás jelene és jövője Hargita megyében (Orvostudományi Értesítő, 64. kötet, 38–41. oldal). 1996-ban a Magyar Gyermekorvosok
Társasága Dél-Magyarországi Területi Szervezete 29. évi rendes Tudományos Ülésén voltam meghívott előadó Hódmezővásárhelyen (1966.
június 20–21.), ahol A magnéziumhiány szerepe a bölcsőhalálban (SIDS)
című referátumot tartottam. Majd 2000-ben Székelyudvarhelyen az
EME OGY Szakosztály X. jubileumi Tudományos Ülésén A gyermekkori
hypertonia diagnosztikai, kezelési és gondozási kérdései címmel tartottam előadást (Orvostudományi Értesítő, 73. kötet, 25–36. oldal).
Számos előadást tartottam az ország különböző városaiban (van
ahol több esetben is), azonkívül Magyarországon, Kárpátalján, Délvidéken, Felvidéken, Svájcban, Németországban, Ausztriában. Az alábbiakban emlékezetből felsorolom azon városokat, ahol előadással szerepeltem-szerepeltünk a társszerzőkkel együtt:
– Románia: Székelyudvarhely (Székelyudvarhelyen 129 előadást tartottam), Marosvásárhely, Bukarest, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Maroshévíz, Brassó, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Arad, Nagyvárad, Temesvár, Oneşti, Bákó, Iaşi,
Tulcea, Galaţi, Brăila, Sinaia, Călimăneşti;
– Magyarország: Budapest, Szeged, Debrecen, Eger, Pécs, MiskolczLillafüred, Szombathely, Mosdós, Kaposvár, Kiskunhalas, Felsőszentiván, Hódmezővásárhely, Orosháza, Szenna;

– Felvidék: Komáron, Kassa;
– Délvidék: Zenta, Palics;
– Kárpátalja: Munkács, Aknaszlatina, Ungvár;
– A Magnézium Kongresszusokon szerepeltem: Genf, Giesen, Bécs,
Budapest.
Nyomtatásban megjelent 136 dolgozatomat különböző folyóiratokban közöltem, rendszeresen az Orvosi Szemlében, a Pediatriaban, az Orvostudományi Értesítőben, azon kívül a következőkben: Viaţa Medicală,
Morfologia Normală şi Patologică, Chirurgia, Microbiologia–Parazitologia–
Epidemiologia, Cardiologia Hungarica, Gyermekgyógyászat, SZAB Szeged
Proceedings szakkiadványok.
A magnéziumkutatásokon kívül két jelentősebb klinikai epidemiológiai és egy terápiás tanulmányt közöltem, az alábbi folyóiratokban.
Az első epidemiológiai tanulmányt 1984-ben végeztük Hargita
megye városi és vidéki iskoláiban. A gyermekpopulació reprezentativ
számát ölelte fel: a 7–14 évesek vérnyomásmérését ejtettük meg összesen
3460 gyermeken. A vérnyomásmérést megfelelő protokoll alapján végeztük, a tanulmány célja az volt, hogy meghatározzuk megyénk gyermekpopulaciójának fiziológiás vérnyomását. A tanulmány eredményét
statisztikailag feldolgoztuk és összeállítottuk a percentiliseket, korcsoportok, nemek, szisztolés és diasztolés vérnyomás szerint. Az eredményeket az 1984. október 4–5. tartott megyeközti gyermekkardiológiai
tudományos ülésen, Székelyudvarhelyen mutattuk be, majd a Pediatriaban jelent meg (XXXVIII (1989) 1 : 45–52.) a következő címmel: Studiul statistico-epidemiologic al tensiunii arteriale la şcolari în vederea stabilirii
valorilor normale pentru judeţul Harghita. Szerzők: Balla Árpád, Tamás
Mária, Mester Zoltán, Jaklovszky Anna, Lőrincz Matild, Nagy Béla,
Ambrus József, Kertész Béla, Csizmás Irén, András Piroska.
A másik epidemiológiai tanulmányunkat, az antropometriai méréseket az 1989. VI.1. és VII.1. közti időben végeztük, azon a héten,
amikor a gyermek ( az 1–6 éves korosztályok) pontosan az életévét töltötte. Megfelelő protokoll szerint és egységes eszközökkel végeztük a
méréseket: testsúly, testhossz, fej- és mellkas-körfogatot határoztunk
meg. Az adott időpontban a megyében 31.705 fő 1–6 éves gyermek
volt nyilvántartva, mi 2.984 gyereken végeztük el a méréseket, azaz
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a populáció 9,41%-nál, ami megfelelt a reprezentatív mintának. Az
eredményeket statisztikailag feldolgoztuk, összeállítottuk a percentileket életkor, nemek szerint, amit táblázatokban tüntettünk fel. A tanulmány célja az volt, hogy a mi tájegységünknek saját antropometriai
standardja legyen. A táblázatokat sokszorosítottuk és a körzeti orvosok
között kiosztottuk, így az egészséges vizsgálatok alkalmával egyszerűbb volt a distrophia, a túlsúlyosság, a kis vagy nagyobb koponyaméret megállapítása és a betegeknek szakorvosok felé való irányítása.
Tanulmányunkat szélesebb körben 1993-ban mutattuk be az EME
OGY Szakosztályának évi tudományos ülésén Nagyváradon, a következő címmel: Növekedés-vizsgálatok 1–6 éves gyermekeken Hargita megyében (testsúly, testhossz, mellkas- és fejkörfogat paraméterei és percentilisei);
társzerzők: Balla Árpád, Márton Margit, Péter Attila, Tamás Mária,
Séra Ida. Nyomtatásban megjelent az Orvostudományi Értesítő 66. kötetében (1994, p. 77–75.)
Hargita megye demográfiai adatait is rendszeresen követtem több évtizeden át, mivel megyei gyermekgyógyász metodológus lévén, ezeket
az adatokat hivatalból kellett ismernem és évenként az eredményeket
értékelnem. Ebből a témából több előadást írtam, összefoglaló előadást
tarottam a Csíkszeredában 2006. november 10–11. között rendezett X.
Erdélyi Orvosnapok keretében a következő címmel: Hargita megye népmozgalmi adatai 1970– 2005 (olvasható: www.papaialapitvany.org).
A terápiás tanulmányaink közül legjelentősebbnek a következőt tartom: A cink hatásának vizsgálata a vér ólomszint csökkentésére, krónikus ólomexpozíciónak kitett populacióban, társzerzők: Balla Árpád, Vogel Katalin,
Kozma Melinda, Kozma Gábor, Náray Miklós, közös tanulmány a korondi családorvosi rendelővel és az Országos Közegészségügyi Intézettel, Budapest. Megjelent a SZAB – Szeged Prooceding of the 11th
Symposium on analitical and environmental problems kiadványában (2004.
szeptember 27. p. 46–51). A cink és ólom élettani antagonizmusa alapján, a cink-szupplementáció ólom-felvételre gyakorolt „gátló” hatásának tanulmányozását tűztük célul a korondi fazekasok körében. A
tanulmányt protokoll alapján végeztük, mely magába foglalta az epidemiológiai, klinikai, laboratóriumi adatok gyűjtését és a terápiás
eredmény értékelését. A gyermekcsoportban a cink-szupplementáció
eredménye nem volt szignifikáns, mivel a cink adagolása nem volt

rendszeres. A felnőtt csoportban viszont a vér ólomtartalma a cink
szupplementáció befejezése után 32,07%-al csökkent, így a cink–ólom
antagonizmust bizonyítottnak véltük. Előzőleg 1992-ben Korondon a
217 gyermekből álló csoportban a krónikus saturnismus előfordulása
17,5% volt. Ebben a csoportban a hypomagnesaemia 94,59% értéket
mutatott. Ez azt bizonyította, hogy fokozott ólom-expozíció esetén
magnéziumhiány alakul ki. Egyéb tanulmányok is jelezték, hogy a
magnéziumbevitel csökkenti az ólom felszívódását és fokozza annak kiürülését, hasonlóan a cinkéhez, lévén ebben az esteben is magmézium–
ólom antagonizmusról szó (Balla Árpád és Kiss A. Sándor: Magnézium
a biológiában – Magnézium a gyermekgyógyászatban. Csíkszereda, ProPrint, 1996. p. 364–366.).
Tudományos tevékenységem sikerének könyvelem el azt is, hogy a
Segítő Jobb Alapítvány által 1992-ben meghirdetett tudományos pályázaton, megosztva ugyan, de első díjat nyertem beküldött dolgozatommal, melynek címe: A magnéziumhiány a csecsemőkori rachitisben.
(Mellékelem az Alapítvány írásban küldött értesítését.)
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Nyomtatásban megjelent dolgozataim közül a fentiekben csak a jelentősebbeket, vagyis az epidemiológiai és terápiás tanulmányokat ismertettem, továbbá a magnéziumkutatás eredményeiről felolvasott és
nyomtatásban megjelent dolgozataim jegyzékét mellékelem:

1. – Balla Á., Jaklovszky A., Serfőző P., Ferencz Vilma, P. Brassay Ildikó: Cercetări privind problema magneziului în rahitism. Comunicare prezentată la Consfăt. Interjud. de Pediatrie Homorod-Băi,
09.06.1973. In: Pediatria, XXIV (1975) 3 : 233–238.
2. – Balla Á.: Metabolismul magneziului şi rolul său în patologia pediatrică. Referat prezentat la IMF Tg. Mureş, Catedra de Pediatrie, 1973, luna decembrie.
3. – Balla Á.: Modificările magneziului seric în rahitismul carenţial
comun şi în anemii. Referat prezentat la IMF Tg. Mureş, Catedra
de Pediatrie, l974, luna decembrie.
4. – Balla Á.: Problemele magnezioterapiei în pediatrie. Referat prezentat la IMF Tg. Mureş, Catedra de Pediatrie, 1975, luna februarie.
5. – Balla Á., Jaklovszky A.: Metabolismul magneziului şi rolul său în
patologia pediatrică. Referat prezentat la Consf. Interjud. de Pediatrie. Problemele hipomagneziemiei în pediatrie. Odorheiu Secuiesc, l0 aprilie 1976.
6. – Bedő K., Balla Á., Hecser L., Serfőző P., Ferencz Vilma, P. Brassay Ildikó, Bokor B.: Carenţa experimentală de Magneziu la şobolani (date biochimice) Referat prezentat la Consf. Interjud. de
Pediatrie. Problemele hipomagneziemiei în pediatrie. Odorheiu
Secuiesc, 10 aprilie 1976.
7. – Hecser L., Balla Á., Bedő K.: Modificările histopatologice în carenţa experimentală de Magneziu la şobolani Referat prezentat la
Consf. Interjud. de Pediatrie. Problemele hipomagneziemiei în
pediatrie. Odorheiu Secuiesc, 10. aprilie 1976.

8. – Balla Á., Serfőző P., P. Brassay Ildikó, Barabás Vilma: Determinarea magneziemiei la 100 sugari sănătoşi din teritoriul deservit
de Spit. Municip. Odorheiu Secuiesc cu reactivul „Merckotest Magnezium”. Referat prezentat la Consf. Interjud.de Pediatrie. Problemele hipomagneziemiei în pediatrie. Odorheiu Secuiesc, 10.
aprilie 1976. * In: Viaţa Medicală, XXIV (1977) 10 : 445–447.
9. – Balla Á., Jaklovszky A., Serfőző P.: Magneziul în patologia neonatală. Prezentat la Consf. Interjud. de Pediatrie. Problemele hipomagneziemiei în pediatrie. Odorheiu Secuiesc, 10 aprilie.1976.
10. – P. Brassay Ildikó., Balla Á., Jaklovszky A., András É., Horváth
É.: Cercetări privind rolul hipomagneziemiei în anemiile feriprive. Prezent. la Consf. Interjud. de Pediatrie. Problemele hipomagneziemiei în pediatrie. Odorheiu Secuiesc, 10 aprilie 1976.
11. – Balla Á., Bálint I., Balla Melinda: Aspecte ale magnezoterapiei
în pediatrie. Referat prezentat la Consf. Interjud de Pediatrie.
Problemele hipomagneziemiei în pediatrie. Odorheiu Secuiesc,
10 aprilie 1976.
12. – Kertész B., Balla Á., Ferencz Vilma: Observaţii privind eficacitatea magnezoterapiei în bronşite spastice la copii. Prezentat la
Consf. Interjud. de Pediatrie. Problemele hipomagneziemiei în
pediatrie. Odorheiu Secuiesc, 10 aprilie 1976.
13. – Balla Á., Serfőző P., Ferencz Vilma, Brassay P. Ildikó, Ferenczy
Ilona: Cercetări privind rolul hipomagneziemiei în unele forme
de rahitism carenţial. Prezentat la Consf. Interjud.de Pediatrie.
Problemele hipomagneziemiei în pediatrie. Odorheiu Secuiesc,
10 aprilie 1976.
14. – Balla Melinda, Balla Á., Serfőző P.: Decoctul şi siropul de măcieş, surse naturale de Magneziu Prezentat la Consf. Interjud. de
Pediatrie. Problemele hipomagneziemiei în pediatrie. Odorheiu
Secuiesc, 10 aprilie 1976.
15. – Balla Á.: Rolul hipomagneziemiei în rahitismul comun şi în anemiile rahitogene (cercetări experimentale şi clinice). Teză de doctorat. Institutul de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş, 1977. p. 1–173.
(5 példányban, a tézis tartalma: Rezumatul Tezei de Doctorat, sokszorosítva 200 példányban).
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Magnéziumkutatási eredményeket közreaadó
előadások és nyomtatásban megjelent dolgozatok jegyzéke
Jelmagyarázat:
vastagbetűs cím = szaklapokban megjelent különálló dolgozatok
vastagbetűs sorszám és cím = gyűjteményes kiadványban közölt teljes szöveg
vastagbetűs sorszám, szerzőnév és cím = disszertáció, könyv vagy könyvfejezet

16. – Bedő K., Balla Á., Hecser L., Serföző P., Schiopu M.: Nemi mirigyek sorvadása Mg++ hiány következményeként (Atrophy of sexual
glands caused by deficiency of Mg++). In: Revista Medicală, XXIII
(1977) 2 : 121–123.
17. – Balla Á., Brassay P. Ildikó, Balla Melinda, Zágoni E., Jaklovszky
A.: Observaţii privind tratamentul anemiilor carenţiale cu magneziu, fier şi prin asocierea acestora, la copiii din creşele municipiului Odorheiu-Secuiesc (studiu clinic şi terapeutic). In: Pediatria,
XXIX (1980) 3 : 277–284.
18. – Balla Á., Jaklovszky A., Hecser L.: Rolul magneziului în geneza litiazei renourinar cu oxalat de calciu (studiu clinic şi experimental).
In: Pediatria, XXIX (1980) 4 : 355–362.
19. – Balla Á., Brassay P. Ildikó, Serföző P., Balla Melinda: Rolul hipomagneziemiei în rahitismul sugarului (Studiu clinic şi experimental). In: Pediatria, XXX (l981) 2 : 149–158.
20. – Balla Á., Brassay P. Ildikó, Bencsik L.,. Jaklovszky A., Balla Melinda: Rolul deficitului de magneziu în sindroame convulsive la
copil. In: Pediatria, XXXI (1982) 4 : 343–347.
21. – Balla Á., Brassay P. Ildikó, Balla Melinda: Rolul deficitului de
magneziu în anemiile carenţiale ale copilului (Studiu clinic şi terapeutic). In: Simpozionul Naţional de Endocrinologie. Cluj-Napoca,
1984. Rezumate. p. 24.
22. – Balla Á., Bedő C., Hecser L.: Atrofia organelor de reproducere la
animale de experienţă indusă de deficit de magneziu (Studiu experimental). In: Simpozionul Naţional de Endocrinologie. Cluj-Napoca,
1984. Rezumate. p. 25.
23. – Balla Á., Székely Gyöngyi, Schwarczenberger Mária, Kertész B.,
Balla Melinda: Rolul deficitului de magneziu în laringita striduloasă şi eficacitatea magnezo-terapiei în profilaxia recidivelor. In:
Consfăt. Centrală Pediatrie. Rapoarte şi comunicări. Bacău, 1986. p.
420–422.
24. – Balla Á., Schwarczenberger Mária, Székely Gyöngyi, Kertész B.,
Balla Melinda: Magnezo-terapia bronşitelor obştructive ale sugarului şi copilului. In: Consfăt. Centrală Pediatrie. Rapoarte şi comunicări. Bacău, 1986. p. 423–426.

25. – Balla Á., Bedő K., Hecser L.,: Biological, biochemical and morphological observations on animals witch chronic magnesiumdeficiency. In: 3rd Hungarian Magnesium Symposium. Kazincbarcika,
Hungary. jun. 27–28, 1989. Abstracts. p. 23–24. és In: Magnesium
Res. 1989, vol. 2. nr. 3 : 228.
26. – Balla Á., Balla Melinda, Berecz D. L.: The role of magnesium deficiency in laringitis stridulosa and the efficacity of magnesium therapy in the prophilaxis of relapses (new data). In: Internat. Cong. on
Mg. Research. Tg. Mureş, 1989. Abstracts. p. 4.
27. – Melinda Balla, Balla Á., Serföző P., Berecz D. L.: Hip decoction
and syrup: Natural sources of magnesium. In: Internat. Cong. on Mg.
Research. Tg. Mureş, 1989. Abstracts. p. 5.
28. – Balla Á., Brassay P.Ildikó, Balla Melinda, Berecz D. L.: The role
of hypomagnesemia in infantile rickets (Clinical and therapeutical
stady – new data). In: Internat. Cong. on Mg. Research. Tg. Mureş,
1989. Abstracts. p. 6–7.
29. – Balla Á., Lőrincz Matild, Berecz D. L.: Rolul hipomagneziemiei în
sindromul L.G.L. la copil (Probleme de diagnostic). In: Al II-lea Simpozion de Mag. Odorheiu Secuiesc, 1991. Rezumate. p. 10–11.
30. – Balla Á., Nagy B., Balla Melinda, Berecz D. L., Nagy Hajnalka:
Rolul lambliazei în hipomagneziemia copilului. In: Al II-lea Simpozion de Mag. Odorheiu Secuiesc, 1991. Rezumate. p. 17–18.
31. – Balla Á., Székely Gyöngyi, K. Séra Ida: Modul de dispenzarizare
a copiilor cu Diabet zaharat juvenil cu hipomagneziemie. In: Al IIlea Simpozion de Mag. Odorheiu Secuiesc, 1991. Rezumate. p. 21–
22.
32. – Balla Á., Kertész B., Balla Melinda, Berecz D.L., Lőrinczi Cs.:
Magneziul, ca tratament adjuvant al bronşitelor obştructive. In: Al
II-lea Simpozion de Mag. Odorheiu Secuiesc, 1991. Rezumate. p. 26.
33. – Balla Á., Balla Melinda, Péter A., Schwarczenberger Mária: Incidenţa şi rolul hipomagneziemiei în tetania latentă a sugarului şi
copilului. In: Al II-lea Simpozion de Mag. Odorheiu Secuiesc, 1991.
Rezumate. p. 32–33.
34. – Balla Á., Berecz D. L.: The role of Magnesium deficiency in L.G.L.
syndrome in infants (new data). In: Review of Trace- and Macroelement Research. Cluj-Napoca, 1992. vol. 1. p. 54.
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35. – Balla Á.: Magneziul în practica pediatrică. In: Nicolau S., Popa
I.: Probleme actuale în pediatrie. Editura de Vest Timişoara, 1992.
l27–164.
36. – Balla Á., Kozma Melinda, Serfőző P.: Magnesium deficiency in
children with increased lead exposure. In: 4th Hungarian Magnesium
Symposium. Balatonszéplak, Hungary, l992. Abstracts. p. 4.
37. – Balla Á., Kertész B., Balla Melinda: Adjuvant therapy with magnesium in wheezy bronchitis. In: Golf, Sighart – Dralee, Dagmar
Vecchiet, Leonardo: Magnesium. John Libbey & Company Ltd.
London–Paris, 1993. p. 429–432.
38. – Balla Á., Brassay P. Ildikó, Serfőző P., Balla Melinda, Bedő K.,
Hecser L., Schwarczenberger Mária: Observaţii experimentale şi
clinice a grupului de lucru al magneziului Odorheiu Secuiesc (1972–
1992). In: Al III-lea Simpozion de Magneziu. Odorheiu Secuiesc,
1993. Abstracts. p. 4.
39. – Kiss A. S., Csikkel-Szolnoki Anna, Balla Á.: Compoziţia elementară a mostrelor de sol, apă, grîu şi secară colectate din diferite regiuni. In: Al III-lea Simpozion de Magneziu. Odorheiu Secuiesc,
1993. Abstracts. p. 1.
40. – Aszalos A., Balla Á.: Studiu epidemiologic comparativ al morbidităţii transmisibile şi netransmisibile din 2 localităţi diferite ca
conţinut în Mg++ al mediului. In: Al III-lea Simpozion de Magneziu.
Odorheiu Secuiesc, 1993. Abstracts. p. 7.
41. – Balla Á.: A magnéziumhiány szerepe a csecsemőkori rachitisben.
In: Gyermekgyógyászat, vol. 44. (1993) 6 : 503–508.
42. – Csikkel-Szolnoki Anna, Kiss A. S., Aszalos A., Balla Á.: Comportarea conţinutului în magneziu, calciu şi aluminiu a cerealelor şi
cartofilor cultivaţi în cîmpie şi zone deluroase. In: Al IV-lea Simp. de
Magneziu. Odorheiu Secuiesc, 1995. Abstract. p. 7.
43. – Balla Á., Lőrincz Katalin: Rolul hipomagneziemiei în rahitismul
congenital carenţial (prezentare de caz). In: Al IV-lea Simp. de Magneziu. Odorheiu Secuiesc, 1995. Abstract. p. 19.
44. – Balla Á., Lőrinczi Cs., Balla Melinda: Hypomagnesaemic long QTcsyndrome in children. In: Smetana, Roland: Advances in Magnesium
Research. 1. Magnesium in Cardiology. John Libbey & Company,
London–Paris, 1995. p. 97–100.

45. – Balla Á., Lőrinczi Cs., Balla Melinda: Magnesium deficiency related to malnutrition-dystrophy. In: 6th Hungarian Magnesium Symposium. Balatonszéplak, Hungary, 1996. Abstracts. p. 2.
46. – Balla Á., Kiss A. S.: Magnézium a Biológiában – Magnézium a
Gyermekgyógyászatban. Monográfia. Csíkszereda, Pro-Print, 1966.
p. 1–449.
47. – Balla Á.: A magnéziumhiány szerepe a bölcsőhalálban (SIDS)
(Referátum) (Rolul hipomagneziemiei în SIDS). Al 29-lea Sesiune
Ştiinţifică Ordinară al Societăţii Maghiare de Pediatrie. Hódmezővásárhely 1996. 20–21 iunie, Hungary.
48. – Balla Á., Szentannai D., Balla Melinda, Lőrinczi Cs.: Experiences
with „RINOMAG” nasal spray in allergic rhinitis. In: Sándor A.
Kiss: Magnesium and Interaction of Magnesium with Trace Elements.
Budapest, 1998. Published by the Hungarian Chemical Society,
Hungary. p. 194–197.
49. – Balla Á., Balla Melinda: Magnezoterapia în practica medicală
(Referat). Al V-lea Simpozion de Magneziu, Odorheiu Secuiesc,
l999.
50. – Balla Á., Balla Melinda: Sindromul QTc-prelungit la copii cauzat
de hipomagneziemie. In: Primul Simp. Naţional de Mag. –MAGNEZIU 2000. Cluj – Napoca. Rezumate. p. 77–78.
51. – Balla Á., Balla Melinda, Vogel Katalin, Lőrinczi Cs.: Suplimentarea magneziului la elevi sportivi cu „Magnezium-Malát”. In: Al
II-lea Simpozion Naţional de Magneziu. Odorheiu Secuiesc, 2001. Rezumate. p. 35–36.
52. – Balla Á., Lőrinczi Cs., Balla Melinda: Deficit de Magneziu în distrofia şi malnutriţia sugarului. The 3rd National Magnesium
Symposium with International Participation, Iaşi, 2002.
53. – Balla Á, Petres B. Ildikó, Balla Melinda, Bedő K.: Magnézium az
ezredfordulón. MET Tudományos Ülés. Mosdós, Magyarország,
2003. május 2–3.
54. – Balla Á, Balla Melinda: Magnézium szerepe a gyermekkardiológiában. In: Proceedings of the 10th Symposium on Analytical and Environmental Problems. SZAB, Szeged, 2003. IX. 29. p. 247–253.
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55. – Balla Á.: Rolul Mg-lui în Hipertensiunea Arterială Juvenilă. In:
Al 5-lea Simpozion Naţional de Magneziu „Magneziul în terapeutică:
concepte actuale”. Bucureşti, 3–4 noiembrie 2005. Rezumate. Comunicări orale pe CD. p. 1.
56. – Balla Á., Balla Melinda: Magnéziumterápia az orvosi gyakorlatban. In: Proceedings of the 13th Symposium on Analytical and Environmental Problems. SZAB, Szeged, 2006. IX. 26. p. 13–18.

Tudományos társaságok tagsága és betöltött funkciók
A Román Gyermekgyógyász Társaság tagja 1960-tól, l982–2002 között a Társaság Hargita Megyei Fiókjának elnöki tisztségét töltöttem be.
Az EME Orvostudományi Szakosztályának tagja 1990-től, 1990–
1993 között a választmány tagja, 1993–1998 között pedig a Szakosztály
alelnöke voltam.
Az EME Nagyválasztmány tagja 1992-től, jelenleg is (2008-ban).
1994-től az EME alapító tagja, mellékelve az alapító bizonylat:

1991–2004 között a WHMA tagja (Magyar Orvosok Nemzetközi
Akadémiája), melynek több tudományos ülésén előadással szerepeltem, pl. Budapesten, Balatonaligán.
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A Magyar Magnézium Társaság tiszteleti tagja 1991-től.

vezési tevékenységet fejtettem ki, ezt a tevékenységemet a közéleti tevékenységeim között a legfontosabbnak tartom. Alább az Elnök Úr
egyik elismerő levelét mellékelem.

A Magyar Gyermekorvosok Társaságának tagja 1991-től (jelenben
is), és a Magyar Gyermekkardiológiai Társaság tagja.
A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) alapító tagja (1993), és
Kárpát-medencei elnöke 2005-ig, azóta elnökségi tag, jelenben is
(2010). A MET elnökségében 12 év alatt igen kitartó, következetes szer-

A New-York-i Tudományos Akadémia tagja voltam 1997–2000 között (lásd a tagfelvételi bizonylatot a következő oldalon).
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Az MTA köztestületi tagja 2000-től (mellékelve az oklevél).

A Magyar Kardiológusok Társaságának tagja 1999-től (nyilvántartási sz.: MKT 0098) és az Európai Kardiológus Társaság tagja (nyilvántartási sz.: ESC 0969714).
A Román Magnézium Kutató Társaság alapító tagja 1999-ben és az
Igazgatói Bizottság tagja (mellékelve a nyomtatásban megjelent névsor).
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Kitüntetések, elismerések

A szakmai, oktatói, tudományos és tudományszervezői tevékenységem elismerése jeléül a következő kitüntetésekben részesültem:

1988. Egészségügyi Minisztérium (Bukarest): „Egészségügyi munkában kitüntetett”

2001. Magyar
Egészségügyi Társaság:
Németh László Érdemérem,
a nevelés és oktatás terén
elért eredményekért

1973. Államtanács (Bukarest) által adományozott „Egészségügyi Érdemérem”
122

123

2001. Székelyudvarhely
Polgármestere „Díszoklevelet”
adományozott orvostudományi és
közéleti tevékenységem
elismeréséért

2003. Életmű díjjal tüntette ki
a Romániai Orvosi Kollégium
Hargita Megyei Tanácsa, több
évtizedes orvosi tevékenységért

2003. Az EME OGYSZ javaslatára
a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
Pápai Páriz Ferenc-díjat adományozott tudományos tevékenységért

2002. április 30.
Nyugdíjba vonulási díszoklevél
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2003. Felsőszentiván község
Polgármestere mint a MET alelnökének adományozta a község bronz címerét, elismeréséül,
hogy két alkalommal is szervezésével támogatta „A Kárpátmedence magyarlakta falvainak egészségügye az ezredfordulón” Nemzetközi Konferenciát és mind a két alkalommal
előadást is tartott.
2006. Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város a
„tiszteletbeli polgár” címet
adományozta

2006. a Dr. Genersich Antal Alapítvány (Budapest) Dr. Genersich
Antal-díja, tulajdonképpen életmű
díj a kifejtett szakmai, tudományos
és tudomány szervezői tevékenység
elismeréséért. A díj átadása 2006.
szeptember 3-án történt a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
évnyitó ünnepségén, a Művészetek Palotájában, ünnepi körülmények között, a család egyrészének
kíséretében.
2007. 50 éves ARANYDIPLOMA:
nem kitüntetés – de valóság, hogy öt
évtizede aktívan tevékenykedek a
gyermekgyógyászat területén.
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Úgy gondolom, hogy az EME 2010. márciusi közgyűlésén számomra megszavazott elismerésekről, melyeket a kifejtett tudományos
munkámért kaptam, a pontosság kedvéért néhány szót ejtek. Ez alkalommal az EME tiszteleti tagjává választottak és Gróf Mikó Imre
emlékérmet is adományozott az EME. Ez alkalommal a laudációt
prof. dr. Péter Mihály akadémikus úr tartotta, amit itt közlök:
Laudáció Dr. Balla Árpád ny. osztályvezető főorvosnak az EME tiszteleti tagjává választása alkalmából
Megtisztelő feladat számomra, hogy az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztályának megbízásából dr. Balla Árpád főorvos sokoldalú és gazdag munkáját ez alkalomból méltathatom.
1932. április 18-án Brassóban született. Nős, felesége Balla Melinda ny. főgyógyszerész, két gyermekük van: Árpád Zoltán gépészmérnök és Melinda közgazdász.
Orvosi tanulmányait Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-

tem Gyermekgyógyászati Karán 1957-ben érdemoklevéllel végezte. 1957-től
1960-ig Baróton körorvos, 1960 és 1963 között Székelyudvarhelyen alorvos,
majd 1964-től 1981-ig gyermekgyógyász szakorvos. Ezt követően a székelyudvarhelyi gyermekosztály vezető főorvosa 2002-ig, nyugdíjba vonulásáig. 2002től a biztosítási rendszerben működő gyermekgyógyász szakrendelő főorvosa.
2005-től gyermekgyógyászati magánrendelőjében dolgozik. Közben a Poliklinika vezető főorvosa (1964–1968), majd a Kórház aligazgatója (1968–1972).
Később Hargita megye gyermekgyógyász metodológus főorvosa is (1986–1993)
volt. Ezeken kívül a székelyudvarhelyi Egészségügyi Főiskola, illetve Szakiskola
tanára (1962–1985), ekkor megszerezte az I. fokozatú tanári címet. Közben az
Egészségügyi Iskolaközpont igazgatói tisztségét is betöltötte (1974–1982).
Bár mindvégig vidéki kórházban dolgozott, tudományos tevékenysége igen gazdag. Fő kutatási területe a magnézium anyagcsere jelentősége a gyermekkorban.
1979-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen megszerzi az orvostudomány doktora fokozatot. Disszertációja szintén e témakörből készült, A magnéziumhiány
szerepe a csecsemőkori rachitisben és rachitises anaemiákban címen.
1996-ban Kiss A. Sándor társszerzővel egy 450 oldalas monográfiát jelentetett
meg Magnézium a biológiában — Magnézium a gyermekgyógyászatban
címen. S. Nicolau professzor felkérésére megírta a Probleme actuale in pediatrie c. kézikönyvbe A magnézium szerepe a gyermekgyógyászati gyakorlatban c. fejezetet. A fenti témán kívül epidemiológiai tanulmányokat is végzett
Hargita megyében, a gyermekkori normális vérnyomás percentilis értékeinek megállapítására, valamint növekedésvizsgálatokat 1–6 éves gyermekeken. Korondon
vizsgálta a gyermekkori ólommérgezés gyakoriságát és megelőzésének lehetőségeit.
1970–2005 között Hargita megye népmozgalmi adatait tanulmányozta. Tudományos tevékenységének eredményeit az említett monográfián kívül 136 in extenso dolgozat formájában bel- és külföldi szaklapok közölték.
Ezen kívül 294 tudományterjesztő, egészségügyi nevelő jellegű előadást tartott
a helyi rádiókban és tévében, az Orbán Balázs Alapítvány keretében, középiskolákban és különböző szakmai rendezvényeken az egészségügyi tanulók, valamint
szakdolgozók számára. Három rövid, 15–20 perces szakmai film részére forgatókönyvet írt és rendezte azokat.. Gyógyító és kutató tevékenységén kívül sokrétű
és igen eredményes tudományszervező és közéleti tevékenységet is kifejtett.
Így 1962–2009 között 58 tudományos ülést szervezett, 4 helyi, 7 megyeközti
rendezvényt, 28 országos konferenciát nemzetközi részvétellel, illetve az EME
OGYSZ keretében 17 családorvosi továbbképző tanfolyamot neves bel- és külföldi előadókkal. A jelentősebbek közül például 1976-ban ő szervezte az első
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Az Udvarhelyszék
Tudományáért díj
(2008 novembere)

romániai magnézium szimpóziumot, 1991-ben az EME Orvostudományi Szakosztály I. tudományos ülését, valamint 2000-ben a Szakosztály X jubileumi
ülésszakát. Elindította 1991-ben az INFOMED folyóiratot, melynek szerkesztőségi titkára volt. E lap hézagpótló volt a maga idejében. A fiatal orvosok és
gyógyszerészek szakmai továbbképzésének megsegítésére Balla főorvos hozta létre
2000-ben a Pápai Páriz Ferenc Alapítványt, melynek kuratóriumi elnöke. Az
Alapítvány adományozza az OSZ évi tudományos ülése keretében a Pápai
Páríz-díjat a kiváló tudományos és szakmai eredményeket elért kollégáknak.
Eddig 24-en részesültek ebben a kitüntetésben.
Tevékenységének elismeréseképpen számos tudományos társaság tagjává és
vezetőségi tagjává választotta. Így a Román Gyermekgyógyász Társaság Hargita megyei elnöke (1984–2002); az EME alapító-, választmányi tagja, az
Orvostudományi Szakosztály alelnöke (1993–1998), jelenleg választmányi
tagja; a Magyar Egészségügyi Társaság alapító és választmányi tagja, Kárpátmedencei elnöke (1993–2004); a Magyar Magnézium Társaság tiszteleti
tagja; a Román Magnézium Társaság alapító és választmányi tagja; a Magyar
Gyermekgyógyászati és a Gyermekkardiológiai Társaság,, valamint az Európai
Kardiológiai Társaság tagja; az MTA köztestületi tagja. A székelyudvarhelyi
Rotary Klub alapító elnöke (1998), 2008-tól tiszteletbeli tagja.
Sokoldalú munkásságát számos kitüntetéssel jutalmazták: Egészségügyi érdemérem (l973), az egészségügyi munka kitüntetettje (l988), a Magyar Egészségügyi Társaság Németh László Emlékérme (2001), a Székelyudvarhelyi
Polgármesteri Hivatal Díszoklevele (2001), Pápai Páriz-díj (2003), Felsőszentiván Polgármesteri Hivatalának bronz címere (2003), a Romániai Orvosi
Kollégium Hargita Megyei Tanácsától „Életmű díj” (2003), Genersich Antaldíj (Budapest, 2006), az Udvarhelyszéki Tudományért díj (2008).
Befejezésképpen hangsúlyozni kívánom, hogy jelöltünk mind hazai, mind
anyaországi szakmai körökben és civil szervezetekben elismerésnek, megbecsülésnek és köztiszteletnek örvend. Kevés tagja van Szakosztályunknak, aki önzetlenül annyit tett a közért, mint Balla főorvos. Ezért úgy vélem, hogy magas
szintű szakmai felkészültsége, elismert tudományos munkássága, széleskörű,
gazdag és eredményes tudományszervező tevékenysége, példamutató erkölcsi
életvitele feljogosítanak arra, hogy tiszta lelkiismerettel és teljes meggyőződéssel
ajánljam Egyesületünk tiszteleti tagjainak sorába való felvételre.
Marosvásárhely, 2010. február 11-én
Péter Mihály
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A székelyudvarhelyi gyermekosztály országos, sőt a határokon túl is
elismerésnek örvendett és örvend évtizedek óta, melyet nemcsak szakmai és tudományos tevékenységével, hanem a tudományos rendezvények szervezésével is kiérdemelt. A rendelkezésünkre álló meghívók
és programfüzetek alapján tüntettük fel fontosabb rendezvényeinket
és az ott elhangzott előadások címét (megjegyzem, a felsorolás nem
teljes, mert a helyi rendezvények programfüzeteinek egy része hiányzik). A rendezvények szervezésében mint szervező, vagy társszervező vettem részt. A helyi rendezvények megszervezését jó magam
irányitottam a kezdetétől fogva. A megyei és megyeközti rendezvények egy részét 1982-ig dr. Jaklovszky Alfonz, mint a Hargita Megyei
Gyermekgyógyász Társaság elnöke szervezte, én voltam a társszervezője, a jelzett időpont után ezt a szerepet jómagam vettem át. A nyolcvanas évek táján munkatársaim voltak: dr. Nagy Levente, dr. Nagy
Béla, dr. Schwarczenberger Mária, dr. Jaklovszky Anna, dr. Lőrincz
Matild, dr. Székely Gyögyvér, később, a kilencvenes években, nagy segítségemre voltak dr. Pelok Benedek György, dr. Simma Melinda, dr.
Hodor Ildikó, dr. Mester Zoltán, technikai munkatárs pedig Szabó
Aladár volt. A szervezések alkalmával a gyermekosztály munkaközössége mindig segítségemre sietett, ők szolgálták fel a rendezvények szüneteiben a kávét, üdítő italokat, süteményeket. Munkatársaimnak ez
alkalommal is őszinte hálámat és köszönetemet fejezem ki, hogy támogatták a rendezvények megszervezését. Nem utolsósorban meg kell
említenem, hogy tudományos rendezvényeink megnyitó ünnepsége
alkalmával rendszerint koncerttel üdvözöltük a hallgatóságot: zenei
műsort a Dr. Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Középiskola növendékei adták, ezért ugyancsak köszönettel tartozunk a szereplő diákoknak, a felkészítő tanároknak és az iskola igazgatójának, Bodurian
Jánosnak, aki biztosította a szólisták és zenekarok szereplését.
A jelzett időszakban összesen 59 tudományos rendezvényt szerveztünk, ebből 22 helyi jellegű volt, azaz a székelyudvarhelyi kórház és
tereporvosainak munkásságát, továbbképzését szolgálta. 3 megyei jel-

legűt rendezvényünkön a Hargita megyei orvosok vettek részt. 34 rendezvény megyeközti vagy országos jellegű volt, több esetben nemzetközi
részvételel. Ezek közül kiemelném az 1976-os első országos jellegű
Magnézium Szimpóziumot, melyet még négy országos szimpózium követett, nemzetközi részvétellel. Ugyancsak mi szerveztük a II. Országos
Magnézium Szimpóziumot is (2001), de már a Román Magnézium Társasággal közösen. Jelentős esemény volt az EME OGYSZ Szakosztály
1991-ben szervezett első tudományos ülése, valamint a 2000-ben megszervezett X. jubileumi ülésszak. Említésre méltó a VI. Országos Gyermekonkológiai Értekezlet, valamint a II. Országos Mikro- és Makroelem
Konferencia, nemzetközi részvétellel.
A bemutatott rendezvényeken 1316 dolgozat hangzott el. A rendezvények közül 4-et a Bukaresti Fundeni-i Továbbképző Gyermekklinikával szerveztünk, 4et pedig a Kolozsvári II. sz. Gyermekklinikával,
1–1-et pedig a Miskolci és a Szegedi Gyermekklinikával közösen. Számos esetben a rendezvényeket ugyancsak közösen szerveztük az EME
OGYSZ Szakosztályával, a Magyar Egészségügyi Társasággal, az Országos Gyermekonkológiai Társasággal, a Román Magnézium Társasággal stb. Említésre méltó, hogy az utóbbi tíz évben a Pápai Páriz Ferenc
Alapítvány keretében szerveztük meg minden évben a családorvosi továbbképző konferenciákat külföldi és hazai előadókkal; a rendezvényeken minden esetben biztosítottuk a kredit-pontokat.
Nagy elismerésnek és megtiszteltetésnek tartom, hogy rendezvényeinket 89 neves professzor tisztelte meg jelenlétével, akik közül nyolcan a Román vagy a Magyar Tudományos Akadámia tagjai. A profeszszorok jelenléte, előadásai nagymértékben emelték rendezvényeink
tudományos rangját – úgy gondolom, ezzel is lehet magyarázni minden esetben a nagyszámú hallgatóságot. Egyes professzorok többször
is szerepeltek tudományos rendezvényeinken, valamint a továbbképző
konferenciákon. Névsorukat városonként mutatjuk be.
Marosvásárhely (30) – Ander Zoltán, Bedő Károly akadémikus,
Bocskay István, Brassay Zoltán az MTA külső tagja, Csedő Károly, Dienes Sándor, Domokos Lajos, Egyed Zs. Imre, Fazakas Béla, Feszt
György, Ferencz László, Fodor Ferenc, Gogolák H. Oláh Edit, Gyéresi Árpád, Jung János, Kikeli Pál, Kovács Dezső, Kun I. Zoltán, László
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Tudományszervezői tevékenység

József, Lőrincz E. András, Máthé János, Módy Jenő, Nagy Örs, Pap
Zoltán, Péter Mihály az MTA külső tagja, Puskás György akadémikus,
Rácz Gábor, Száva János, Szabó Béla, Székely Károly;
Bukarest (7) – Geormăneanu Mircea, Goldiş Gheorghe akadémikus, Nicolau Sebastian (Dir. Gen. la M.S.), Palicari Georgeta, Prişcu
Răzvan akadémikus, Popescu Tudorică, Zeană Corneliu;
Kolozsvár (6) – Butnariu Jan, Grigorescu Sido Paula, Grosu Maria,
Neamţu Ştefania, Mărginean Octavia, Miu Nicolae;
Temesvár (6) – Gărban Zeno, Matekovits György, Sabău Ion, Sándor
István akadémikus, Serban Margit, Ţurcanu Luis;
Jászváros (3) – Burdea Mihai, Nechifor Mihai, Tansanu Ion;
Budapest (14) – Arató András, Béres József ifj. vállalkozó, Fekete
Gyula író, Kalabay László, Kásler Miklós, Kopp Mária, Lozsády Károly, Nyári István, Pais István, Petri Gizella, Romics Imre, Szatmári
András, Szende Béla, Süveges Ildikó;
Szeged (16) – Boda Domokos, Csanády Miklós akadémikus, Czigner Jenő, Füzesi Kristóf, Galbács Zoltán, Gyurkovits Kálmán, Kata
Mihály, Kiss A. Sándor, Kováts Zoltán demográfus, László Aranka,
Lázár György, Pintér Sándor, Pusztai Rozália, Szendrei Kálmán, Túri
Sándor, Balogh Ádám;
Debrecen (2) – Galuska László, Rák Kálmán;
Miskolc (1) – Velkey László;
Pécs (1) – Kellermayer Miklós;
Lugano (1) – Lőrincz István;
Szombathely (1) – István Lajos;
Boston (1) – Balogh Károly.
A szakdolgozók, azaz a középkáderek valamint az Egészségügyi Iskola tanulói számára rendezett tudományos ülések összefoglalóját is
ezen a helyen mutatom be. Összesítve: 13 tudományos ülésről, 1 országos szakmai olimpiászról tudunk beszámolni, ezeken a rendezvényeken 175 előadás hangzott el és 4 általunk készített szakmai kisfilm
került vetítésre. Illesse köszönet az egykori szervezőket és előadókat.
Az egészségügyi diákok rendezvényei közül említésre méltó és kiemelendő az 1977. májusi „Ápoláslélektan” szimpózium, mely alkal-

mommal az elhangzott előadások átfogóan bemutatták ennek gyakorlati fontosságát. A szimpózium mottója volt: „Nem a betegséget, hanem
a beteget kell gyógyitani.”(Hippokratész). Megfogalmazódott, hogy a mindennapi élet gyakorlatában is, a tudományos eredmények közepette
is, egyre inkább előtérbe kerül az emberi személyiség: a gyógyító és
gyógyított, az orvos és a beteg, az orvos, nővér és a beteg emberi kapcsolatának fontossága. Az, hogy a gyógyítás el nem hanyagolható
eleme a bánásmód. Az ápolás ne csupán a beteg testi egészségére terjedjen ki, hanem lelki egyensulyára is.
A szimpózium célja volt, hogy diákjainkban tudatosodjék Diderot
mondása „a szó hatalmáról”, azaz a „psychosomatikus betegségek” megelőzésének lehetősége! De „a […] gyógyító személy szavainak, magatartásának, viselkedésének nemcsak gyógyitó, hanem káros psychés hatása is lehet a
betegre”. Ezért az egészségügyi dolgozóknak kell vigyázniuk a szó sterilitására, szavaink ártalmat nem okozó tisztaságára. Mindnyájan kell hogy
ismerjük a „sororigen” ártalom lehetőségét, azaz az ápoló által okozott
lelki károsodást. Csak ezek ismeretében tudjuk mindezt megelőzni! Többek között ezekkel a szavakkal üdvözöltem a szimpózium résztvevőit.
Másik kimagasló rendezvényünk volt az 1981-es Országos Ápolási
Olimpiász megszervezése az Egészségügyi Líceumok számára. Nagy elismerésnek és megtisztelésnek tartottuk, hogy az Egészségügyi Minisztérium a mi kisvárosunkat és Líceumunkat megfelelőnek tartotta e
rangos rendezvény lebonyolítására. Az olimpiász sikerrel zárult, melyhez hozzájárult a Parajdi sóbányába szervezett tanulmányi kirándulás,
valamint a záró diszkó összejövetel a résztvevő diákok számára.
A szakmai és tudományos tevékenységgel párhuzamosan folyamatos,
következetes és kitartó munkával tudományos üléseket szerveztünk a
szakdolgozók és az orvosok számára, biztosítottuk a lehetőséget tudományos tevékenységük anyanyelvi szinten való bemutatására, valamint
az utóbbi 15 évben szakmai továbbképzőket is rendszeresen szerveztünk.
Ezeknek programját a birtokomban levő adatok alapján a függelékben
ismertetjük. Egyesek jelentőségét kiemelném, mint például az első Magnézium Szimpóziumot, melyet még négy nemzetközi magnézium szimpózium követett, és egy országos jellegű, amit már a Román Magnézium
Társaság égisze alatt, mint elnökségi tag szerveztem 2001-ben.
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Az alábbiakban még néhány rendezvényt emelnék ki, különös tekintettel az EME OGYSZ I. (1991) és X. jubileumi ülésszakáról, ahol
a tudományos rendezvény mellett egyéb jelentős események is helyet
kaptak. Nagy sikerrel zárult a Csíksomlyói Onko-Haematológiai MET
Konferencia is, amint azt Rák Kálmán debreceni professzor úr alább
(140. old) közölt elismerő levele is tanúsítja. Ugyancsak alább (138. old.)
csatoljuk az Országos Onkopediatriai rendezvényen elhangzott üdvözlő beszéd teljes szövegét is, amelyet Sebastian Nicolau professzor,
az Országos Gyermekonkológiai Társaság elnöke tartott.

magam pedig a szerkesztőségi titkári
megbízatást töltöttem be. Szerkesztő
munkatársak voltak: dr. Bedő Károly,
dr. Biró András, dr. Biró Gábor,
dr. Bocskay István, dr. Brassay Zoltán,
dr. Dienes Sándor, dr. Jung János,
dr. László Dénes, dr. László József,
dr. Máthé Ildikó, dr. Módy Jenő,
dr. Monoki István, dr. Oláh József,
dr. Oláh B. Irma, dr. Pap Zoltán,
dr. Rácz Gábor. Grafikai szerkesztő:
Biró Gábor.
Kiadta: az EME OGYSZ Székelyudvarhely. Készült: az Infopress Nyomdában, Székelyudvarhelyen.

EME OGYSZ I. Tudományos Ülése, 1991. május 10–11.
A rendezvényről talán azt
meg kell említeni, hogy a
résztvevők száma 218 fő volt,
elhangzott: 3 megemlékező
előadás, 6 felkért előadás és
52 bemutatott előadás (40 az
A szekcióban és 12 a B szekcióban). Az I. Tudományos
Ülés nagy megelégedéssel
zárult, és elhatároztuk a továbbiak megrendezését. Külföldi résztvevők csak Szegedről jöttek: prof. dr. Gyurkovits Kálmán és dr. Halmos
Zoltán főorvos.
A kiegészítő események
jelzése is ide kívánkozik:
Könyv- és exlibris-kiállitás, amit prof. dr. Péter Mihály és dr. Bérczes
Judit Dr. Sc. rendeztek.
A másik fontos esemény az INFOMED orvosi referáló folyóirat első számának megjelenése volt. A folyóirat kiadásának kezdeményezése, az elindításához szükséges feltételek biztosítása és megjelenése saját munkám
eredménye volt. Felelős szerkesztőnek dr. Lőrinczi Csaba belgyógyász
főorvost kértem fel, szerkesztőnek dr. Vofkori József Dr. Sc. főorvost,

Részlet a Szerkesztőség nevében az első számban megjelentetett
Beköszöntőből:
„Orvosi referáló folyóiratot indítunk, a hazai magyar nyelvű orvosi művelődés hagyományainak ápolására. E kiadványunkkal az egyetemes orvosi információs rendszer használatába szeretnénk bekapcsolni orvosainkat és gyógyszerészeinket, tájékoztatni őket az orvostudomány és gyógyszerészet legújabb
eredményeiről, a gyakorló orvostudomány fejlődési irányzatairól.
Kiadói munkánk a budapesti Országos Orvostudományi Információs Intézet
és Könyvtár Témafigyelő szolgálatának tájékoztatóira támaszkodik. Referáló folyóiratunkban 37 témakört felölelő, többszáz nyugati folyóiratból származó cikk
és közlemény címanyagából rövid ismertetőt adunk közre. Ezek felölelik az orvostudomány legfontosabb témaköreit az általános orvostan, gyermekgyógyászat,
fogászat valamint a szakorvosok számára a szakmai tájékozódás lehetőségeit.
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A havonta megjelenő kiadványban helyet kívánunk adni a hazai magyar orvostársadalom jeles képviselőinek véleménynyilvánításra, akik összefoglaló referátumokban ismertetnék a gyakorlati medicina egy-egy témakörével kapcsolatos
álláspontjukat a kórismézés és kezelés támpontjait követendő kérdésekben...”
Sajnos, a lelkes tevékenység lángja rövid időn belül pislákolni kezdett, és a beérkező írások hiányában 1992 szeptemberében a folyóirat
kiadása megszakadt. A kollegák támogatása, érdekődése és elismerése
megfelelő volt, hiszen már kezdettől több mint 330 előfizetőnk volt.
Országos Gyermekonkológiai Konferencia, 1991. október
Az ünnepélyes megnyitó alkalmával Sebastian Nicolau professzor, a
bukaresti Onkológiai Intézet Gyermekonkológiai részlegének vezetője
nagyon szép üdvözlő-megnyitó beszédet tartott – úgy gondolom, ennek
a szövegét meg kell örökíteni, tehát
az alábbiakban in extenso idézem:
„Cuvînt
Odorheiu Secuiesc înseamnă pentru
mine comuniunea prieteniilor bazate pe
idealuri înalte. Aceasta elimină definitiv
gînduri şi idei mărunte, deşertăciuni şi
îngustimi care coboară valoarea omului.
La Universitatea de la Odorhei domneşte spiritul academic, cultivat cu atîta
grijă de prietenul Arpad (Arpi) Balla,
preluat de la patriarhul medical al acestori melaguri, dr. Alfons Jaklovszky. Aici, respectul faţă de om şi generaţii a
constituit piesa de rezistenţă la urgiile timpului, iar preocuparea pentru ştiinţă a asigurat aerul respirabil al intelectualilor.
Toamna în Harghita este frumoasă şi caldă, ca sufletul oamenilor de aici,
care ştiu să preţuiească respectul şi cugetul curat. De fiecare dată, ruginiul
frunzelor pare mai viu în octombrie şi pădurile seculare mai îmbietoare. Există
în această zile o adevărată poezie a toamnei şi o neuitată toamnă a poeziei care
ne-a însoţit pe drum.
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În această atmosferă sîntem aici. Se cuvin mulţumiri celor ce prin efort unit
ne asigură discutarea unor probleme medicale atît de importante pentru sănătatea copilului şi viaţa lui. Să ne bucurăm că putem fi împreună şi putem gîndi
împreună, ca medici şi oameni. În timpurile zbuciumate de sfîrşit de veac şi mileniu pe care le trăim, aceasta este un privilegiu. Să sperăm şi să ne rugăm să
avem din ce în ce mai multe astfel de momente în trecătoarea noastră existenţă.
Celor prezenţi, tot respectul şi cordialitatea,
Dr. Sebastian Nicolau”
[Köszöntő
Számomra Székelyudvarhely a nemes eszményekre alapuló barátságok közösségét jelenti. Ez teljességgel kizárja az alantas gondolatokat és szándékokat, az ember értékét csökkentő hiúságokat és szűklátókörűséget.
Az Udvarhelyi Egyetemen akadémiai szellem uralkodik, amit annyi
gonddal ápol Balla Árpád (Árpi) barátom, és amit e tájak orvos-pátriárkájától, dr. Jaklovszky Alfonztól vett át és visz tovább. Itt az emberek
és nemzedékek iránti tisztelet ellenállt az idők viharainak, a tudomány
iránti törődés pedig üdítő levegőt biztosított az értelmiségiek számára.
A hargitai ősz gyönyörű és meleg, mint az itteni emberek lelke, akik
tudják értékelni a tiszteletet és a feddhetetlen magatartást. Mindanynyiszor az októberi levelek rozsdaszíne egyre élénkebbnek tűnik és az
az évszázados erdők mind csábítóbbak. Ezek a napok az ősz valóságos
költészetét és a költőiség feledhetetlen őszét kínálják, ami elkísért
utunkon.
Ebbe a légkörbe érkeztünk ide. Illesse köszönet mindazokat, akik
összefogott erőfeszítésük révén lehetővé teszik, hogy a gyermek életére
és egészségére nézve oly fontos orvosi kérdéseket megbeszélhessünk.
Örvendezzünk annak, hogy orvosokként és emberekként is együtt lehetünk, és együtt gondolkozhatunk. Nagy kiváltság ez a mostani, zaklatott század- és ezredvégi időkben, amelyeket átélünk. Reménykedjünk
és imádkozzunk, hogy minél több ehhez fogható pillanat legyen múló
földi létünkben.
Minden megjelentnek, kiváló tisztelettel és szívélyességgel,
Dr. Nicolau Sebastian]
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MET Továbbképző Konferenciája (nemzetközi résztvétel) 1988. június 5–6.
Téma: Onko-Haematológia – a betegek hospice ellátása
A rendezvény nagy sikert aratott, magas tudományos színvonala
közelismerésnek örvendett, úgyszintén a kiegészitő társasági programok is: a csíkszeredai múzeum, valamint a Nagy Imre képtár meglátogatása, és nem utolsósorban a Szent Anna-tói kirándulás és az ott
rendezett piknik. A megelégedést és az elismerést bizonyítják prof. dr.
Rák Kálmán sorai, aki a saját, a családja és a debreceni kollegák nevében küldött köszönő levelet:

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Szakosztály X. Tudományos Ülésszaka
Székelyudvarhely, 2000. május 11–13.
A jubileumi Ülésszak védnökei: Kolumbán Gábor, a Hargita Megyei
Tanács elnöke és Szász Jenő, Székelyudvarhely polgármestere
Az Ülésszak elnöke: prof. dr. Feszt György az EME OGYSz elnöke
A Szervezőbizottság elnöke Dr.Sc. Balla Árpád
Székelyudvarhelynek, Orbán Balázs városának immár másodszor
jutott az a megtiszteltetés, hogy az első tudományos ülésszak után
ismét megszervezze, ezúttal a X. jubileumi ülésszakot. Az ezredfordulói és jubileumi tudományos ülésszak számos erdélyi és határonúli
(Magyarország, Délvidék, Németország, Skócia, Egyesült Államok) orvost és gyógyszerészt vonzott városunkba. A tudányos ülésre 359-en
regisztráltak, melyből 57-en voltak
külföldiek. A napi alkalmi hallgatok
száma mintegy +30 volt (környékbeli orvostanhallgatók, kollegák), így
a hallgatóság száma mint egy 389-re
tehető. Említésre méltó, hogy a szervezők 13 orvostanhallgató részvételét szponzorálták. Ez volt az első
alkalom, hogy a részvételt 20 kreditponttal ismerték el, a főszerzők 10
pontot, a társszerzők 5 pontot kaptak. Az ülésszakra 174 bejelentett
előadást fogadott el a tudományos
bizottság, melyeket 20 szekcióban
mutattak be a szerzők, akik között
sok fiatal rezidens orvos is volt.
A rendezvényt számos neves személyiség tisztelte meg részvételével.
Jelen volt dr. Hajdu Gábor, román állam- és egészségügyi miniszter;
dr. Benkő Samu, az EME elnöke; Kolumbán Gábor, Hargita Megye
Tanácsának elnöke; Szász Jenő, Székelyudvarhely polgármestere; dr.
Biró Dénes, Hargita megye Közegészségügyi Igazgatóságának aligazgatója; dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke; dr. Tóth Attila, a szé-
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kelyudvarhelyi Kórház főigazgatója. A megjelent díszvendégek üdvözölték a tudományos ülés szakmabeli résztvevőit, majd prof. dr. Feszt
György, az EME OGYSZ elnöke nyitotta meg az ülésszakot.
Az ünnepélyes megnyitó után Dr. Sc. Balla Árpád bejelentette, hogy
Erdély hírneves orvostudósa emlékének megörökítésére, a magyar államiság 1000-ik évfordulója alkalmából létrehozta a Pápai Páriz Ferenc Alapítványt és Pápai Páriz Ferenc-emlékérmet létesített az EME
OGYSZ szakosztállyal közösen, azon erdélyi orvosok, gyógyszerészek,
biológusok díjazására, akik kiemelkedő szakmai, tudományos munkát
végeznek. Majd prof. dr. Bocskay István, a 2000. évi Tudományos Bizottság elnöke ismertette a díjazottak laudációját. Az első díjazott prof.
dr. Csőgör Lajos volt, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem egyik megalapítója és első rektora. Mivel előrehaladott életkora miatt az ünnepségen nem tudott részt venni, a díjat budapesti lakásán dr. Balla
Árpád és dr. Benkő Samu személyesen adták át. A professzor külön levélben is megköszönte a díjat és kifejezte örömét, hogy az utódok nem
feledkeztek meg tevékenységéről (lásd a túloldalon).
A második díjazott prof. dr. Módy Jenő volt, aki post mortem több évtizedes tudományos munkájának elismerése jeléül részesült a kitüntetésben. A díjat az Amerikában élő ifj. Módy professzornak prof. dr.
Feszt Gyögy adta át Budapesten.
Harmadik díjazottunk dr. Csidey József gyermekgyógyász főorvos
volt, aki magas szintű szakmai tudásával több évtizeden keresztül önzetlenül gyógyította kis betegeit. Sajnos súlyos betegsége miatt nem lehetett
jelen az ünnepségen. A díjat prof. dr. Feszt György személyesen adta át.
Ehhez az alkalomhoz kötődő másik kiemelkedő esemény a székelyudvarhelyi művese-állomás átadása volt, ahol dr. Hajdu Gábor államés egészségügyi miniszter is megjelent. Az esemény megemlítése azért
is fontos, mert a megnyitón részt vett prof. dr. Juhász László glasgow-i
plasztikai sebész, finommechanikai mérnök is, aki a MET közbenjárása révén 6 darab művesét adományozott a székelyudvarhelyieknek.
Az ünnepi megnyitó a Dr. Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Középiskola diákjainak koncertjével zárult. Ezt követően a résztvevők
megtekintették Maszelka János székelyudvarhelyi kézőművész kiállítását, majd a nyitónap estje baráti beszélgetéssel zárult.
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Az elmondottak után nem marad más hátra, csak az, hogy néhány
lényeges gondolatot, meglátást, felismerést idézzek fel – a teljesség igénye nélkül – abból a fél évszázadból, amelyben tevékenykedtem.
A beszámolómban említett minden elképzelésemet és azok megvalósítását azzal a belső indíttatással végeztem, hogy minden körülmények között alkotni-dolgozni kell, akkor is ha, kisebbségi sorsban élünk saját szülőföldünkön. Egész életemben egy belső kényszer irányította az állandó
mozgásban lévő tevékenységemet, amit a környezetem nem mindig értett, és én megmagyarázni sem tudtam – így sokan azt gondolták, hogy
tevékenységem hátterében valami önös érdek húzódik meg. Ez nem így
volt: érdek nélkül, de állandóan tettem valamit a környezetemért.
Hiszen a XX. század második felében egy eddig nem észlelt, hihetetlen gyors fejlődés, változás állott be az élet egészében, ami rányomta
bélyegét az emberekre is. A tudományok rohamos fejlődése – ennek
keretében is a matematikai, fizikai, kémiai, biológiai valamint egyéb felfedezések sora – lehetővé tette az új technikai és ipari fejlődést. Jelentős eredmények születtek az atomkutatás terén, elindult az űrkutatás,
űrrepülés. Nagy gyorsasággal fejlődött a hírközlés: körorvos koromban
még „kurblis” telefonon csengettük meg a telefonközpontot, és úgy kértük a megfelelő szám kapcsolását; ma pedig már a kisiskolások is rádiótelefont használnak. A számítógép felfedezése és a számítástechnika
fejlődése felmérhetetlen fejlődést vont maga után, a világháló kialakításával megszületett az információk rendkívül gyors terjesztésének és
kimeríthetetlen tárházának eszköze. A tudomány fejlődése maga után
vonta az ipari fejlődést – elsősorban az informatikai, számítástechnikai
ipar tört az élre, amit ma már a gyógyszergyártás követ. Említésre méltó
a hadi technika eddig nem ismert gyors fejlődése, ami számos új, igen
magas technológiájú iparág kifejlődését vonta maga után. A tudományos, a technikai és az ipari fejlődés, valamint a második világháború

következtében számos társadalmi átalakulást is megértünk. Ami a legszomorúbb, hogy létrejött a fogyasztói társadalom, ahol mindent a pénz
irányít. Ma már az erkölcsnek, becsületnek, a megbecsülésnek, a tisztességnek és a szeretetnek nincsen jelentősége a társadalmi kapcsolatokban. Talán van némi remény arra, hogy a XXI. században az emberi
kapcsolatokban gyökeres változások állnak be, természetesen csak abban az esetben, ha a globalizmust ki tudjuk védeni.
A jelentős és gyors tudományos, technikai, ipari és társadalmi átalakulások nagy hatással voltak a medicina fejlődésére is. Elsőként csupán azt említem, hogy az ötvenes-hatvanas években az orvosi szakterületeket a két kezemen bőven meg tudtam számolni, manapság
pedig még Romániában is mintegy 46 orvosi szakot tartanak nyilván.
A technika rohamos fejlődése a medicinában is forradalmi átalakulásokhoz vezetett. A laboratóriumi eszközök automatizálódtak, a mikromódszerek bevezetése vált általánossá, ezzel párhuzamosan új képalkotó eljárások is kifejlődtek – mint a röntgen, a komputerizált röntgengépek elterjedése, a scintigraphia, a PET/CT, mely lehetővé teszi
az 1–2 mm-nyi képződmények feltérképezését – ezek mind-mind a
mindennapi orvosi tevékenység szerves részévé lettek. Nem beszélve
az ultrahang-diagnosztika gyakorlati elterjedéséről, és igen fontos diagnosztikai szerepéről a cardio-vascularis betegségek kimutatásában.
Ugyancsak a technika vívmányai a különböző endoscopos és kathéteres eljárások, melyek a műtéti technikák gyakorlati átalakulásához vezettek, nem beszélve a nano-technika, a különböző csipek alkalmazásáról egyes betegségek kezelésében – tulajdonképpen ez még csak
a kezdet, nagy csodákat várnak ettől a technikától. Ezek a felfedezések elősegítették az intenzív-reanimáló terápia kialakulását és ez által
a különböző nagy műtétek kivitelezésének lehetőségét. A szervátültetések elterjedéséhez hozzájárult az immunológia fejlődése is. Ma már
kezdve a szemlencse beültetéstől a szív-, vese-, máj-, tüdőátültetések a
mindennapi orvosi tevékenység részét képezik.
A gyógyszeripar, és ezen belül az oltóanyagok gyártása területén is jelentős fejlődést tapasztalunk. Ennek következményeként egyes járványos
betegségeket, mint például a variolát, fel lehetett számolni, a gyermekparalízis felszámolása is világviszonylatban a fő célkitűzések között szerepel. Számos járványos betegség ma már nem okoz nagy járványokat, a
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Összefoglalás
„Az én vezérem bensőmből vezérel”
József Attila: Levegőt (1935)

rendszeres oltások alkalmazásának elterjedésének eredményeképpen. A
gyógyszeripar nagy vívmánya volt az antibiotikumok felfedezése, másrészt a különböző cardio-vascularis gyógyszerek, a cukor- és a zsíranyagcserét befolyásoló gyógyszerek hatásának klinikai tanulmányai
mind-mind hozzájárultak a cardio-vascularis betegségek elterjedésének
csökkenéséhez. Jelentős fejlődést tett meg a második világháború után a
csecsemő-tápszerek gyártása is, aminek sajnos súlyos következményei is
voltak, mivel a fejlődő országokban nem volt meg a lehetőség, hogy a
tápszereket megfelelő steril körülmények között alkalmazzák. Ennek következtében a mesterséges táplálás elterjedésével igen megnövekedett az
enterális fertőzések száma és ezek halálos kimenetelének aránya.
Az említett nagyjelentőségű felfedezéseknek – sajnos – a hátrányai
is megjelentek, mivel a multinacionális cégek „diktálják” háttérből az
úgynevezett diagnosztikai és terápiás ajánlások rutinszerű alkalmazását. Ez mind jó és szép is lenne, ha nem emelte volna meg rendkívüli
modón az egészségügyi ellátás költségvetését. A nagyarányú tehnikai
és szakmai szakosítás következményeképpen a betegellátás elembertelenedett. Ma már egyre kevesebben tevékenykednek a szakma szabályai szerint, nem a betegek, hanem a betegségek gyógyítására törekednek, hiszen a diagnosztikai és terápiás protokollok alkalmazása
igen sok országban kötelező: ha nem ezek szerint jár el az orvos, akkor
jogi és anyagi felelősségre is vonható. Úgy gondolom, ezek a tényezők
az egészségügy, a betegellátás buktatói, de én nagyon remélem, eljön
az az idő, amikor az orvos újra alkalmazhatja az orvosi gondolkodásmódot és a betegek gyógyítását gazdaságosabban, művészi szinten –
főleg emberi módon, nem gépiesen – végezheti.
E néhány gondolat után, de nem utolsósorban szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni legelőször is feleségemnek és hűséges munkatársamnak, Melindának, aki biztosította eredményes tevékenységemhez
a háttér-feltételeket. Köszönöm a közvetlen szakmai munkatársaimnak:
orvosoknak, asszisztenseknek, betegápolóknak a támogatásukat és tevékenységüket, mert az elért eredmények mindannyiunk közös munkájának a gyümölcsei. Ezen kívül köszönöm a szervezői munkatársaimnak az
önzetlen, kitartó és fáradalmas munkájukat, amit a közért tettek.
Az elmondottakat azzal a gondolatommal zárom, hogy az élet nagy
kihívása: „hű maradni önmagadhoz”.

FÜGGELÉK

Azoknak a tudományos rendezvényeknek a programjait, az elhangzott előadásoknak a címeit mutatjuk be, ahol az idők folyamán
szervezőként vagy társszervezőként tevékenykedtem Székelyudvarhelyen, illetve Hargita megyében 1960–2007 között.
A rendezvények egy része helyi kórházi, másik része megyei gyermekgyógyászati, megyeközti gyermekgyógyászati, országos jellegű,
szimpóziumok nemzetközi részvétellel, továbbképző konferenciák orvosok, szakdolgozók számára, valamint az Egészségügyi Iskolaközpont
diákjai számára rendezett tudományos ülések voltak.
(Megjegyzés: a helyi rendezvényeket Kórházi Pártbizottság titkári
minőségben szerveztem évente két alkalommal júniusban és decemberben; érdekessége, hogy abban az időben az előadások és a meghívó is magyar nyelvű volt 1982-ig, a titkári funkcióról való lemondásomig. A meghívók az Egészségügyi Szakszervezet és a Kórház igazgatóságának neve alatt jelentek meg. Az egyéb rendezvényeket mint
a Román Gyermekgyógyász Társaság Hargita megyei elnöke, az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi Szakosztályának alelnöke
vagy Választmányi tagja, a Magyar Egészségügyi Társaság alelnöke, a
Pápai Páriz Ferenc Alapítvány elnöke és mint az Egészségügyi Iskolaközpont igazgatója szerveztem. Ez irányú tevékenységemet minden
alkalommal munkatársaim, az alkalmi szervezőbizottság tagjai támogatták. Neveik a meghívókon és a programfüzeteken fel vannak tüntetve, ez úton is munkájukért hálás köszönetemet fejezem ki. A
megyeközti és az országos jellegű tudományos ülések nyelve természetesen a román nyelv volt, majd a nemzetközi magnézium-szimpóziumok alkalmával olykor az angol nyelv is hivatalos volt).
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1. – Az egészségügy középkáder erkölcsi arculata a szocializmusban
Bodri Ibolya, Ladó Margit II. éves gyermekgy. asszisztensek
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Deák Erzsébet, Farkas Etelka főasszisztensek
Szakirányító – dr. Oláh Amália, dr. Balla Árpád
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Szakirányító – dr. Weyda János

8. – Fekélybetegek étrendi kezelése
Gyarmathy Éva, Derzsi Anna II. éves ált. asszisztensek
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Csóg Ildikó, Dobri Mária, Gagyi Éva II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Mátyus Márta
14. – A csecsemők parenteralis táplálása
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asszisztensek
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A) Az első részben az Egészségügyi Iskolaközpont diákjai, valamint a középkáderek számára rendezett továbbképzők és tudományos ülések anyagát mutatom be, a birtokomban lévő meghívók alapján.
1975. február 22.
Az egészségügyi posztlíceális tanulók és középkáderek
közös tudományos ülésszaka,
Székelyudvarhely, Municípiumi Kórház

1976. február 21.
Az asszisztens tanulók és a középkáderek tudományos ülésszaka,
Székelyudvarhely, Municípiumi Kórház
1. – Csecsemő-gyermekkori görcsös állapotok és sürgősségi kezelésük
Pop Mária, Józsa Mária, II. éves gyermekgy. asszisztensek
Szakirányító – dr. Jaklovszky Alfonz
2. – Terhességi eklampszia sürgősségi ellátása
Szőcs Erzsébet, Karda Emma II. éves szülész asszisztensek
Szakirányító – dr. Tamás Zoltán, Kacsó Erzsébet oktató
3. – Sürgősségi teendők heveny szívelégtelenségben
Márton Szidónia, Ruszev Mihály II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Kovács Árpád
4. – Morgagni–Adams–Stockes-szindróma sürgősségi ellátása
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6. – Elsősegélynyújtás gyermekkori heveny légzési katasztrófákban
Boga Éva, Samu Hajnalka II. éves gyermekgy. asszisztensek
Szakirányító – dr. Balla Árpád, Barabás Vilma oktató
7. – Elsősegélynyújtás heveny légzési elégtelenségben szenvedő sebészeti betegeknél
Mátyás Irma, Hodgyai Zoltán II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Venczel László, Kiss Aranka oktató
8. – Elsősegélynyújtási teendők heveny vérzéses állapotokban
Dimény Hajnalka, Kovács Mária II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Tamás Zoltán, Kacsó Erzsébet oktató
9. – Szülészeti vérzéses sokk
Orbán Irma II. éves szülész asszisztens
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10. – Heveny veseelégtelenségben szenvedő betegek ápolása
Clementis Katharina, Kassay Gyöngyvér főasszisztensek
Szakirányító – dr. Kurkó János
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11. – Komás betegek sürgősségi kezelése
Bara Jolán, Orbán Erzsébet, II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Weyda János
12. – Gyermekkori heveny mérgezések sürgősségi ellátásának alapelvei
Moldovan Zoriţa, Varga Tilda II. éves gyermekgy. asszisztensek
Szakirányító – dr. Balla Árpád, Sztojka Klára oktató
13. – Sürgősségi teendők csípések és kígyómarások esetén
Bokor Sz. Katalin, Gaál Izabella II. éves szülész asszisztensek
Szakirányító – dr. Mátyus Márta
14. – A vízbefúlás fiziopatológiája és elsősegély-nyújtási teendők
Mozer Lidia, Roth Renate II. éves gyermekgy. asszisztensek
Szakirányító – Sztojka Klára
15. – Sebészeti betegek rehidratálásának alapelvei
Barabás Ildikó asszisztens
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16. – A laboratóriumi asszisztensek feladata az intenzív betegellátásban
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Szakirányító – dr. P. Brassay Ildikó
17. – Az asszisztens teendői sürgősségi betegszállítás alatt
Jakab Csaba, ált. asszisztens, Boros Anna Mária, Brettscheider Karolina, II. éves gyermekgy. assszisztensek
1977. február 26.
A posztliceális asszisztens tanulók és a középkáderek
tudományos szimpóziuma „Az injekciózás technikája” címmel
1. – A parenterálisan alkalmazott gyógykezelés etikai és deontológiai
vonatkozásai
Dr. Mátyus András, dr. Mátyus Márta
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3. – Subcutan injekciózás módszerei
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6. – Injekciózás a kórház ellátási területén, 1971–1975 között
Bardocz Ildikó, Lukács Eszter főasszisztens, dr. Venczel László
7. – Az ülőideg injekciós sérülése
Balogh Ödön asszisztens
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Dr. Balla Árpád
1977. május l4.
Posztliceális Egészségügyi Iskola szimpóziuma
„Ápoláslélektan” címmel
1. – Anyagi és káderfeltételek a betegápolás humanizálásában
Dr. Jeszenszky Ferenc, dr. Martonos Zsigmond
2. – Az ápoláslélektan fogalma. A középkáder helye a betegápolásban
György Magda II. éves ált. asszisztens
Szakirányító – Kovács Judit oktató
3. – A lélektan és az orvostudomány viszonya. Betegvezetés és
psychoterápia
Geréb Judit tanárnő
4. – Az orvos–beteg kapcsolat
Dr. Bencsik Lehel
5. – Belbetegek ápoláslélektana
Szekrény Piroska, Ozsváth Katalin II. éves asszisztensek
Szakirányító – dr. Kovács Árpád
6. – A sebészet ápoláslélektana
Albert Éva, Pongrácz Éva II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Huszár Gyula, Kiss Aranka oktató
7. – A rákos betegek ápoláslélektana
Orbán Erzsébet, Székely Hajnal II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – Kiss Aranka oktató
8. – A nemi betegek és az egészségügyi személyzet kapcsolatának etikai kérdései
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Bokor Katalin, Bokor Emese, Marossy Anna, II. éves gyermekgy.
asszisztensek
Szakirányító – dr. Nagy Katalin
9. – A gyermek pszichoszomatikus fejlődése. Az anya–gyermek kapcsolat.
Máté Rege, Simon Mária Anna II. éves gyermekgy. asszisztensek
Szakirányító – dr. Balla Árpád
10. – A kórházban kezelt gyermekek ápoláslélektana
Szilágyi Jolán II. éves gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – Barabás Vilma oktató
11. – A testi és értelmi fogyatékos gyermekek gondozása és rehabilitációja
Biró Ildikó, Tankó Enikő, II. éves gyermekgy. asszisztensek
Szakirányító – dr. Séra Ida
12. – Járóbeteg-ellátás ápolás lélektana
Dombi Klára I. éves gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – Sztojka Klára oktató
13. – Az orvosi rehabilitáció lélektana
Ferencz Viola, Bálint Klára, Török Júlia I. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Vass Etelka
1977. december 23.
A Középkáder Szakosztály tudományos ülése:
„A középkáderek munkájának etikai és deontológiai vonatkozásai”
címmel
1. – A középkáderek etikai és deontológiai magatartása
Farkas Sára, Miklós Sára ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Kabdebó András
2. – A középkáder szerepe a hibák, tévedések, mulasztások elkerülésében, néhány etikai kérdés a F.O.G.-gyakorlatban
Szabó Aladár ált. asszisztens
Szakirányító – dr. Mátyus András
3. – Etikai és deontológiai vonatkozások a szülészeti-nőgyógyászati
betegek ápolásában
Berze Paula, Kertész Julia, Toró Anna szülész asszisztensek
Szakirányító – dr. László Dénes
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4. – A védőnő szerepe a családban
Farkas Etelka védőnő
Szakirányító – dr. Oláh Amália
5. – A gyermekgyógyász középkáderek munkájának etikai és deontológiai vonatkozásai
Samu Hajnalka gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – dr. Jaklovszky Alfonz
6. – A vírusos sárgaság morbiditása a székelyudvarhelyi Járványügyi
Laboratórium ellátási területén, 1973–1977 között, fontosabb teendők a morbiditás csökkentése érdekében
Szőke Ferenc közegészségügyi asszisztens
Szakirányító – dr. Füley László
1978. április 26.
Az Egészségügyi Líceum tudományos ülésszaka: szimpózium
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1. – Az egészségügyi nevelés célkitűzései és alapelvei,
Mátyás Ildikó, Szőcs Erzsébet, II. ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Weyda János
2. – Az egészségügyi nevelés általános módszertana
Mihály Zsuzsánna, Mihálydeák Piroska II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – Kovács Judit oktató
3. – Az egészségügyi nevelés helye az oktatásban
Lőrinczi Mária, Birton Delinka, II. éves gyermekgy. asszisztensek
Szakirányító – dr. Balla Árpád
4. – Az egészségügyi nevelés jelentősége és hatékonysága a Székelyudvarhelyi Egészségügyi Líceumban végzett felmérés alapján
Sztojka Klára oktató
5. – Az óvodások és napközisek egészségügyi nevelése
Szabó S. Éva, Barabás Margit II. gyermekgy. asszisztensek
Szakirányító – dr. Séra Ida
6. – Egészségügyi nevelés az általános iskolákban
Biró Mária II. éves gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – Sztojka Klára oktató
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7. – Egészségügyi nevelés a szakiskolákban
Ferencz Viola, Bálint Klára, Boros Margit II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – Kiss Aranka oktató
8. – Egészségügyi nevelés a járványos betegségek megelőzésében
Török Julia, Imre Éva II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Mátyus Márta
9. – Az egészségügyi nevelés szerepe egyes idült betegségek megelőzésében
Gáll Levente, Gőte Csaba, Jakabffy Sándor II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Vass Etelka
10. – Az ésszerű táplálkozásra való nevelés jelentősége
Vîgă Maria, Fazakas Júlia, II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Kovács Árpád
11. – Egészségügyi nevelés a fogászatban
Ciobotă Dorina, II. éves ált. asszisztens
Szakirányító – dr. András Erzsébet
12. – Az egészségügyi nevelés szerepe a lelki egészség megvédésében
Dombi Klára, II. éves gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – dr. Bencsik Lehel
13. – A szexuális nevelés szerepe az ifjúság erkölcsi arculatának kialakításában
Someşan Felicia, Tamás Irén, II. éves ált. asszisztensek
Szakirányító – dr. Nagy Katalin
1978. december 9.
Középkáder Szakosztály Székelyudvarhelyi részlegének
tudományos ülése:
„Új módszerek a betegvizsgálatban és -kezelésben”
1. – A mikrobiológiai vizsgálatok eredményeinek felhasználása a kórházi fertőzések megelőzésében
Lakatos Erzsébet, főasszisztens
Szakirányító – dr. Fülei László
2. – Az obstruktív pneumopathiák funkcionális vizsgálata
Gáll Mária, gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – dr. Veress Árpád
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3. – A keringési rendszer funkcionális vizsgálata
Tomos Mária, asszisztens
Szakirányító – dr. András Emil
4. – A belső fül funkcionális próbáiról
Szabó Aladár, főasszisztens
Szakirányító – dr. Mátyus András
5. – A statisztika jelentősége az egészségügyi tevékenységben
Nagy Annamária főasszisztens
6. – A kórházba utalt betegek egészségügyi nevelése
Marossy Anna, asszisztens
7. – Új kezelési módszerek a sürgősségi sebészeti gyakorlatban
Keintzel Jolán főasszisztens
Szakirányító – dr. Pilinszky Éva
8. – Égési sérülésben szenvedő gyerekek intenzív terápiája
Fancsali Zsuzsánna gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – dr. Jaklovszky Alfonz
9. – A kórszövettan szerepe a tuberkulózis felfedezésében
Serfőző Gabriella főasszisztens
Szakirányító – dr. Hecser László
10. – A tbc-betegek szigorúan ellenőrzött kezelése
Nagy Éva asszisztens
Szakirányító – dr. Gyöngyössy János
11. – A preszuicid krízis megelőzése
Lázár Sarolta pszichológus, Nagy Annamária főasszisztens, Péter
Éva asszisztens
12. – A játék mint nevelési eszköz a bölcsődei életben
Hodgyai Eszter, Gáll Erzsébet gyermekgy. asszisztens
1979. május 18.
A Középkáder Szakosztály Székelyudvarhelyi részlegének
tudományos ülésszaka
„A betegek diétás kezelése” címmel
1. – A szívbetegek gondozása és étrendje
Gajevszky Annamária asszisztens
Szakirányító – dr. Szabó Zoltán
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2. – A gyomorfekéllyel operált betegek diétája
Bálint Irma asszisztens
Szakirányító – dr. Bódi András
3. – A máj és epeút megbetegedésben szenvedő betegek diétás kezelése
Jakab Ágota asszisztens
Szakirányító – dr. Huszár Gyula
4. – A gyomorbántalmakban szenvedő betegek étrendje
Szőcs Júlia főnővér
Szakirányító – dr. Weyda János
5. – A cukorbetegek étrendje
Bodrogi Erika főnővér
Szakirányító – dr. Kovács Endre
6. – A hasmenéses betegek étrendje
Sebestyén Ildikó főnővér
Szakirányító – dr. András Zoltán
7. – A hepatitises betegek diétás kezelése
Köpe Klára főasszisztens
Szakirányító – dr. Kurkó János
8. – A terhes nő táplálkozása
Kertész Júlia fővédőnő
Szakirányító – dr. Toró Árpád
9. – A terhesség és anémia
Boros Mária asszisztens
Szakirányító – dr. Jakab Kálmán
10. – Anyatej és a természetes táplálás fontossága
Samu Hajnal gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – dr. Balla Árpád
11. – A csecsemő táplálásában használt diétás tápszerek
György Mária gyermekgy. asszisztens
Szakirányító – dr. Jaklovszky Alfonz
12. – A beutalt betegek étrendi kezelése
Nagy Marianna főasszisztens
13. – Enterális bántalmakban szenvedő betegek diétás kezelése a csíkszeredai megyei kórházban
Bokor Katalin, Tóth Julianna, Baricz Teréz asszisztensek
Szakirányító – dr. Bodó Ferenc
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1980. december 12.
Középkáder Szakosztály Székelyudvarhelyi részlegének
tudományos ülésszaka
„Az egészségügyi középkáder szerepe a dohányzás
és alkoholizmus leküzdésében” címmel
1. – Dohányzás és egészség
Kiss Aranka oktató
Szakirányító – prof. dr. Ander Zoltán
2. – Az egészségügyi középkáder szerepe a dohányzás és az alkoholizmus leküzdésében
Pál Etelka főasszisztens
Szakirányító – dr. Nagy Pál
3. – A dohányzás és az alkohol mint terhességi rizikó faktor
Péter Izabella asszisztens
Szakirányító – dr. László Dénes
4. – A dohányzás káros hatása a terheseknél és a terhesek egészségügyi nevelése
Tornai Gizella asszisztens
Szakirányító – Dr. Kerestély Veronika
5. – A passzív dohányzás és hatása a gyermekekre
Nagy Hajnal asszisztens
Szakirányító – dr. Jaklovszky Alfonz
6. – A dohányzás elleni egészségügyi nevelés hatékonyságának felmérése egy iskolai kösösségben
Verestóy Erzsébet asszisztens
Szakirányító – dr. Kabdebó András
7. – A dohányzás ártalma légúti megbetegedésekben
Péter Márta asszisztens
Szakirányító – dr. Weyda János
8. – A dohányzás és a tüdő-T.B.C.
Nagy Éva asszisztens
Szakirányító – dr. Gyöngyössy János
9. – Dohányzás és a tüdőrák
Vida Gyula asszisztens
Szakirányító – Dr. Gyöngyössy János
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10. – A dohányzás és az idült obstructiv pneumopathiák
Lukács Hermina asszisztens
Szakirányító – dr. Hász Sándor
11. – A dohányzás káros hatása a nemdohányzókra, és a dohányzás
elleni küzdelem közösségekben
Fekete Márta asszisztens
Szakirányító – dr. Birta László
12. – A középkáder szerepe a dohányzás megelőzésében
Sándor Marcella asszisztens
Szakirányító – dr. Pilinszky Éva
13. – A dohányzás elleni egészségügyi nevelés hatékonysága az egészségügyi intézményekben
Simó Sára asszisztens
Szakirányító – dr. Fülöp Mária
14. – Az alkohol szerepe szív- és érrendszeri megbetegedésekben
Péter Mária asszisztens
Szakirányító – dr. András Emil
15. – Az alkohol mérgezések sürgősségi vonatkozásai
Jakab Csaba, Bálint Kálmán asszisztensek
Szakirányító – dr. Csongvai Zsolt
16. – Az alkoholos májártalom
Barabás Ildikó asszisztens
Szakirányító – dr. András Zoltán
1981. június 12.
Középkáder Szakosztály Székelyudvarhelyi részlegének
tudományos ülésszaka
„Az egészségügyi középkáder teendői
az idült betegek rehabilitációjában” címmel
1. – Tapasztalataink a serdülőkori lelki zavarok psychoterápiájában
Kabdebó Teréz asszisztens
Szakirányító – dr. Bencsik Lehel
2. – A fontosabb idült gyomor-bélbetegségek rehabilitálási lehetőségei
Keitzel Jolán asszisztens
Szakirányító – dr. Pilinszky Éva
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3. – A gondozásban lévő vékonybélfekélyes betegek rehabilitálása a
felsőboldogfalvi Egészségügyi körben
Simó Erzsébet asszisztens
Szakirányító – dr. Grigercsik Gyula
4. – A magas vérnyomásban szenvedő betegek nyilvántartása, kezelése
és követése a székelyudvarhelyi Készruhagyár üzemi rendelőjében
Péter Katalin asszisztens
Szakirányító – dr. Huszár Árpád
5. – A TBC-s betegek heveny és idült kórformáinak kezelése és követése
Kocs Klára asszisztens
Szakirányító – dr. Gyöngyössy János
6. – A nemi betegségek nyilvántartása, kezelése és követése a székelyudvarhelyi nemi gyógyászati rendelőben
Mátyus Katalin, Lőrincz Erzsébet asszisztensek
Szakirányító – Dr. Nagy Katalin
7. – A hallássérültek
Szabó Aladár asszisztens
Szakirányító – dr. Mátyus András
8. – A B típusú hepatitises betegek járóbeteg-rendeléses gondozása
(1978–1981)
Sebestyén Ildikó asszisztens
Szakirányító – dr. Kurkó János
9. – A középkáder szerepe az idült sokízületi gyulladásos betegek kezelésében és követésében
Balogh Ödön asszisztens
Szakirányító – dr. Szabó Zoltán
10. – A gyógytorna szerepe a mozgásszervi megbetegedésekben szenvedő gyermekek gyógyításában
Györfi Erzsébet asszisztens
Szakirányító – dr. Harmath Zsuzsa
11. – Az öregkori mozgáskárosodások rehabilitációs lehetőségei
Lukács Margit asszisztens
Szakirányító – dr. Harmath Ferenc
12. – Az egészségügyi középkáder szerepe a fogatlanság rehabilitációjában
Orbán Ilona asszisztens
Szakirányító – dr. Sándor Ágnes és dr. Both András

13. – Az üzemi egészségügyi középkáder szerepe az idült betegek nyilvántartásában és ellenőrzésében
Dénes Teréz asszisztens
Szakirányító – dr. Haász Sándor
14. – A nyilvántartott betegek követése a Siménfalvi Egészségügyi Kör
területén
Fehér Klára, Kálmán Margit asszisztensek
Szakirányító – dr. Szabó Károly
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1981. december 4.
Középkáder Szakosztály Székelyudvarhelyi részlegének
tudományos ülésszaka
„A különböző szakmai és környezeti ártalmak
megelőzése és leküzdése”címmel
1. – A gyermek adaptációs problémái kisgyermek közösségben
Osváth Éva védőnő
Szakirányító – dr. Bencsik Lehel
2. – Óvodáskorú gyermekek mérlegvizsgálati adatai és a környezeti
tényezők
Balássy Ildikó asszisztens
Szakirányító – dr. Bencsik Lehel
3. – Az egészségügyi nevelés és a periodikus vizsgálat szerepe a szakmai megbetegedések megelőzésében
Kiss Zoltán asszisztens
Szakirányító – Dr. Haász Sándor
4. – A középkáder szerepe az ártalmas munkahelyen dolgozók időszakos szűrővizsgálatának megszervezésében
Miklós Sára asszisztens
Szakirányító – dr. Kabdebó András
5. – Szakmai megbetegedések és azok megelőzése
Nagy Márta asszisztens
Szakirányító – dr. Farkas Emese
6. – A szakmai ártalmak megelőzése és leküzdése
Török Edit asszisztens
Szakirányító – dr. Szabó Zoltán

7. – Tennivalók a szakmai megbetegedések megelőzésében a székelyudvarhelyi Bútorgyárban
Máthé Magda, Orbán Erzsébet asszisztens
Szakirányító – dr. Máthé Tibor
8. – Hogyan befolyásolják a noxás munkahelyek a Cérnagyár morbiditását
Hegyi Zsófia asszisztens
Szakirányító – dr. Pilinszky Éva
9. – Gyakorlati lehetőségek a terhességet veszélyeztető környezeti,
szakmai ártalmak elhárítására
Kertész Júlia asszisztens
Szakirányító – dr. Toró Árpád
10. – Megfigyelések az ólommal szennyezett környezetben dolgozó
anyák újszülöttei kóros elváltozásainak gyakoriságára vonatkozóan
Szabó Katalin, Imre Erzsébet, Tavaszi Klára asszisztensek
Szakirányító – dr. Józsa Ákos
11. – Az ólommérgezésekről
Kertész Berta asszisztens
Szakirányító – dr. Nagy Jenő

1982. június 25.
Középkáder Szakosztály Székelyudvarhelyi részlegének
tudományos ülése
„A középkáder szerepe a sürgősségi betegápolásban” címmel

Ez a rendezvény igen megtisztelő feladat volt a Székelyudvarhelyi
Egészségügyi Líceum számára.
A szakmai gyakorlati vetélkedő alkalmával meglátogattuk a Parajdi
Sóbányát, a Szejkén a mofettát, a Művészeti Líceum növendékeinek
képkiállítását, szakmai és művészi diapozitív-vetítést (A vérvétel technikája, Hargita ősszel és télen), a vendégek tiszteletére a Képzőművészeti
és Zeneiskola növendékei koncertet tartottak.
A város bemutatását is megszerveztük a vendégek számára. A rendezvénysorozat diszkóval és ünnepi vacsorával zárult.
A rendezvény nagy elismerésnek örvendett.

1. – A középkáderek szerepe az agyi vascularis katasztrófák ellátásában
Máthé Edit, Nagy Éva asszisztensek
Szakirányító – dr. Farkas Wellmann András
2. – Fejsérülések
Jakab Csaba asszisztens
Szakirányító – dr. Csongvay Zsolt
3. – A középkáderek segítsége a külső és középfül sürgősségi megbetegedéseinek ellátásában
Béres D. Ildikó, Rotaru Veronica asszisztensek
Szakirányító – dr. Gönczy Béla
4. – A gyomor-nyombélfekélyes beteg műtéti előkészítése és utókezelése
Simó Irma asszisztens
Szakirányító – dr. Venczel László
5. – A metrorhagia oka és szövődményei
Varga Lenke asszisztens
Szakirányító – dr. Toró Árpád
6. – A középkáder szerepe a hevenyen megnyilvánuló csigolyaközti
porckorongsérv elsősegélynyújtásában
Balogh Ödön, Lászlóffy Ildikó asszisztensek
Szakirányító – dr. Vass Etelka
7. – Az elsősegélynyújtás általános szabályai és alkalmazása az üzemi
rendelő szintjén
Blénessi Irén asszisztens
Szakirányító – dr. Nagy Jenő
8. – Az egészségügyi középkáder szerepe a székelyudvarhelyi Cérnagyár és Fonoda üzemi mérgezéseinek sürgősségi ellátása
Keintzel Jolán asszisztens
Szakirányító – dr. Pilinszky Éva
9. – Sürgősségi ellátás ételmérgezésekben
Székely M. Rácz Ilona asszisztens
Szakirányító – dr. Szövérffy Károly
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1981. május 5–9.
Az Egészségügyi Minisztérium keretében
Országos Gyakorlati Olimpiász megszervezése
az Egészségügyi Líceumok részére

10. – Gombamérgezések
Prázsmári Magda asszisztens
Szakirányító – dr. Vofkori Ida
11. – Elsősegélynyújtás metilalkohol és etilalkohol intoxikációban
Bertalan Mária, Kovács Mária asszisztensek
Szakirányító – dr. Barabás Lídia
12. – Újszülöttkori sürgősségi esetek
Kovács Ibolya asszisztens
Szakirányító – dr. Oláh Amália
13. – Sürgősségi ellátás a gyermekrendelőben
Ádám Mária asszisztens
Szakirányító – dr. Oláh Mihály
14. – Sürgősségi ellátás és megszervezése az iskolahálózatban
Kubanek Rózália, Nagy Ilona, Fancsali Zsuzsa asszisztensek
Szakirányító – dr. Tamás Mária
15. – A rehidratálás és parenteralis etetés új módszerei gyermekeknél
Demeter Judit, Achim Ildikó asszisztensek
Szakirányító – dr. Balla Árpád
16. – Sürgősségi röntgenvizsgálatok indikációja és technikája
Sztojka Éva asszisztens
Szakirányító – dr. Kopenetz Lajos
17. – Streptococcus fertőzés megelőzése, kezelése és diszpenzarizálása
Nagy Irma, Barbu Cornelia asszisztensek
Szakirányító – dr. Jaklovszky Alfonz
2000. június 30. – július 1.
A Magyar Egészségügyi Társaság szervezésében:
Egészségügyi szakdolgozók I. Továbbképző Konferenciája
„Mindent az Egészségért” címmel
Székelyudvarhely, Művelődési Ház
A konferencia védnökei: Dr. Sc. Balla Árpád, a MET alelnöke, és
Dr. Tóth Attila, a Kórház igazgatója
A konferencia elnöke: Dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Nagy Ágnes, titkár – Biró Júlia
A résztvevők száma: 101
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1. – Biró Enikő, Gyermekosztály, Székelykeresztúr
Egész-ség
2. – Szekeres Ildikó, Közegészségügyi Igazgatóság, Csíkszereda
Mindent az egészségért a fogamzástól a serdülőkorig
Baba–mama klub tevékenységről
3. – Benedek Réka, Gergely Katalin, Újszülött osztály, Székelyudvarhely
Szoptatás az újszülött osztályon
4. – Gergely Mária, Gotthárd Ildikó, Újszülött osztály, Székelyudvarhely
A csecsemő természetes táplálása
5. – Jére Ildikó, Dénes Enikő, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
A kisgyermek ésszerű táplálása
6. – Mihály Ildikó, Belgyógyászat, Székelyudvarhely
A táplálkozás és a diabetes
7. – Dr. Ádámné Péterffy Sarolta, Budapest
Esetmegbeszélő csoport vezetésének jelentősége az ápolóknál
8. – Fábián Andrea, Fábián Mária, Bőrgyógyászati Klinika, Kolozsvár
Mi lesz veletek „dobozemberek”? Együtt a paciensek bio-pszihoszociális jólétéért
9. – Horváth Elekes Tünde, Semmelweis Kórház, Kiskunhalas
Asztmanővér munka, Magyarországon
10. – Zemplényi Katalin, Asztmás és allergiás gyermekek budapesti
egyesülete, Budapest
Mi is az a MEDIBUSZ?
11. – Szigetvári Tünde, V. sz. Belgyógyászati Klinika, Marosvásárhely
Az életvitel szerepe idült vénás betegségekben
12. – Barabás Judit, Szülészet-Nőgyógyászat, Székelyudvarhely
A terhesség a nő életének legszebb időszaka – másállapot
13. – Molnár Judit, Beke Julianna, Szülészet-Nőgyógyászat,
Székelyudvarhely
A változás korában változatlanul
14. – Geréb Éva, László Katalin, Családorvosi Rendelő, Székelyudvarhely
A citotumorális szűrés szerepe a méhnyakrák megelőzésében
15. – Nagy Hajnalka, Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont,
Székelyudvarhely
Az ápolás szerepe az osteoporosis megelőzésében és kezelésében
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16. – Széman Rózsa, Fogászati Rendelő, Szilágysomlyó
Az elsőosztályos gyerekek fogainak egészségi állapota 30 éves felmérés alapján
17. – Sápi Erzsébet, Nagy Andrea, Popa Mirela, Gyermekklinika,
Nagyvárad
A nevelés és a kultúra hatása az ifjúság szexuális magatartásában
18. – Bajiné Farkas Judit, Tüdő- és Szív-Kórház, Mosdós
A nosocomialis surveillance, mint a kórházi infekciókontroll alappillére
19. – Gotthárd Kató, Csete Ágnes, Fertőző osztály, Székelyudvarhely
Vírushepatitis megelőzése, korszerű eljárások a differenciáldiagnózis felállításában
20. – Nyirő Klára, Serfőző Gabriella, Mihály Levente, dr. Fehér István,
Kórszövettani Laboratórium, Székelyudvarhely
Immunhisztokémiai vizsgálatokkal szerzett tapasztalataink a székelyudvarhelyi kórszövettani laboratóriumban
A rendezvény állófogadással zárult, másnap kirándulás:
Korond – Parajd – Sóbánya – Farkaslaka – Tamási Áron emlékház.
Összesítve: 13 tudományos ülésről, 1 országos szakmai olimpiászról
tudunk beszámolni, ezeken a rendezvényeken 175 előadás hangzott el és 4 általunk készített szakmai kisfilm került vetítésre!
Köszönet az egykori szervezőknek és az előadóknak.
* * *
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B) Az alábbiakban az orvosok számára rendezett tudományos üléseken valamint a továbbképző konferenciákon elhangzott előadásokat mutatjuk be, a
rendelkezésünkre álló programok alapján, 1968-tól napjainkig.
1968. november 23.
R.Sz.K. Orvostudományi Társaságai Szövetsége Hargita megyei
Fiókjának Szülész-Nőgyógyász és Gyermekgyógyász Szakosztálya,
és a Székelyudvarhelyi Kórház Igazgatósága által szervezett
„Ünnepi tudományos ülés az anya és gyermekgyógyászati hálózat
fennállásának XX-ik évfordulója tiszteletére”
1. – Lőrincz E. András, Marosvásárhely
Anyai halál és elháríthatóság
2. – Rusu Octavian, Marosvásárhely
A késői terhességi toxikózis a mindennapi gyakorlatban
3. – Borbáth Andor, Marosvásárhely
Psychosomatikus nőgyógyászat
4. – Truţă Emil, Marosvásárhely
Átültetésekkel kapcsolatos időszerű kérdések a szülészet-nőgyógyászatban
5. – Bajkó Barabás, Pahota Gyula, Radu Ladislau, Szatmári Sebestyén, Cseh Nándor, Csíkszereda
Az ismeretlen aetiológiáju koraszülések megelőzése a méhizomzat
ingerlékenységének csökkentésével
6. – Mélik Sándor, Sepsiszentgyörgy
20 év placenta praeviás szülései
7. – Kiszel János, Varga János, Varga Jánosné, Kónya Zoltán, Budapest
Anya és magzati vérbarbiturát-szint és sav–bázis egyensúly vizsgálata intratraheális narkózisban végzett császármetszésekben
8. – Boga Károly, Marosvásárhely
A nőgyógyászati urológia kérdései a modern szülészet-nőgyógyászati gyakorlatban
9. – Ungureanu Octavian, Căpîlna Emil, Marosvásárhely
Újabb adatok a tejkiválasztás élettanához
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10. – Bogdán István, Szántó Lajos, Barót
Kislányoknál előforduló húgycsőnyálkahártya-előesés ismertetése
egy eset kapcsán
11. – Tamás Zoltán, Székelyudvarhely: Röntgensugárzások hatása a
szülés folyamatára
* * *
1. – Jaklovszky Alfonz, Székelyudvarhely:
A gyermekhalandóság alakulása 1948–1968 között a székelyudvarhelyi Egyesített Kórház által ellátott területen
2. – Hadnagy Csaba, Lőrincz E. András, Zsigmondovics Eleonora,
Erdélyi Anna, Covrig Viktor, Pupăză Eleonora, Marosvásárhely
Az újszülött vére
3. – Andreicuţ Silvia, Marosvásárhely
Hystokémiai vizsgálatok újszülöttek szerveiben
4. – Weyda Erzsébet, Székelyudvarhely
A veleszületett collagenozisok
5. – Vörös Erzsébet, Gyergyószentmiklós
Rovarirtószer-mérgezés utáni fejlődési rendellenesség (Mikrokephalia és malignus hyperkeratozis)
6. – Heinrich Mihály, Marosvásárhely
A gyermekkori antibiotherápia időszerű kérdései
7. – Csiszér István, Moran Cloud, Tunyogi Margit, Csíkszereda
A csecsemőkori heveny deshydratatio, mint kórházi betegeink gyakori halála oka
8. – Balla Árpád, H. Ferencz Vilma, Jaklovszky Alfonz, Orbán Márta
asszisztens, Székelyudvarhely
Csecsemők közt észlelt mucoviscidozis esetek
9. – Strömpel Endre, Dávid György, Sepsiszentgyörgy
A lencse alkalmazása hasmenéses csecsemők étrendjében
10. – Kertész Béla, P. Brassay Ildikó, Jaklovszky Alfonz, Székelyudvarhely
Egy észlelt glucose-6-phosphat dehydrogenáz hiányos heveny
gyógyszeres haemoliticus anaemia kapcsán végzett családfa-kutatás
11. – Csydei József, Coman Aranka, Domokos Klára, Marosvásárhely
A Bouillaud–Sokolski-betegség klinikai és terápiás kérdései

12. – Szabó Lenke, Siménfalvi Egészségügyi Kör, Hargita megye
A vidéki fektetők szerepe a gyermekkori Bouillaud–Sokolskirheuma megelőzésében
13. – Grépály András, Marosvásárhely
A marosvásárhelyi gyermekklinika 19 éves tapasztalata a gümőkóros agyhártya- és agyvelőgyulladás kezelésében
14. – Vánky Farkas, Marosvásárhely
Az úgynevezett világrahozott csípőficam megelőzésének kérdése
15. – Simon István, Gyergyószentmiklós
Az utolsó 8 évben a gyergyószentmiklósi gyermekosztályra beutalt
heveny mérgezéses esetek
16. – Marosi Károly, Gorzó Árpád, Lázár József, Maroshévíz
A serdülő- és ifjúkor szexuális kérdései (felvilágosítás – nevelés)
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1971. május 15.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet és a Kórház
Igazgatósága ünnepi tudományos ülésszakán elhangzott előadások
1. – Kovács Árpád
A cor pulmonale és kezelése
2. – Veress Árpád, Keresztes Éva, Parajd
Chronicus légúti megbetegedések kezelése a parajdi sóbányában
3. – Bódi András, Barabás Anna, Gyarmathy Erzsébet, Csongvay
Zsolt, Szabó Mihály
Tapasztalataink a gyomorrák kezelésében az 1946–1970 közötti
beteganyagon
4. – Tamás Zoltán
A röntgen-sugár szerepe a fejlődési rendellenességek kialakulásában
5. – Kováts Endre
Az utóbbi 15 év diabeteses morbiditása a poliklinika által ellátott
területen
6. – Mánya Zoltán
Bronchopneumoniás fertőzések atypusos Mycobacteriumokkal
7. – Fülei László
Laboratóriumi megfigyelések húgyúti fertőzésekkel kapcsolatban

8. – András Zoltán, Mátyus Márta, Kurkó János, Fülei László
Adalékok a hepatitis infectiosa kórképéhez
9. – Mihály Zoltán
Tapasztalatok a fertőzések megelőzéséről járó beteg rendelésen
10. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, Kertész Béla, P. Brassay Ildikó
A gyermekkori májmételyről
11. – Todea Agusta
A psihikai tényezők szerepe a glaucoma etioipathogenezisében
12. – Toró Árpád, Balla Árpád
Méhen belül keletkezett köldökzsinór haematoma
13. – Tamás Zoltán, Nagy Dénes, Székleyudvarhely
Szülés alatt keletkezett haemiplegia
14. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád
A pneumatosis cystica intestini
1971. december 11.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatósága által szervezett
tudományos ülésszakon felolvasott előadások

9. – Tamás Zoltán, Pupp Antal
Radioaktív foszfor hatása egerek petefészkének és méhének működésére
10. – Tamás Zoltán, Tuka Piroska, Jakab Kálmán
Méhvérzést okozó rosszindulatú petefészek-daganatok
11. – Tamás Zoltán, Jakab Kálmán
Szülési szövődményt okozó uterus diverticulum
12. – András Zoltán, Kurkó Jnos, Fülei László, Balla Árpád, Mărgineanu Victor
Adalékok a trichinellozis klinikumához 15 eset kapcsán
13. – Mánya Zoltán, Gyöngyössy János
Az alkoholizmus szerepe a T.B.C.-s betegek sorsának alakulásában
14. – Barabás Anna
A haemoblastozisok morbiditási adatai a székelyudvarhelyi kórház
által ellátott területen, 1962–1971
15. – Birta Mátyás
A degeneratio pigmentosa a székelyudvarhelyi poliklinika által ellátott területen
1972. május 27.
A Székelyudvarhelyi Egészségügy Szakszervezet
és a Kórház Igazgatósága által rendezett
tudományos ülésszakon elhangzott előadások

1. – Weyda János
Hypertyreogen krízis
2. – Bódi András
Beszámoló az 1970. évi bukaresti gastroenterológiai kongresszusról
3. – Imre Ferenc, Székelyudvarhely
A krónikus májbetegségek megelőzése
4. – Csongvay Zsolt
Amit a L.A.T.S.-ról tudunk
5. – Jaklovszky Alfonz
Yatrogen quadriceps fibrozis gyermekkorban
6. – Balla Árpád
Alkoholos meningo-encephalitisek
7. – Séra Ida
Post-traumás meningitis esete
8. – Schwarczenberger Mária
Inkomplekt Pierre–Robin syndroma észlelt esete

1. – Weyda János
A cor pulmonale decompensatum kezelésének kérdéseiről
2. – Imre Ferenc
A fekélybetegség diagnosztikája és kezelésének újabb irányelvei
3. – Kováts Endre, Birta Mátyás, Kovács Árpád
Az elhízásról a székelyudvarhelyi poliklinika beteg-anyagában
4. – Mánya Zoltán
Eritema nodosum néhány észlelt eset kapcsán
5. – Gyöngyössy János
A miambutol
6. – Kurkó János, András Zoltán, Mátyus Márta
A steroiddiabetesről két észlelt esetünk kapcsán
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7. – Szilasi András, Hecser István asszisztens
Tévedések a csontok röntgen diagnosztikájában
8. – Todea Agusta
A mélyhűtéses hályogműtét és a cryoextractor
9. – Jaklovszky Alfonz
Legújabb adatok a citomegáliás betegségről
10. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, Balla Melinda
A peroralis glicerin alkalmazása csecsemőkori agy-oedemák kezelésében
11. – Schwarczenberger Mária, P. Brassay Ildikó, Kovács Endre
A pubertás körüli basophilismus
12. – Hecser László, Kertész Béla
Neurológiai tünetek vashiányos anaemiában
13. – Weyda Erzsébet
A szív fejlődési rendellenességeinek korai diagnózisa
14. – Tamás Zoltán
Ionizáló sugárzás hatása az anyai szervezetre, terhesség alatt
15. – Jakab Kálmán
Méhkifordulás esete
16. – Toró Árpád
Gombás colpitisek Kezelése K-vitaminnal
17. – Sólyom Dezső
Tapasztalataink méhszájzáró műtétek kapcsán
1972. december 16.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatósága által szervezett
tudományos ülésszakon elhangzott előadások
1. – Imre Ferenc
Immunosuppressiv kezelés belgyógyászati vese- és májbetegekben
2. – Venczel László, Bódi András
Az epekőbetegségek kiértékelése a sebészeti osztály 10 éves beteganyagában (1962–1972)
3. – Bódi András, Csongvay Zsolt, Venczel László
A patkóbélfekély Bilroth I. szerinti megoldásának módosítása, 3
eset kapcsán
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4. – András Zoltán, Kurkó János, Mátyus Márta
Gyógyszerallergia okozta, nekrózishoz vezető, kiterjedt bőrvérzés
5. – Mánya Zoltán, Gyöngyössy János
A tbc-endémia alakulása gondozónk ellátási területén
6. – Haász Sándor
Artropátiák, munkahelyek és a dohányzás
7. – Bencsik Lehel
Cenesztopátiás neurózisok szakjáró betegrendelésen egy év beteganyagában
8. – Balla Árpád, Vofkori László tanár, Balla Melinda gyógyszerész
Székelyudvarhely és környéke gyógytényezői értékesítésének kérdései
9. – Schwarczenberger Mária, Jaklovszky Alfonz, Mátyus András
„Idült mandulagyulladás ankét” a székelyudvarhelyi iskolások között
10. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád
A reumatológiai szakrendelők szerepe a gyermekkori reumás fertőzés kezelésében és megelőzésében (15 évre)
11. – Hecser László, Kertész Béla
Járványszerűen jelentkező asztmás bronchitis vidékig gyermekközösségekben
12. – Weyda Erzsébet
Az artrogripozis multiplex congenita ritka esete
13. – Toró Árpád, Sólyom Dezső
Császármetszések hatása a szaporulatra
14. – Tamás Zoltán, Jakab Kálmán, Sólyom Dezső
Többször szülők szülése
15. – Tamás Zoltán
Sürgős relaparatomiák szülészeti és nőgyógyászati műtétek után
1973. május 19.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésszakán felolvasott dolgozatok
1. – Nagy András, Csíkszereda
A szexuális nevelés korszerű alapelvei
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2. – Tamás Zoltán
Méhrepedés császármetszés után
3. – Jaklovszky Alfonz, Szilasi András
A caudális regressio syndromáról
4. – Balla Árpád
A magnézium a gyermekgyógyászatban
5. – Schwarczenberger Mária, Jaklovszky Alfonz
A kórházi ápolás első 24 órájában elhalt betegek a székelyudvarhelyi gyermekosztályon
6. – Oláh Amália
Egészségügyi nevelés kiértékelése a csecsemő gondozását és táplálását illetően Székelyudvarhely municípium területén
7. – Weyda János
Az obliterativ érbetegségek korszerű szemlélete és gyógykezelése
8. – Kováts Endre, Kovács Á., P. Brassay Ildikó
A hypothyreosisos szív
9. – Vass Etelka, Kováts Endre, P. Brassay Ildikó
A köszvényes artropathiákról
10. – P.Brassay Ildikó
A lambliázisról
11. – Bódi András
Choledoco-duodenostomiával kapcsolatos tapasztalataink osztályunk 12 éves gyakorlatában
12. – Venczel László, Szabó Mihály
47%-os II–III. fokú égés kétéves gyereknél
13. – Csongvay Zsolt, Bódi András
Az alsó végtagok vénásrendszerén végzett beavatkozások osztályunk öt éves anyagában
14. – Szabó Mihály, Bódi András, Venczel László, Székelyudvarhely
Resuscitácios eredményeink három szívstop kapcsán
15. – Birta Mátyás
Cataracta és glaucoma együttes előfordulása és kölcsönhatása
16. – Szilasi András
Hargita megye városi lakosainak orvosi sugár-terhelése 1971-ben
17. – Gyöngyössy János, Péter Irma, Kocs Klára asszisztensek
Tuberkulin vizsgálatok kontakt-gyermekeken

18. – Bencsik Lehel
Adalékok a schizophréniás betegek családtagjainál észlelhető elmekórképekhez
19. – András Zoltán
Újdonságok a hepatológiában
20. – Kurkó János
Az immunválasz mechanizmusa
21. – Füley László
Az aflatoxinok és kóroktani jelentőségük (referátum)
22. – Filmbemutató: A veleszületett csípőficam korai kórisméje, kezelése, profilaxisa
Ozsváth Pál operatőr, Balla Árpád főrendező (Székelyudvarhely),
Kézdi Gyula rendező (Marosvásárhely), Szőcs Károly rajzmester
(Csíkszereda)
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1973. június 8–9., Székelyudvarhely – Homoródfürdő
U.S.S.M. Filiala Harghita, Secţia Pediatrie a Spitalului General
Odorheiu Secuiesc, Direcţia Sanitară a Judeţului Harghita
a organizat în cinstea a XXV ani de la infinţarea reţelei O.M.C.
Consfătuirea Interjudeţeană de Pediatrie – cu tema
„Copilul din Evidenţa Specială”
Au fost prezentate următoarele comunicări:
1. – Ieremia Gabriela, Schieb O. Hans, Munteanu Ioan, Hain Etel,
Tîrgu Mureş
Soarta prematurilor externaţi din Centrul de prematuri Tîrgu
Mureş în perioada 1967–1971
2. – Strömpel Endre, Szőcs Ibolya, Sfîntu Gheorghe
Rezultatul examinărilor catamnestice făcute la copii din evidenţa specială născuţi imaturi în perioada 1950–1959 în Spitalul Sf. Gheorghe
3. – Weyda Elisabeta, Jaklovszky Alfonz, Jaklovszky Ana, Odorheiu
Secuiesc
Catamneza unui lot de 250 prematuri născuţi în Maternitatea din
Odorheiu Secuiesc
4. – Ghelman Mihai, Ghelman Marcelina, Negreşti-Vaslui
Aspecte ale imaturităţii în mediul rural

5. – Gheorghieci Victoria, Gáspár Mária, Drăgănescu Lia, Eisikovits
Alexandru, Cluj
Aspecte ale distrofiei în unele creşe din Cluj
6. – Moldovan Maria, Jaklovszky Alfonz, Circ. San. Praid
Problema distrofiei în Circ. San. rurală Praid
7. – Csiszér István, Ambrus Zoltán, Miercurea Ciuc
Contribuţii la problema cauzelor rahitismului la copii internaţi în
secţia de Pediatrie Miercurea Ciuc
8. – Oláh Amália, Jaklovszky Alfonz, Odorheiu Secuiesc
Observaţii privind rolul factorilor adjuvanţi în rahitism la sugarii
din Odorheiu Secuiesc
9. – Balla Árpád, chim. Serfőző Pál, H. Ferencz Vilma, P. Brassay Ildikó, Odorheiu Secuiesc
Cercetări privind rolul magneziului în rahitism
10. – Vofkori Ida, Jaklovszky Alfonz, Circ. San. Zetea
Rezultatele unei noi scheme de profilaxie medicamentoasă a rahitismului experimentată la sugarii in Circ. San. rurală Zetea
11. – Imre Barna, Tg. Mureş
Dispenzarizarea copiilor asthmatici la nivelul Policlinicii de copii
Tg. Mureş
12. – Catrinel Rusnac, Gh. Puskás, Rusnac Constantin, Tg. Mureş
Importanţa urmăririi electro-clinice a sugarilor cu pneumopatii
acute dispneizante
13. – Grépály András, Nagy Attila, Tg. Mureş
Experienţa Clinicii de Pediatrie din Tg. Mureş, în tratamentul tuberculozei sugarului de la aplicarea terapiei hidrazidice
14. – Gyöngyössy János, asist. Kocs Klára şi Péter Irma, Odorheiu Secuiesc
Testări tuberculinice la copii din focare TBC.
15. – Anton D. Dumitru, Bacău
Copilul hemofilic, aspectul medico-social şi dispenzarizarea
16. – Kertész Béla, Hecser László, Odoheiu Secuiesc
Rezultatele feroterapiei la sugarii anemici
17. – Hoványi György, Hoványi Csilla, M. Ciuc
Problemele psihiatrice ale primelor trei ani de viaţă
18. – Csizmás Irén, Ady Éva, M. Ciuc
Problemele dispenzarizării stărilor post-convulsive la copii

19. – Marosi Károly, Lázár József, Topliţa
Copilul epileptic din evidenţa specială
20. – Costea Angela, Oradea
Organizarea urmăririi bolnavilor cronici la nivelul Spitalului
Judeţean de Copii Oradea
21. – Struhl I., Andronescu Alex., Bălan V., L. Dănilă, G. Georceanu,
Z. Ionescu, G. Lupaşcu, Bucureşti
Examenul de bilanţ, factor important în depistarea şi dispenzarizarea bolilor cronici la şcolari
22. – Georgescu Mircea, Bucureşti
Contribuţii la organizarea de „Servicii de sănătate la dispoziţia copiilor”
23. – Goldiş Gheorghe, Caimacan Daniel, Titică Ionescu, Bucureşti
Realizarea unor fişe precodificate pentru dispenzarizarea copiilor
cu reumatism articular acut şi cardiopatii congenitale
24. –Ştefănescu Gheorghe, Péter József, Kardos János, István Alice,
Szőri Márta, Tîrnăveni
Modul şi eficienţa urmăririi R.A.A. infantil în teritoriul arondat
Spitalului Tîrnăveni (1963–1972)
25. – Szabó Pál, M. Ciuc
Eficienţa dispensarizării copiilor reumatici din teritoriul Spitalului Miercurea Ciuc
26. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád, Odorheiu Secuiesc
Din experienţa de 15 ani a Cabinetului de reumatologie copii din
Odorheiu Secuiesc
27. – Puskás György, Indig Bianka, Metz Olga, Tg. Mureş
Contribuţii la problema copilului diabetic
28. – Puskás György, Metz Olga, Indig Bianka, Kasza László, Nussbaum
Oszkár, Nussbaum Vera, Ajtai Puskás Katalin, Nagy László, Tg. Mureş
Remisiuni în diabetul zaharat la copii cu debut de hepatită infecţioasă
29. – Rácz Tibor, Spineanu R., Oradea
Aspecte privind dispensarizarea copiilor cu hepatopatii posthepatitice în oraşul Oradea
30. – Elena Olinic, Udrescu Alexandru, Tenţ Cecilia, Chichi Jan, Bacău
Aspecte biochimice în hepatita cronică dispensarizată la Policlinica
de copii Bacău, între 1971–1972
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31. – András Zoltán, Odorheiu Secuiesc
Aspecte ale dispensarizării copiilor posthepatitici la Policlinica din
Odorheiu Secuiesc
32. – Balla Árpád, F. Hecser Vilma chim., Hecser László, Kertész Béla,
Jaklovszky Alfonz, Odorheiu Secuiesc
Contribuţii la studiul ulcerului duodenal infantil
33. – Lucia Albu, Struhl Ioan, Bucureşti
Activitatea cabinetului de oftalmologie ortoptică din policlinica de
copii din Sectorul II. Bucureşti pentru depistarea şi tratarea strabismelor şi ambliopiilor la copii 0–6 ani
34. – Florica Popovici, Chichi Jan, psiholog Ermina Gălăţeanu, Bacău
Dispensarizarea copilului deficient motor
35. – Albu Georgeta, logoped, Bacău
Dispensaroizarea copilului cu tulburări de vorbire
36. – Jeszenszky Géza, Jeszenszky Ferenc, Lăzarea – M. Ciuc
Problema deficienţelor de şcolarizare în unităţile şcolare din comuna Lazărea
37. – Kézdi Gyula, Fazakas Lázár, Tg. Mureş
Probleme în legătură cu depistarea şi dispensarizarea sugarilor cu
displazie congenitală de şold
38. – Balla Árpád, Kézdi Gyula, Szőcs Károly, Ozsváth Pál profesor,
Odorheiu Secuiesc – Tg. Mureş – M. Ciuc
Prezentarea filmului 8 × 8 mm: Luxaţia congenitală a şoldului
1973. december 15.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésszakán elhangzott előadások
1. – Tamás Zoltán, Weyda Erzsébet
Elölfekvő lepény hatása az újszülöttre
2. – Weyda Erzsébet
Asfixiában született magzatok 8 éves anyagunkban
3. – Jaklovszky Alfonz, Weyda Erzsébet
Újszülöttkori consumptios coagulopatiák
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4. – Balla Árpád, Serfőző Pál, Hecser Ferencz Vilma, P. Brassay Ildikó
A magnézium szint tanulmányozása rachitisben
5. – Balla Árpád, H. Ferencz Vilma, Hecser László, Kertész Béla, Jaklovszky Alfonz
Adalékok a gyermekkori nyombélfekély klinikumához
6. – Schwarczenberger Mária, Füley László
Streptococcus anginákkal kapcsolatos észleléseink
7. – Bencsik Lehel
A schizofrénia összehasonlító epidemiológiája
8. – Weyda János
A szív-infarctus modern kezelése
9. – Imre Ferenc
A diuretikus terápia néhány mellékhatásáról
10. – Bódi András, Csongvay Zsolt, Venczel László
A Billroth I. műtét módosított változata
11. – Venczel László, Bódi András
Az ultrasubtotalis gyomorresectio új módszere
12. – Gyöngyössy János
A tuberculosis modern kezelése
1974. május 30.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésszakán elhangzott előadások
1. – Weyda János
A cor pulmonale decompensatum kezeléséről
2. – Imre Ferenc
Cor pulmonale cronicum kezelése
3. – P. Brassay Ildikó
A haemolitikus anaemiákról
4. – Szilasi András
Vesekő-megbetegedés a röntgenosztály statisztikájában
5. – Kováts Endre, Vass Etelka
A diabeteses beteg gondozása
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6. – Vass Etelka
A mozgásszervi betegségek rehabilitációs lehetőségei osztályunkon
7. – Kováts Endre, Vass Etelka
Az anyagcserezavarral kapcsolatos mozgásszervi elváltozások
8. – Bódi András, Csongvay Zsolt, Nagy Katalin
Neuro-dermitis varixos alapon
9. – Bódi András, Csongvay Zsolt
Két ritka fejlődési rendellenesség epeműtét kapcsán
10. – Bartis Emese
Tapasztalataink a ketaject narkózisról
11. – Venczel László, Ozsváth Pál (operatőr), Balla Árpád
Filmbemutató: Totalis scalpirozás 17 éves leánynál
12. – Jaklovszky Alfonz, P. Brassay Ildikó, Kertész Béla
Glukoz-6-phosphat-dehydrogenaz-hiányos családok kórházunk területéről
13. – Füley László, Jaklovszky Alfonz
Különleges lokalizációjú Candida fertőzés újszülött korban
14. – Séra Ida, Venczel László, Jaklovszky Alfonz, Szilasi András
Kongenitális duodenum atresia műtétileg megoldott esete
15. – Balla Árpád, Hadnagy Csaba, Erdélyi Anna, Jaklovszky Alfonz,
P. Brassay Ildikó,
Talasemia esetek
16. – Fleisz Mihály
Az iskoláskori caries morbiditás helyzete Székelyudvarhelyen
17. – Tamás Zoltán, Jakab Kálmán, Sólyom Dezső
Császármetszés sokszor szülő nőknél
18. – Sólyom Dezső, Weyda Erzsébet
Köldökzsinór rendellenességek
19. – Bartis Emese, Weyda Erzsébet
Összehasonlító vizsgálatok a császármetszésnél alkalmazott érzéstelenítő eljárásokról (170 eset kapcsán)
20. – András Zoltán
A vírusimmunitás
21. – Bencsik Lehel, Biró Árpád
Psychés betegek rehabilitációja
22. – Gyöngyössy János
Az idült légzési elégtelenség kezelése

1. – Mátyus András
Orvosi etika
2. – Weyda János
Kisvérköri hypertensiogen elváltozások idült bronchopulmonalis
folyamatok után
3. – Imre Ferenc, Szilasi András
Peroralis cholecystographia Iopanoic savval (értékelés)
4. – Gyöngyössy János
Az idült légzési elégtelenség kezelése
5. – András Zoltán
Egy leptospirozis járvány tanulságai
6. – Balázs Piroska gyógysz., Mátyus Márta, Takács Ilona gyógysz.
Megfigyelések a borátok helyetesítésének és kivonásának lehetőségéről a terápiában
7. – Kurkó János
Anafilaxiás shock megelőzése és kezelése
8. – P. Brassay Ildikó
A cholesterin anyagcsere az újabb kutatások tükrében
9. – Tamás Zoltán, Jakab Kálmán, Toró Árpád
Méhrepedés a terhesség VI-ik hónapjában
10. – Weyda Erzsébet, Jaklovszky Alfonz, Jaklovszky Anna
250 koraszülött psiho-somatikus fejlődésének utánvizsgálata
11. – Schwarczenberger Mária, Jaklovszky Alfonz
Ostium atrioventriculare commune persistens esete
12. – Balla Árpád, Bódi András, Hecser László, Gyarmathy Erzsébet,
Bartis Emese
Veleszületett fibrinogén hiányos gyermek kétszakaszos léprupturája
13. – Jaklovszky Alfonz
Új irányelvek a gyermekkori acut limphás leucozis kezelésében
14. – H. Ferencz Vilma, Balla Árpád, Kertész Béla, Hecser László
Aplicarea metodei Lambling la secţia de pediatrie
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1974. december 14.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
tudományos ülésszakán elhangzott előadások

15. – Oláh Amália, Deák Erzsébet és Farkas Etelka védőnők
Rachitis alakulása 1971–1974-es években az I. sz. körzeti gyermekrendelő ellátási területén
16. – Fleisz Mihály
Endomethasonnal végzett rutinszerű kezelés elhalt fogbelű tejőrlők esetében
17. – Bencsik Lehel
E.E.G.-vizsgálatok schizophren betegek vérrokonainál
18. – Bakk Takács Sára
Higroma colli congenitum
19. – Bibó Z. Árpád, Bencsik Lehel, Máté Tibor
Foglalkozási tényezők a székelyudvarhelyi Készruhagyár neuraszténiás morbiditásában (1972–1974 – 1. rész)
20. – Hecser László, Szilasi András
Radio-morfológiai összefüggések gyomor-carcinomában
21. – Bódi András, Vitos Attila, Hermann László, Csíkszereda
A biliaris peritonitisek Hargita megyében 1954–1974 között
22. – Venczel László, Bódi András, Csongvay Zsolt
A gyomor duodenum-perforatiok az udvarhelyi kórház beteganyagában 1964–1974 között
23. – Hecser László
Nyákvizsgálat carcinomákban

1. – Jeszenszky Ferenc, Csíkszereda
Az orvosi tevékenység szociológiai és deontológiai tanulmánya
Hargita megyében
2. – Mátyus András
A szocialista orvosi tudatformálás kórházunkban
3. – Wejda János, Nagy Dénes
Orvos és beteg kapcsolat pszichológiája

4. – Jeszenszky Ferenc, Martonos Zsigmond, Csíkszereda
Az orvosi ellátás egységesítésének lehetősége, jövője a fekvő- és járóbeteg-rendelésekben Hargita megyében
5. – Mátyus András, Péter Mózes, Kovács Károly, Grigercsik Gyula,
Veress Árpád
A falusi egészségügyi körök működésének és ellenőrzésének
komplex kérdései
6. – András Zoltán
Az immunválasz kialakulása az egyedi és törzsfejlődés folyamán
7. – Bódi András
A feocromocitoma
8. – Venczel László, Bódi András
Simultan több szervre lokalizálódó malignus tumorok diabeteses
betegen (esetbemutatás)
9. – Toró Árpád
Progesteron okozta esti hőemelkedés
10. – Schwarczenberger Mária, Balázs Piroska
A modern gyógyszerelés irányelvei
11. – Bálint István, Bibó Györgyi
Íz-fedés a recepturában
12. – Mátyus Márta, Schwarczenberger Mária, Mátyus András
Új irányelvek a pseudocrup kezelésében
13. – Hecser F. Vilma
Gyógyszerek hatása a laboratóriumi eredményekre
14.. – Bibó Árpád, Bencsik Lehel, Máté Tibor
Extraprofesszionális tényezők a székelyudvarhelyi Készruhagyár neurózisos morbiditásában (1974. dec. ülésszak dolgozatának 2. része)
15. – Weyda Erzsébet, Balla Árpád, Serfőző Pál, P. Brassay Ildikó
A magnézium-tükör alakulása újszülöttkorban
16. – Balla Árpád
A veleszületett szívrendellenességek időszerű kérdései
17. – Jaklovszky Alfonz
A gyermekkori húgyúti fertőzésekről
18. – Kertész Béla
Húgyúti fertőzések gyakorisága a poliklinikai gyermekrendelő
beteg-anyagában
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1975. június 14.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésén elhangzott előadások

1975. december 13.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
a Kórház Igazgatóságával
közösen szervezett tudományos ülés előadásai
1. – Mátyus András
Etikai lapokból
2. – Haász Sándor
Etikai specifikumok az üzemorvos gyakorlatában
3. – Weyda János
A Guanetidin hatása a hipertireozisos keringésre, hasznossága a
hipertireozisos beteg kezelésében és műtéti előkészítésére
4. – Kováts Endre
Diabetes mellitus
5. – Vass Etelka
Rehabilitációs lehetőségek balneo-fizioterápiás módszerekkel, a
discopátiák kezelésében
6. – András Zoltán
A vírus-hepatitis járványtana mai szemmel
7. – Fülei László
A szelenites dúsító táptalaj Shigella Sonnei kimutatásában
8. – Farkas A. Ildikó
Ivóvíz és morbiditás összefüggése falusi környezetben
9. – Fülei László
A salmonellozisok helyzete ellátási területünkön
10. – András Erzsébet, Marthy László, Kinda László
Metronidazol kezelés eredményei a pulpa gangrena terápiájában
11. – László Dénes
A szervezet nem specifikus védekező képességének néhány szűlészeti-nőgyógyászati vonatkozása
12. – Gyöngyössy János, Pálfy Julia, Kócs Klára
A TBC elleni küzdelem új irányvonalai
13. – Bálint István, Bibó Györgyi
Kísérletek a pyramidon-oldat ízének fedésére
14. – Pilinszky György, Bálint István
Néhány adat a csecsemőkori antibiotikum terápiáról
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15. – Jaklovszky Anna
Koraszülöttek C-vitamin anyagcseréje
16. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz
Veleszületett arterio-venosus fistula esete (Klippel–Trenaunaysyndroma)
17. – Kertész Béla, Séra Ida
Epeút fejlődési rendellenesség varicella vaccinatio következményeként
18. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád, Séra Ida, Kertész Béla
A nagyerek teljes transpositiójáról, egy észlelt eset kapcsán
19. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád
Az interstitialis pneumocystis pneumonia modern kezelése
20. – Weyda Erzsébet, Oláh Amália
Az anya húgyúti fertőzéseinek kihatása a csecsemő VI. hónapos
korig terjedő megbetegedéseire
21. – Huszár Gyula, Lakatos Ottó
Kísérletes tanulmány hasüregi szervdarabok szabad átültetéséről
22. – Bódi András, Venczel László, Csongvay Zsolt
A splenectomia a sebészeti osztály 10 éves anyagában
23. – Csongvay Zsolt
Egyidejű lép- és vese-ruptura 2 eset kapcsán
24. – Venczel László, Bódi András, Hecser László, Toró Árpád
Többszörös elhelyezkedésű rosszindulatú daganatok 72 éves cukorbeteg nőnél (eset-bemutatás)
1976. április 10.
Consfătuirea interjudeţeană de Pediatrie
organizată de U.S.S.M. Filiala Harghita
Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc cu tema
„Problemele Hipomagneziemiei în Pediatrie”
1. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, Odorheiu Secuiesc
Metabolismul magneziului şi rolul său în patologia pediatrică
2. – Neacşu Constantin, Bucureşti
Reglarea endocrină a metabolismului Magneziului
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3. – Bedő Károly, Balla Árpád, Hecser László, chim. Serfőző Pál,
chim. F. Hecser Vilma, P. Brassay Ildikó, asistent Bokor Balázs,
Tg. Mureş – Odorheiu Secuiesc
Carenţa experimentală de Magneziu la şobolani (date biochimice)
4. – Hecser László, Balla Árpád, Bedő Károly, Odorheiu Secuiesc –
Tg. Mureş
Modificări histopatologice în carenţa experimentală de Magneziu
la şobolani
5. – Lakatos István, Nicolae Miu, Cluj-Napoca
Relaţiile dintre Magneziu şi metabolismul proteic
6. – Georgeta Palicari, Vera Mănescu, Olga Mugescu, chim. Cezara
Bălan, Bucureşti
Hipomagnezia indusă de regimurile hiperprotidice; Influenţa suplimentării raţiei alimentare cu Magneziu şi lipide polinesaturate
7. – Serfőző Pál chim. F. Hecser Vilma chim. P. Brassay Ildikó, Odorheiu Secuiesc
Metode pentru determinarea Magneziului în organism
8. – Balla Árpád, Chim. Serfőző Pál, P. Brassay Ildikó, asisst. Barabás Vila, Odorheiu Secuiesc
Determinarea magneziemiei la 100 sugari sănătoşi din teritoriul
deservit de Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc cu reactivul
„Merckotest Magnezium”
9. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, chim. Serfőző Pál, Odorheiu Secuiesc
Magneziul în patologia neonatală
10. – Rusnac Constantin, Rusnac Catrinel, Adler Márta, Máté János,
Tg. Mureş
Modificările magneziului seric în diabetul zaharat la copil
11. – Ţurcanu Luis, ing. Nistor, Nagy Ştefan, Timişoara
Aspecte chimico-biologice ale hipomagneziemiilor la copii
12. – Lucia Vătăşescu Butucea, Olga Mugescu, Mariana Bădescu, Letiţia Cosma Manolescu, chim. Cezara Bălan, Bucureşti
Nivelul magneziemiei la copii distrofici corelat cu unele elemente
chimice şi biochimice
13. – Csiszér István, biolog Daradics Monika, M. Ciuc
Rolul Clorurei de Magneziu în tratmentul distrofiei sugarului

14. – Rusnac Constantin, Rusnac Catrinel, chim. Sikó Gabriella, Palencsár András, Baghiu Despina, Adler Márta, Tg. Mureş
Cercetările asupra magneziemiei în hepatita virală a copilului
15. – Miu Nicolae, Mărgineanu Octavia, Szántay Viorica, Cluj-Napoca
Comportamentul Magneziului în enterocolitele acute prelungite
ale sugarului
16. – P. Brassay Ildikó, Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, asist. András
Éva şi Horváth Éva, Odorheiu Secuiesc
Cercetări privind rolul hipomagneziemiei în anemiile feriprive
17. – Balla Árpád, Bálint István şi Balla Melinda farm., Odorheiu
Secuiesc
Aspecte ale magnezoterapiei în pediatrei (referat)
18. – Rusnac Constantin, chim. Sikó Gabriella, Rusnac Catrinel, chim.
Fülöp Ildikó, Adler Márta, Despina Baghiu, Tg. Mureş
Deficitul de magneziu în crizele astmatiforme ale unor pneumopatii acute la sugari
19. – Octavia Mărgineanu, Miu Nicolae, Szántay Viorica, Bródy Gabriella, Gheţ Dana, Cluj-Napoca
Tratamentul cu magneziu în astmul bronşic infantil
20. – Kertész Béla, Balla Árpád, chim. F. Hecser Vilma, Odorheiu
Secuiesc
Observaţii privind eficacitatea magnezoterapiei în bronşitele spastice la copii
21. – Miu Nicolae, Octavia Mărgineanu, Szántay Viorica, Cluj-Napoca
Tubulopatia funcţională renală din deficitul de Magneziu
22. – Balla Árpád, chim. Serfőző Pál, chim. F. Hecser Vilma, P. Brassay Ildikó, Ferenczy Ilona, Odorheiu Secuiesc
Cercetări privind rolul hipomagneziemiei în unele forme de rahitism carenţial
23. – Octavia Mărgineanu, Eleonora Crîsnic, Viorica Szántay, ClujNapoca
Epilepsia metabolică prin deficit de magneziu
24. – Farm. Melinda Balla, Balla Árpád, chim. Serfőző Pál, Odorheiu
Secuiesc
Decoctul şi siropul de măceş – surse naturale de Magneziu
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1976. június 26.
Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatósága által szervezett
közös tudományos ülés előadásai
1. – Kurkó János
A Herpes-vírus fertőzésekről
2. – András Zoltán, András Emil
A myocardium károsodások felső légúti vírus fertőzések kapcsán
(tapasztalataink az l976. évi tavaszi grippe járvány alkalmával)
3. – P. Brassay Ildikó
A kollagenozisok laboratóriumi diagnózisa
4. – László Dénes
Újabb adat a méhnyak és a cervikális nyák anatomiájával és élettanával kapcsolatban
5. – Szőcs Károly, Balla Árpád
Reflexográfia jelentősége a klinikai gyakorlatban
6. – Szőcs Károly
Újszülöttkori heveny vérveszteség diagnosztikai–terápiás vonatkozásai
7. – Balla Árpád, Hecser László
Ritka veleszületett policystás veseelváltozás
8. – Bódi András, Csongvay Zsolt
Adatok az extrahepatikus epeutak anatómiai rendellenességeiről
9. – Bódi András, Venczel László
Tapasztalataink 171 főepeutakon végzett műtét kapcsán
10. – Szilasi András, Jaklovszky Alfonz
Csecsemők röntgensugárzás elleni gonádvédelme a medencefelvételeknél
11. – Mátyus András
Mandulakő és nyálmirigykő. Az egészségügyi munka etikája
12. – Hecser László
Ritka lymphadenitisek. Malignus Lymphomák osztályozása
13. – Weyda Erzsébet, Jakab Kálmán
Respiratorikus di-stress syndroma előfordulása és megelőzésének
lehetőségei
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14. – Weyda János, Kovács Árpád, Imre Ferenc, Szabó Zoltán, Kováts Endre
Az érbetegségek rizikófaktorai
15. – Bódi András, Huszár Gyula, Venczel László, Csongvay Zsolt
Az epehólyag spontán rupturája
16. – Huszár Gyula
Égések helyi oxigén-kezelése
17. – Bencsik Lehel
A neurotikus betegek munkaképesség-vizsgálata
18. – Jaklovszky Alfonz, P. Brassay Ildikó, Jaklovszky Anna
Szokatlan tünetekkel kezdődő haemolotikus anaemia
19. – Kováts A. Edit, Kováts Endre, Hecser László, Venczel László,
Csongvay Zsolt, H. Ferenc Vilma
Derma structura – diabetesben
20. – Venczel László
A csontgyógyulás biomechanikája
21. – Bálint Mózes, Venczel László
A modern osteosynthézis technológiai problémái
1976. november 20.
A Székelyudvarhelyi Kórház Igazgatósága
és az Orvostudományi Társaság Hargita Megyei Fiókjának
Gyermekgyógyász Szakosztálya megyei tudományos ülésszaka
„A Gyermekközösségek Egészségügyi Kérdéseiről”
Az elhangzott előadások:
1. – Jeszenszky Ferenc, Vrabie Hajnal assziszt., Csíkszereda
A Hargita megyei gyermekek és ifjak psychoszomatikus fejlődésével és ennek az egészségi állapotra gyakorolt behatásával kapcsolatos megfigyelések (referátum)
2. – Salamon Sztojka Éva, Jeszenszky Ferenc, Martonos Zsigmond,
Csíkszereda
A Hargita megyei tanulók és óvódások egészségi állapotának ellenőrző vizsgálata
3. – Vrabie Hajnal assziszt., Jeszenszky Ferenc, Csíkszereda
A bölcsődék és a csíkszentmártoni gyermekotthon gyermekeinek
psychoszomatikus fejlettsége és egészségi állapota
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4. – Bedő Károly, Losonczy Ibolya, Marosvásárhely
Az iskoláskorú gyermekek helyes táplálása
5. – Losonczy Ibolya, Bedő Károly, Marosvásárhely
A környezeti tényezők szerepe a gyermekek fizikai fejlődésében
6. – László Dénes, Székelyudvarhely
Iskoláskori gynekológiai rendelések etikája
7. – Mátyus András, Molnos Zoltán, Kovács Mihály, Székelyudvarhely
Van-e orvos–tanár etikai vonatkozása a tanulók egészségügyi ellátásának?
8. – Bakk T. Sára, Székelyudvarhely
A mandulagyulladásokról. A garatmandula patológiája
9. – Farkas Ildikó, Székelyudvarhely
A fizikai környezet szerepe a tanulók egészségének megvédésében
10. – Oláh Mihály, Oláh Amália, Székelyudvarhely
A közösség hatása az óvódások szellemi és fizikai fejlődésére
11. – Szente Mária, Székelyudvarhely
A bölcsődék tevékenységének hatékonysága
12. – Vass Etelka, Tamás Mária, Séra Ida, Székelyudvarhely
Az iskolai testnevelés néhány időszerű kérdése
13. – Tamás Mária, Székelyudvarhely
Iskola, család és orvos közös feladatai az egészségügyi nevelés
terén
14. – Nagy Júlia és Papp Judit tanár, Székelyudvarhely
Az egészségügyi nevelés hatékonysága a 2-es sz. Általános Iskolában
15. – Barabás T. Mária, Fuccan Zsuzsa pszichológus, Székelyudvarhely
Egyes magatartás- és beszédhibák kezelésében szerzett tapasztalataink
16. – Fuccan Zsuzsa pszichológus, Barabás T. Mária, Székelyudvarhely
Új módszerek a gyermekek magatartás- és beszédhibáinak kórismézésében és kezelésében
17. – Vass Etelka, Mészáros Imre tanár, Székelyudvarhely
A juvenilis gerincdeformitások gyógytornája
18. – Jaklovszky Alfonz, Séra Ida, Tamás Mária, Székelyudvarhely
A streptococcus anginák aktív kezelésének és követésének jelentősége a rheumás fertőzés megelőzésében
19. – Birta Mátyás, Székelyudvarhely
Az orvos és pszichológus szerepe a kancsal gyermek követésében

20. – Tamás Zoltán, Székelyudvarhely
Fiatalkorúak szülései
21. – András Erzsébet, Székelyudvarhely
Fogászati szakellátás az iskolahálózatban
22. – Lőrincz Kálmán, Székelyudvarhely
Egyéves iskolafogászati tevékenység tapasztalatai
23. –.András Erzsébet, Székelyudvarhely
A tetraciclin hatása az óvódások tejfogainak szuvasodására
24. – Lőrincz Kálmán, Székelyudvarhely
Fogszabályozási eredmények (Diafilmek)
25. – Szász Attila tanár, Székelyudvarhely: A tanár–diák viszony etikai
kérdései
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1976. december 18.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésén elhangzott előadások
1. – Huszár Gyula, Bódi András, Venczel László
A periferiás ütőeres érzavarok sebészeti megoldása
2. – Jaklovszky Alfonz, Séra Ida, Tamás Mária
Streptococcus angina utáni állapotokról
3. – Jaklovszky Alfonz
Újabb adatok az emberi toxoplazmozisról
4. – P. Brassay Ildikó
A Hodgkin-kór korai felismerése
5. – Kertész Béla, Hecser László
Gyermekkori húgyúti fertőzések legújabb szemlélete
6. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz
Adalék a csecsemőkori osteomyelitisek klinikumához
7. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz
Adatok a gyermekkori rheumás láz epidemiológiájához (1960–1970)
8. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz
A gyermekkori mérgezések alakulása az utóbbi 15 évben az udvarhelyi gyermekosztályon

9. – Mátyus András
„Nyálkő”
10. – Hecser László, Venczel László, Bódi András
Ritka gyomortumor megfigyelése két eset kapcsán (adenoacanthoma ventriculi)
11. – Bencsik Lehel
Gyermekkori encefalopáthiák katamnestikus vizsgálata
12. – Mátyus Márta
Az antibiotikumok gyakorlati alkalmazása
13. – Hecser László
Pancreas adenoacanthoma
14. – Gyöngyössy János
A tuberculin test diagnosztikai és járványtani jelentősége
15. – Imre Ferenc
Az antibiotikumok mellékhatásai
16. – Bakk T. Sára
A rosszhallásról
17. – Szabó Aladár, Rotaru Veronica assziszt.
Szakirányító dr. Mátyus András
A középkáder szerepe az orrvérzéses beteg gondozásában

1. – Jaklovszky Alfonz, Odorheiu Secuiesc
Pneumonia interstiţială cu Pneumocystis Carinii – aspecte istorice
şi de actualitate
2. – Gheorghe Bogdan, Sibiu
Criterii clinice de diagnostic în pneumocystoză
3. – Indig Bianka, Puskás György, Ajtay Puskás Katalin, Lukács Katalin, Nagy László, Grün Márta, Doina Braşoveanu, Maria Florişteanu, Gálfi Piroska, Clinica de Pediatrie I.M.F. Tg. Mureş
Factori condiţionaţi în pneumonia cu Pneumocystis Carinii

4. – Valeria Constantinescu, M. Haimocici, Florica Pleşa, D. Mardare,
D. Moraru, O.Brumaru, Gr. Dimitriu, Clinica I. Pediatrei I.M.F.
Iaşi şi Laboratorul de Anatomie Patologică, Spitalul de Copii Iaşi
Probleme de diagnostic în infestarea cu Pneumocystis Carinii
5. – Ajtay Puskás Katalin, Indig Bianka, Jeremiás Béla, Nagy László,
Despina Baghiu, Clinica de Pediatrie I.M.F. Tg. Mureş
Complicaţii în pneumonia cu Pneumocystis Carinii la sugari
6. – Balla Árpád, Jaklovszky Anna, Balla Melinda farm. princip.
Odorheiu Secuiesc
Tratamentul pneumoniei cu Pneumocystis Carinii
7. – Ioana V. Boldescu, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Iaşi
Despre morfobiologia lui Pneumocystis Carinii prezent în pulmonul uman şi animal
8. – Georgeta Tărăbuţă-Cordum, Ioana V. Boldescu, Spit. Clinic 2,
Laborator de Anatomie patol. şi Inst. de Igienă şi Sănătate Publică Iaşi
„Ce ştim” şi „ce nu ştim” despre aspectele anatomopatologice şi
parazitologice ale pneumoniei cu Pneumocystis Carinii la om şi
parazitismul pulmonar la animale
9. – Panaitescu Dan, V. Stoicescu, Institutul Cantacuzino Bucureşti
Aspecte de epidemilogie ale infecţiei cu Pneumocystis Carinii în
cîteva focare semnalate în ţară
10. – Puskás György, Indig Bianka, Ajtay Puskás Katalin, Nagy László,
Metz B. Olga, Nusbaum Oszkár, Máthé János, Clinica de Pediatrie
I.M.F. Tg. Mureş
Pneumonia interstiţială cu Pneumocystis Carinii în materialul cazuistic al Clinicii de Pediatrie Tg. Mureş
11. – Geormăneanu Mircea, Ghergiu Ion, Cernătescu Ion, Toderan
Vasile, Iagăru Nicolae, Clinica de Pediatrie 23 August Bucureşti
Probleme de diagnostic şi tratament în pneumonia cu Pneumocystis Carinii
12. – Burdea Mihai, E. Gh. Leu, Clinica II. Pediatrie I.M.F. Iaşi
Experienţa noastră în pneumocystoza sugarului
13. – Costea Angela, Domşa Maria, Vancsik Olga, Andrei Ion, AnnaMaria Benedek, Spitalul de Copii Oradea
Criterii de diagnostic pozitiv în pneumoniile parazitare (studiu pe
marginea a 90 cazuri)

192

193

1977. május 21.
U.S.S.M. Filiala Harghita, Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc,
Consfătuirea Interjudeţeană de Pediatrie cu tema
„Problemele Pneumoniei Interstiţiale cu Pneumocystis Carinii”

14. – Onete Eugen, Florica Onete, Ouatu Laura, Bîrlad
Aspecte ecologice şi anatomo-clinice ale pneumoniei cu Pneumocystis Carinii observate în Spitalul de copii Bîrlad
15. – Gafton Narcis, Voinescu Constantin, Ciobotaru L., Olga Scânteie, Vaslui
Pneumocistoza: Incidenţă, diagnostic, tratament şi profilaxie la
copii internaţi în Secţia Pediatrie Vaslui în perioada 1972–76
16. – Tîrnoveanu Gavril, Vasilescu Emilia, Popescu Elena, Negulescu
Iulia, Georgescu M. Ion, Cighir Remus, Galaţi
Rolul tanatogenetic al lui Pneumocystis Carinii. Consideraţii
asupra cazurilor urmărite în Spitalul de Copii Galaţi
17. – Leu E. Gheorghe, Burdea Mihai, Clinica II. Pediatrie I.M.F. Iaşi
Flora microbiană asociată în pneumocystoză
18. – Pantelie Carmen, Popescu Th. Consantin, Blăniţă Constantin,
Chiper Maria, Dan Antomiu, I.O.M.C. Serviciul de Anatomie patologică şi Institutul V. Babeş, Bucureşti
Consideraţii privind valoarea diagnosticului morfopatologic în
pneumonia cu Pneumocystis Carinii
19. – Schner J. H., Ramayana Savin, Haimovici Mihai, Dimitriu A.
G., Brumaru O., Moraru Dan, Asia Chipail, Clinica I. Pediatrie
I.M.F. Iaşi
Heterogenitatea leziunilor pulmonare în pneumocystoză
20. – Schner J.H., Ramayana Savin, Haimovici Mihai, Dimitriu A.G.,
Brumaru O., Moraru
Dan, Asia Chipail, Clinica I. Pediatrie I.M.F. Iaşi
Leziuni extra- pulmonare asociate pneumocystozei
21. – Aneta Benţe-Pavel, Lidia Ungur, D. Suciu, Sanda Bade, Gh. Bogdan, as. R. Mujat, as. Melania Paiş, Spitalul jud. Sibiu în colaborare
cu D. Panaitescu şi V. Stoicescu Institutul Cantacuzino Bucureşti
Consideraţiuni asupra unei epidemii de pneumonie iterstiţială cu
Pneumocystis Carinii într-o colectivitate închisă de copii
22. – Cristina Dragomir, Stela Apostol, Cornelia Dunea, Lucia Popa,
(Clinica de Puericultură Iaşi) Er. Ungureanu, Eugenia Haralamb, (Catedra de Parazitologie Iaşi) V. Stoicescu (Inst. Cantacuzino Bucureşti)

Experienţa noastră privind profilaxia infecţiei cu Pneumocystis
Carinii într-o colectivitate închisă de copii
23. – Moran Cloud, Csiszér István, Biró Géza, Miercurea Ciuc
Aspecte ale pneumoniei cu Pneumocystis Carinii în judeţul Harghita
24. – Hecser László, Jaklovszky Alfonz, Odorheiu Secuiesc
Date privind studiul Pneumocystisului Carinii la microscopul
electronic
25. – E. Gh. Leu, Burdea Mihai, Clinica II. Pediatrie I.M.F. Iaşi
Aparatul imunitar la sugarii cu pneumocystoză
26. – J. H. Schneer, Valeria Constantinescu, M.Haimovici, Florica
Pleşa, A. G. Dimitriu, D. Moraru, O. Brumaru, Tamara Mănăilă,
I. Voiculescu, Silvia Drăgan, Clinica I. Pediatrie I.M.F. Iaşi
Elemente de profil imunologic în infecţia cu Pneumocystis Carinii
27. – Nagy László, Puskás György, Indig Bianka, Ajtay Puskás Katalin,
Máthé J., Clinica de Pediatrie I.M.F. Tg. Mureş
Experienţa Clinicii de Pediatrie Tg. Mureş în legătură cu tratamentul pneumoniei interstiţiale la sugari tineri
28. – Angela Costea, Maria Domşa, Olga Vancsik, Maria-Ana Mikes,
Spitalul de Copii Oradea
Experienţa noastră privind terapia cu Lomidin în pneumoniile
parazitare
29. – Valeria Constantinescu, M. Haimovici, Florica Pleşa, D. Moraru,
Gh. Dimitriu, O. Brumaru, Clinica I. Pediatrie I.M.F. Iaşi, Ramayana Savin, Laboratorul de Anatomie-patologică, Spitalul Clinic de Copii Iaşi
Aspecte curativo-profilactice în îmbolnăvirile cu Pneumocystis Carinii
30. – C.Voiculescu, N. Gafton, L. Ciobotaru, Olga Scţnteie, Vintilescu
Viorica, Vaslui
Rezultatele obţinute în Secţia Pediatrie Vaslui în tratamentul pneumoniei cu Pneumocystis Carinii
31. – C. Neamţu, O. Goţa, Eliza Ispas, M. Tanner, Alba Iulia
Consideraţiuni asupra pneumopatiilor acute tratate cu Lomidină
în secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Alba
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1. – Bódi András, Venczel László, Bartis Emese
Gyomor-perforatioval szövődött fedett nyaki oesophagus sérülés
2. – Huszár Gyula, Bódi András, Venczel László, Csongvay Zsolt
Szabad peritoneum folt átültetésével szerzett tapasztalataink
3. – Csongvay Zsolt, Bódi András, Huszár Gyula, Venczel László
A hólyag transuretrális drénezése nélkül végzett prostatectómiák
kapcsán szerzett tapasztalataink

4. – Venczel László, Bódi András, Huszár Gyula, Csongvay Zsolt
A perthrohanterikus törések zárt ostesynhesisével nyert tapasztalataink
5. – Maros Tibor, Hecser László, Marosvásárhely–Székelyudvarhely
Primer hepaticus carcinoid?
6. – Mátyus András, Hecser László
Primer malignus limphoma a Lushka mandulában
7. – Weyda János, Szabó Zoltán, András Emil
Új vizsgálati eljárások trombophlebitisekben
8. – Weyda János, Imre Ferenc, Kovács Árpád, Kovács Endre
Leukémiák kezelése
9. – András Emil, Kovács Árpád, Kovács Endre, Weyda János
Trombostop kezelés kapcsán fellépő haemorarhagiás bőrnecrosis
10. – Kovács Endre, Biró Endre, Weyda János, Imre Ferenc
A mellékvesekéreg elégtelenség aetiológiája
11. – Imre Ferenc, Huszár Gyula, Bódi András, Weyda János
Részleges epeút elzáródást okozó Ascaris lumbricoides
12. – Vass Etelka
Pathologiás törés reumatoid poliartritiszes betegnél, két eset kapcsán
13. – András Zoltán, Kurkó János, Mátyus Márta, Sabău Mircea
A HbsAg alcsoportjaira vonatkozó vizsgálataink 1975. X. 1. – 1976.
XII. 31. között
14. – Nagy Katalin
Differenciált diagnosztikai és epidemiológiai vonatkozások a legutóbbi Scabies járvány kapcsán
15. – Bencsik Lehel, Balla Árpád
Az EEG-vizsgálatok szerepe a gyermekkorienuresis kórismézésében és kezelésében
16. – Balla Árpád. P. Brassay Ildikó, Serfőző Pál vegyész, András Éva,
Horváth Éva, György Erzsébet, Orbán Márta asszisztensek
A magnézium szerepe a kisdedkori anaemiák kórélettanában és
kezelésében
17. – Weyda Erzsébet, Jakab Kálmán
Ismétlődő pneumoniák perinatalis anamnézise
18. – Gyöngyössy János
A gyermekkori idült légcsőhurutok és légcsőtágulatok diagnosztikai és kezelési problémái
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1977. július 9.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
tudományos ülésszakán elhangzott előadások
1. – Mátyus Márta
Az antibiotikumok ésszerű alkalmazásai
2. – Hecser László, Kertész Béla
Húgyúti infekciók antibakteriális kezelésének elméleti vonatkozásai
3. – Zakariás Zoltán, F.O.G. Marosvásárhely
A heveny középfülgyulladás és az antibiotikumok
4. – Imre Ferenc
Az antibiotikumok mellékhatásai
5. – Jaklovszky Alfonz
Az antibiotikumok javallatai és „buktatói” a gyermekgyógyászatban
6. – Gyöngyössy János
A Rifampicin alkalmazása a modern terápiában
7. – Zakariás Zoltán F.O.G. Marosvásárhely; Mátyus András, Székelyudvarhely
Az antibiotikumok ototoxicitása
8. – Mátyus András, Mátyus Márta
Az antibiotikumok alkalmazásának orvos etikai kérdései
1977. december 10.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésszakán elhangzott előadások

19. – Jaklovszky Anna, Kertész Béla
Szokatlan módon létrejött gyermekkori mérgezés organo-foszforos
rovarirtóval
20. – Jaklovszky Alfonz
Utolsó 5 év Staphilococcus bronchopneumoniás anyagunk tanulságai
21. – András Erzsébet
Vírusos szájnyálkahártya betegségek az immunológiai ismeretek
tükrében
1978. június 17.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésszakán elhangzott előadások
1. – Balla Árpád
Környezeti tényezők szerepe az angolkór előfordulásában (statisztikai tanulmány, 1971–1975)
2. – Lakatos Ottó, Maros Tibor, Marosvásárhely
Adatok a vena portae és arteria hepatica elváltozásaihoz a májcirrhozis kialakulása során
3. – Lakatos V. Mária, Lakatos Ottó, Marosvásárhely
Megfigyeléseink az intravénás narkotikumok májra gyakorolt hatására vonatkozóan
4. – András Zoltán
Cortizon kezelés – Varicella (esetismertetés)
5. – Kurkó János
Gennyes meningitisek előfordulása a fertőző osztály 5 éves beteganyagában
6. – Venczel László, Bódi András, Dobos József
Toraco-abdominalis lövési sérülés (eset-bemutatás)
7. – Bódi András, Huszár Gyula, Venczel László, Bartis Emese
Szív- és szívtáji sérülések az utolsó 5 év beteganyagában
8. – Bartis Emese, Csongvay Zsolt, Bódi András, Bencsik Lehel
Altatás utáni elhúzódó ébredés
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9. – Gyöngyössy János, Vida Gyula asszisztens
Tüdőernyőkép kiértékelése tüdőgyógyászati szempontból
10. – Hecser László, Kovács Árpád, Szabó Zoltán, Gyöngyössy János
Buhl–Rindfleisch syndroma
11. – Hecser László, Kovács Árpád, Weyda János
Paraneoplaziás nefrozis syndroma tüdő-carcinoma kapcsán
12. – Hecser László, Toró Árpád
„Világossejtes” endometriális carcinoma
13. – Mátyus András, Hecser László
Rino-pharingo-laringo scleroma
14. – Huszár Gyula, Bódi András, Venczel László, Csongvay Zsolt,
Szőcs Erzsébet és Mátyás Ildikó technikusok
Perifériás érmegbetegedések sebészeti ellátása a székelyudvarhelyi
kórházban
15. – Mátyus András
Garat- és szájpadmandulák műtéti javallatai
16. – P. Brassay Ildikó
A haemolytikus anaemiák labortóriumi diagnózisa
1978. június 24.
Az O.T.T.Sz. Hargita megyei Fiókja Gyermekgyógyászati
Szakosztály és a Kórház Igazgatóságának közös rendezvénye:
Ünnepi tudományos ülés a Gyermekosztály 30 éves (1948–1978)
fennállása alkalmából – a tudományos ülés témája:
„A veleszületett fejlődési rendellenességek időszerű kérdései”
1. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád, Székelyudvarhely
A veleszületett fejlődési rendellenességek jelentősége a gyermekkori morbiditás- és mortalitásban
2. – Puskás György, Ajtay Puskás Katalin, Marosvásárhely
Veleszületett rendellenességek a marosvásárhelyi Gyermekklinika
és Kórbonctani Intézet beteg- és sectios anyagában 1971–1975 között
3. – Vörös Erzsébet, Gyergyószentmiklós
Fejlődési rendellenességek a gyergyószentmiklósi Újszülött Osztály 15 éves anyagából
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4. – Székely Károly, Marosvásárhely
Gyógyszerhatások rendellenességeinek genetikai vonatkozásai
5. – Száva János, Kelemen Attila, Marosvásárhely
Az újszülöttek életmentő orvoslást igénylő rendellenességeiről (rekeszizom, hasfal, tápcsatorna)
6. – Jeremiás Béla, Marosvásárhely
A csecsemőgyomor röntgenfelvételes vizsgálata
7. – Papp Zoltán, Wolf Anna, Metz Olga, Draşoveanu Minodora, Marosvásárhely
A coeliakia és a mucoviscidosis veleszületett fejlődési rendellenességek
8. – Jeremiás Béla, Marosvásárhely
A vese- és húgyutak rendellenességei röntgenképekben
9. – Weya Erzsébet, Székelyudvarhely
A congenitalis dyscollagenosisokról észlelt esetek kapcsán
10. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, Székelyudvarhely
A mozgásszervek gyakoribb fejlődési rendellenességei
11. – Csiszér István, Szabó Piroska, Csíkszereda
Amelia congenita esete
12. – Jaklovszky Alfonz, Hecser László, Székelyudvarhely
Amyopathia congenita a corpus callosum ageneziájával
13. – Hecser László, Jaklovszky Alfonz, Székelyudvarhely
Kétoldali mellékvesehiánnyal társult veseagenezia esete
14. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, Hecser László, Székelyudvarhely
Ritka aetiológiáju veleszületett mitrális elégtelenség
1978. december 16.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
tudományos ülésszkán elhangzott előadások
1. – Mátyus András
Oriás atheroma az occipitalis régióban
2. – Kováts Endre, Jaklovszky Anna, Séra Ida, Oláh Amália
Az endémiás golyva előfordulása a Nagy-Küküllő völgyében
3. – Kováts Endre, Bódi András, Csongvay Zsolt, Venczel László,
Huszár Gyula, Bartis Emese
Pajzsmirigy műtéti megoldása Kórházunkban 551 eset kapcsán
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4. – Kováts Endre, Weyda János, Kovács Árpád, Szabó Zoltán
A pajzsmirigy operált betegek utógondozása
5. – Kováts Endre, P. Brassay Ildikó, Pálffy P., András Emil, Imre Ferenc
A diabetes mellitus morbiditása az udvarhelyi kórház ellátási területén
6. – Kováts Edit, Hecser László, Kováts Endre, Venczel László,
Csongvay Zsolt
A derma struktúra diabetes mellitusban
7. – Hecser László, Kováts Endre, Venczel László, Toró Árpád
Multiplex syncron Carcinoma diabeteses nőbetegnél
8. – Balla Árpád
A bölcsődés gyermekek egészségi és fejlődési állapota az 1976–77-es
szűrővizsgálat alapján
9. – László Dénes
A petefészek nagyméretű daganata gyermekkorban
10. – P. Brassay Ildikó, Jakab Cecília vegyész
A hepatitis kontaktoknál végzett SGPT szűrővizsgálatok kiértékelése
11. – Fülei László
A kóros anyag vételének újabb irányelvei a bakteriológiai diagnosztikában
12. – Serfőző Pál vegyész
A Nagy-Küküllő szennyeződése az új ipari objektumok megépítése és üzemeltetése függvényében, valamint öntisztulási tényezői
13. – Tamás Zoltán, Kacsó Teréz és Kacsó Erzsébet asszisztensek
A székelyudvarhelyi Szülészeti Osztályon lezajlott koraszülések
1957–1977 között
14. – Weyda Erzsébet, Jakab Kálmán
Az újszülöttkori reszpiratorikus distress szindróma megelőzésének
lehetőségei
15. – Tamás Zoltán
Koraszülések megelőzése méhszájzáró műtét segítségével
16. – Gyöngyössy János, Hecser László
Paraneoplasias endokrin syndromák tüdőcarcinomában
17. – Sólyom Dezső, Sólyom Katalin orvostanhallgató, Karda Emma assz.
A késői terhességi toxikózisok és a koraszülések összefüggése
18. – Weyda Erzsébet, Jaklovszky Alfonz, Jaklovszky Anna
250 koraszülött néhány katamnesztikus adata
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1979. május 26.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésszakán elhangzott előadások

13. – Jaklovszky Alfonz
Újabb adatok az enterocolitisek kérdéséhez
14. – Szentannai Dénes, Séra Ida
Anafilaktoid purpurás eseteinkkel kapcsolatos megfigyelések
1979. december 15.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésszakán elhangzott előadások

1. – Mester Zoltán
A histo-compatibilitási antigénrendszer és gyakorlati jelentősége
2. – Bencsik Lehel, Bibó Z. Árpád, Máthé Ferenc
A neurózis morbiditás alakulás 1978-ban a székelyudvarhelyi
Ruhagyárban
3. – Hecser László, Bódi András, Csongvay Zsolt, Huszár Gyula
Rosszindulatú vékonybél tumor ritka formája
4. – Mátyus András, Hecser László
Primér amyloid larynx tumor
5. – Hecser László, Mátyus András, Gyöngyössy János
A malignus daganatos betegeknél előforduló úgynevezett proliferativ típusú tbc-s limphadenitis
6. – András Zoltán
Immunrendszerünk a rák ellen
7. – Vass Etelka, Venczel László
A posttraumás algoneuro-dystrophias állapotok kezelése
8. – Vasss Etelka, Kabdebó András, Vofkori Ida
Megfigyeléseink a székelyudvarhelyi „Szejke” mofetta használatával kapcsolatban
9. – Pilinszky Éva, Mester Zoltán
Heveny légúti virózissal kapcsolatos megfigyelések egy városi általános iskolában
10. – Szabó T. Pál, Szini Judit, Gyergyószentmiklós
Visszatérő légúti fertőzésben szenvedő gyermekek immunstimulálása Levamisollal
11. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, Hecser László
A magnéziumhiány szerepe a kalcium-oxalát-vesekő keletkezésében (állatkísérleti megfigyelések)
12. – Balla Árpád, P. Brassay Ildikó, Hodgyai Eszter asszisztens
Gyermekkori vashiányos anaemiák kezelése „Zágoni” féle Rubiferrel

1. – Jaklovszky Alfonz
Legújabb adatok a heparinról és heparin-kezelést illetően
2. – Hadnagy Csaba, Marosvásárhely
A preleukémiás állapot
3. – Hadnagy Csaba, Marosvásárhely
A „Danaida” szindróma
4. – Hadnagy Csaba, P. Brassay Ildikó, Marosvásárhely–Székelyudvarhely
Elsődleges Waldenström féle macroglobulinémia
5. – Kováts Endre, Kováts Edit
Az endémiás golyva helyzete kórházunk ellátási területén
6. – Mátyus Márta
Újabban felfedezett vírusos megbetegedések
7. – Kurkó János
A lázas állapotok differenciáldiagnosztikája
8. – Fülei László
Laboratóriumunkban 1978-ban izolált pathogén enterobaktérium-törzsek
9. – Imre Ferenc, P. Brassay Ildikó, Hecser László, Weyda János
Banti-syndroma myelofibrosissal szövődött esete
10. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád, Weyda Erzsébet, Szilasi András
Ritka szívfejlődési rendellenességek
11. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, P. Brassay Ildikó
Megfigyeléseink gyermekkori fekélybetegségekben (1965–1978)
12. – Balla Árpád, Kertész Béla
A bölcsődés gyermekek egészségügyi ellátotságának kiértékelése
(1976–1979)
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13. – Huszár Gyula, Bódi András, Csongvay Zsolt, Venczel László,
Fóris Anna és Jakab Ágota asszisztensek
A choledocho-duodenostomiával szerzett tapasztalataink
14. – Huszár Gyula, Bodi András, Csongvay Zsolt
Heveny hasi kórképet utánzó retroperitoneális folyamatok
15. – László Dénes
Fibromatosissal szövődött terhesség
16. – Gyöngyössy János
A spontán légmell néhány röntgen-klinikai vonatkozása
17. – Beczássy György, Farkaslaka
Körzeti szűrővizsgálatok nyilvántartó lapok segitségével
18. – Józsa Ákos, Józsa Vilma asszisztens, Korond
A cardio-vascularis betegségek gyakorisága ólomtartalmú környezetben dolgozóknál
1980. június 21.
A Székelyudvarhelyi Egészségügyi Szakszervezet
és a Kórház Igazgatóságának
közös tudományos ülésszakán elhangzott előadások
1. – Szilasi András
A radiológiai tevékenység biológiai és iatrogén hatásai
2. – Balla Árpád
Hipertónia gyermekkorban
3. – Jaklovszky Alfonz
Újszülöttkori B csoportú Streptococcus fertőzések
4. – P. Brasssay Ildikó
A „SI” mértékegységek bevezetése az orvosi laboratóriumokba
5. – Nagy Anna Ildikó
Természetes golyvakeltő anyagok
6. – Hadnagy Csaba, Marosvásárhely
A preleukaemiás állapot
7. – Hadnagy Csaba, Marosvásárhely
A „Danaidák” syndroma
8. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, Szilasi András
Ritka szívfejlődési rendellenesség esete
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9. – Józsa Ákos, Korondi Egészségügyi Kör
Ólomtartalmas környezetből származó újszülöttek fejlődési rendellenességeinek gyakorisága (A korondi egészségügyi kör 5 éves
megfigyelése)
1980. december 13.
A Székelyudvarhelyi Kórház Alapszervezete,
Szakszervezeti Bizottsága és a Dolgozók Tanácsa
közös tudományos ülésszakán elhangzott előadások
1. – Balla Árpád
A cytostaticus kezelés a gyermekgyógyászatban
2. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád, Kertész Béla
Parenterális magnéziumszulfát kezelés a gyermekkori obstruktiv
bronchitisekben
3. – Schwarczenberger Mária
Az enzimdiagnosztika jelentősége a gyermekgyógyászatban
4. – Kertész Béla, Szilasi András
Kórismézési nehézséget okozó gyermekkori vérző duodenum-fekély klinikai esete
5. – Bencsik Lehel
A schizofrének családkapcsolatairól
6. – László N. Margit, P. Brassay Ildikó
Az X-histocitosysról
7. – Kováts Edit, Kováts Endre
A dohányzás és az egészség
8. – Gyöngyössy János
A tüdőgyógyászati elkülönítő kórismézés néhány kérdéséről
9. – Mátyus Márta, Kovács Károly
A typhus abdominalis morbiditása az utolsó 10 évben a székelyudvarhelyi municípiumi kórház ellátási területén
10. – Huszár Gyula, Bódi András, Bartis Emese
Duodeno-biliaris sipoly, mint a fekélybetegség szövődménye
11. – Bódi András, Venczel László, Kováts Endre
A pajzsmirigy sebészete kórházunk beteganyagában (1950–1979)
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1981. november 25.
A Székelyudvarhelyi Kórház Alapszervezete,
Dolgozók Tanácsa és Szakszervezeti Bizottság
közös tudományos ülésén elhangzott előadások
„A munkahelyi és környezeti ártalmak orvosi vonatkozásai” témával
1. – Haász Sándor
A munkahelyi viszonyok munkaorvostani felmérése egy nagyvállalatnál
2. – Jakab Cecília, biológus
A méhnyakrák megelőzése szűrővizsgálatokkal 1981-ben
3. – Bartis Emese
Anesthesiológiai munkaártalmak
4. – Kabdebó András
A morbiditás és munkahelyi ártalmak kapcsolata a Cipészek Kisipari
Szövetkezetnél és a székelyudvarhelyi Közüzemeknél, 1976–1980
5. – Serfőző Pál vegyész, Kováts Endre
Ivóvízvizsgálatok endémiás golyvás területeken
6. – Tamás Cseh Mária, Jaklovszky Anna, Körösi Edit, Kováts Endre
Iskoláskori golyva, az endémiás ártalmak tükrében
7. – Nagy Anna Ildikó, Serfőző Pál vegyész
A zöldség- és gyümölcsfélék gyomirtó- és műtrágya-szennyeződése
8. – Nagy Anna Ildikó, Balázs Ferenc asszisztens
Az ivóvíz-szennyeződés időszerű kérdései
1984. május 25.
Hargita megye O.T.T Fiókja és a Székelyudvarhelyi Kórház féléves
tudományos ülésszakán elhangzott előadások. Az ülés témája:
„Koraszülések hatása a csecsemő- és gyermekhalandóságra”

4. – Weyda Erzsébet, Oláh Amália, Jakab Kálmán
Az aszfixiával születettek pszichomotoros fejlődése (15 éves megfigyelés alapján)
5. – András Emil: Szívbeteg terhesek gondozásának jelentősége
6. – Vofkori Ida, Kováts Endre
Diabeteszes terhesek újszülöttei
7. – Balla Árpád, Oláh Amália, Ferenczi Ilona, Tamás Mária
A csecsemők és kisdedek pszichomotoros fejlődésének követése a
családban és a bölcsődékben
8. – Balla Árpád, Jaklovszky Anna, Oláh József, Schwarczenberger Mária
Higanygőz okozta heveny mérgezés csecsemőnél (eset-bemutatás)
9. – Soós László, Vofkori József, Serfőző Gabriella asszisztens
Ismeretlen kiindulású melanoma malignum esete (eset-bemutatás)
10. – Vass Etelka, Máthé Ildikó
A reumaellenes gyógyszerek kölcsönhatásai
11. – Balla Árpád, Barabás Lidia, Bencsik Lehel, Ozsváth Pál operatőr
Hexaclorciclohexan mérgezés (eset-bemutatás, 8 mm-es filmen)
5 octombrie 1984
U.S.S.M. Filiala Harghita Soc. de Pediatrie, Spit. Odorheiu Secuiesc
în colaborare cu Clinica de Pediatrie Fundeni Bucureşti
Consfătuire Interjudeţeană cu tema
Actualităţi în Cardiologie Infantilă: Cardiopatiile dobîndite (RAA)
– Cardiopatiile congenitale (HTA) la copii
Nr. participanţi: 158

1. – Balla Árpád
A magnézium szerepe a koraszülések megelőzésében
2. – Jakab Kálmán, Toró Árpád, Weyda Erzsébet
A koraszülések és a perinatalis mortalitás kapcsolata osztályunk 15
éves anyagában
3. – P. Brassay Ildikó
Az anyatejes táplálás jelentősége az immunvédelem kialakulásában

1. – Balla Árpád, Jaklovszky Alfonz, Odorheiu Secuiesc
Actualităţi în cardiopatiile dobîndite
2. – Tudorică Popescu, Sebastian Nicolau, Bucureşti
Aspecte actuale privind diagnosticul şi tratamentul cardiopatiilor
congenitale la copii
3. – Gheorge Goldiş, Bucureşti
Aspecte actuale în diagnosticul şi tratamentul hipertensiuni arteriale la copii
4. – Jaklovszky Alfonz, Balla Árpád, Kertész Béla, Séra Ida, Schwarczenberger Mária, Jakloszky Anna, Odorheiu Secuiesc
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Aspecte ale RAA între anii 1950–1983 pe teritoriul Spitalului municipal Odorheiu Secuiesc
5. – Pap Zoltán, Csidey Iosif, Iulia Dunca, Lengyel Zsuzsa, Tg. Mureş
Modificări survenite în ultimul deceniu în apariţia reumatismului
articular acut şi numărul carditelor reumatismale în cazuistica clinicilor de pediatrie nr. 2 şi 3. Tg. Mureş
6. – G. Tîrnoveanu, Eugenia Ţiriac, Mariana Badea as. Apostolache
Geta soră, Galaţi
Contribuţii la studiul boli reumatismale la copil. Analiza a 234 cazuri internate în Spitalul de copii Galaţi, într-o perioadă de 3 ani
(1980–1982)
7. – Emil András, Odorheiu Secuiesc
Studiul RAA şi a sechelelor valvulare după vîrsta de 18 ani
8. – Anna Jaklovszky, Balla Árpád, Kertész Béla, Odorheiu Secuiesc
Evoluţia curbei epidemiologice anuale a RAA între anii 1960–1983
pe teritoriul Spitalului municipal Odorheiu Secuiesc
9. – Francisc Jeszenszky, Éva Salamon, Csaba Éltető, M. Ciuc
Importanţa prevenirii şi tratamentului corect al infecţiilor streptococcice ca factor de reducere a morbidităţii bolilor cardio-vasculare reumatismale la copii şi tineri
10. – Tudorică Popescu, Sebastian Nicolau, Eugen Feldioreanu,
Bucureşti
Valoarea suflurilor şi hipertrofiilor cardiace în cursul RAA
11. – Grigore Tîrnoveanu, Iulia Negulescu, Mariana Nedelcu, as.
Maria Nicolau, as. Nely Tenciu, Galaţi
Contribuţii la studiul modificărilor ECG, în bolile reumatismale
la copii. Analiza a 1019 cazuri
12. – G. Tîrnoveanu, Eugenia Nechita, M.I. Georgescu, E. Gaicu, Julia
Negulescu, as. Nely Tenciu, Galaţi
Contribuţii la studiul tahicardiei paroxistice ventriculare (T.P.V.) la
copil, asociată cu RAA; implicaţii familiale, pe baza unui caz unic
13. – Gheorghe Goldiş, Sebastian Nicolau, Bucureşti
Noţiunea de suflu sistolic apical inocent în practica pediatrică
14. – Sebastian Nicolau, Tudorică Popescu, Bucureşti
Aspecte clinice şi terapeutice ale miocarditelor la copil

15. – Tudorică Popescu, Sebastian Nicolau, Bucureşti
Aspecte clinice, diagnostice şi terapeutice ale pericarditelor la copil
16. – Sebastian Nicolau, Tudorică Popescu, Bucureşti
Cu privire la miocardiopatiile neobstructive ale copilului
17. – Sebastian Nicolau, Tudorică Popescu, Eugen Feldioreanu,
Bucureşti
Cu privire la miocadiopatiile obstructive ale copilului
18. – G. Tîrnoveanu, R. Cighir, Iulia Negulescu, Rodica Lupşe. Al. Ieremia, as. Mariana Badea, Galaţi
Factorii şi mecanismele tanatogenice în malformaţii congenitale
de cord. Analiza anatomo-clinică a 491 cazuri internate în Spitalul de copii Galaţi, într-o perioadă de 10 ani
19. – Elisabeta Weyda, Odorheiu Secuiesc
Urgenţele cardio-vasculare la nouă-născuţi
20. – G. Tîrnoveanu, D. Cohn, P. Chiva, Rodica Lupşe, as. Mariana
Badea, Galaţi
Aspecte anatomo-clinice a malformaţiilor congenitale de cord înregistrate într-o maternitate municipală, într-o perioadă de 15 ani
(1968–1982)
21. – G. Tîrnoveanu, Cornelia Petruliaş, C. Gheorghiu, R. Cavalioti,
Rodica Lupşe, as. Mariana Badea, Galaţi
Contribuţii anatomo-clinice la studiul malformaţiilor congenitale
de cord într-o maternitate judeţeană, într-o perioadă de 11 ani
(1973–1983)
22. – Balla Árpád, Matilda Lőrincz, Amália Oláh, Odorheiu Secuiesc
Eficienţa cabinetului de cardiologie infantilă în depistarea şi dispensarizarea copiilor cu malformaţie congenitală de cord
23. – D. Anton, Elena Popa, M. Pîrvulescu, Ioana Oprea, Bacău
Aprecieri anatomo-clinice, electrocardiografice şi radiologice pe
marginea a unui număr de 100 cazuri de cardiopatii congenitale
internate în secţia Pediatrie Bacău
24. – Árpád Balla, Alfonz Jaklovszky, László Soós, Odorheiu Secuiesc
Rolul malformaţiilor de cord în mortalitatea infantilă (Studiu anatomo-patologic 1966–1983)
25. – Kata Belkovits, R. Deac, C. Suciu, Tg. Mureş
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Valoarea electrocardiogramei în diagnosticul hipertrofiilor ventriculare la bolnavii cu cardiopatii congenitale. Corelaţii hemodinamice
26. – Kata Belkovits, R. Deac, Imre Egyed, C. Suciu, Tg. Mureş
Valoarea electrocardiogramei în diagnosticul hipertrofiilor ventriculare la bolnavii cu cardiopatii congenitale. Corelaţii anatomice
27. – Rodica Acalovschi, P. Sasu, Sighişoara
Incidenţa prolapsului de valvă mitrală în cazuistica cabinetului de
cardiologie copii al Spitalului municipal Sighişoara
28. – G. Tîrnoveanu, R. Cighir, Julia Negulescu, Rodica Lupşe, Al. Ieremia, as. Mariana Badea, Galaţi
Malformaţii extracardiace asociate cu malformaţiile congenitale
de cord. Analiza a 182 cazuri de malformaţii extracardiace întîlnite
intr-un spital judeţean, într-o perioadă de 10 ani
29. – Maria Kedves, Imre Egyed, Margit Vargancsik, Josif Csidey,
Tîrgu Mureş
Sindromul Ivemark. Studiu anatomo-clinic pe 3 cazuri
30. – C. Suciu, O. Jimboreanu, Tg. Mureş
Sindromul Williams–Beuren
31. – C. Popescu, Cîmpina
Consideraţii asupra unui caz de fistulă arterio-venoasă la un copil
32. – Árpád Balla, Alfonz Jaklovszky, László Hecser, Odorheiu Secuiesc
Insuficienţă mitrală de etiologie rară
33. – Alfonz Jaklovszky, Arpád Balla, Ida Séra, Elisabeta Weyda,
Odorheiu Secuiesc
Forme rare de malformaţii congenitale de cord la copii (Prezentare
de cazuri)
34. – Maria Grosu, Georgeta Fărcaş, Mariana Andreica, Mariana Corpodean, Cluj-Napoca
Probleme legate de afectarea cardiacă în infecţiile streptococice la copil
35. – Maria Grosu, Mariana Andreica, Georgeta Fărcaş, Cluj-Napoca
Manifestări cardiace în boala complexelor imune circulante
36. – Maria Grosu, Mariana Andreica, Mariana Corpodean, Ligia
Muste, P. Florescu, Cluj-Napoca
Incidenţa fibroelastozei la cazurile decedate în Clinica Pediatrie
II. Cluj-Napoca pe o perioadă de 10 ani

37. – N. Miu, Lucia Horescu, Mariana Corpodean, Cluj-Napoca
Suferinţa miocardului în mucoviscidoză
38. – Tudorică Popescu, Sebastian Nicolau, Bucureşti
Sindromul hipercinetic al copilului şi adolescentului
39. – Árpád Balla, Anna Jaklovszky, Béla Nagy, Matilda Lőrincz,
Mária Tamás, Béla Kertész, József Ambrus, Irén Csizmás, Piroska
András, Ajtai P. Ildikó, Paul Szabó, Mária Schwarczenberger,
Odorheiu Secuiesc
Studiul valorilor tensiunii arteriale normale la şcolari în vederea
stabilirii standardului
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1984. december 15.
Hargita megye Egészségügyi Igazgatósága, O.T.T. Megyei Fiókja,
Székelyudvarhelyi Kórház közös tudományos ülése
„A szívbetegek felfedezése és gondozása” címmel
Elhangzott előadások:
1. – Jaklovszky Anna, Balla Árpád, Kertész Béla, Gyermekosztály
A heveny rheumás arthritis alakulása 1960–1983 között a székelyudvarhelyi kórház ellátási területén
2. – Berecz Ludwig Dieter, András Emil, Belgyógyászat
A magas vérnyomás gyakorisága kórházunk területén
3. – Balla Árpád, Lőrincz Matild, Oláh Amália, Gyermekosztály
A gyermek-kardiológiai rendelő hatékonysága a veleszületett szívhibás gyermekek felfedezésében és gondozásában
4. – András Emil, Belgyógyászat
Szívbeteg terhesek gondozásának jelentősége
5. – András Emil, Belgyógyászat
A heveny rheumás arthritist követő szívbillentyű károsodás
6. – Bencsik J. Lehel, Elmegyógyászat
Szívbetegségekhez társuló elmegyógyászati kórképek
7. – Balla Árpád, Jaklovszky Anna, Soós László, Gyermekosztály
A szív fejlődési rendellenességeinek szerepe a gyermekhalandóságban (kliniko-pathológiai tanulmány)

Varia
1. – Mátyus Márta, Fertőző betegségek osztálya
Új adatok a streptococcus-fertőzésekről
2. – András Zoltán, Fertőző betegségek osztálya
Az alkoholos hepatitisről
3. – Balla Ildikó, Berecz Ludwig Dieter, Belgyógyászat
Milkman-Looser syndroma esete
4. – Kováts Endre, Jaklovszky Anna, Belgyógyászat–Gyermekgyógyászat
A criptorchidia felmérése a székelyudvarhelyi Kórház ellátási
területén
5. – Soós László, Huszár Gyula, Serfőző Gabriella assziszt. Kórbonctan–Sebészeti osztály
Májmetastasissal járó rectum carcinoma esete
6. – Huszár Gyula, Venczel László, Bódi András, Weissenbacher Ildikó, Soós L., Sebészet–Kórbonctan
Az epeholyag rákja
7. – Huszár Gyula, Venczel László, Bódi András, Soós L., Sebészet
A pancreas cysták
8. – Huszár Gyula, Venczel László, Bódi András, Weissenbacher Ildikó, Soós L., Sebészet–Kórbonctan
Jóindulatú daganatok a hasüregben

Rapoarte
1. – S. Nicolau, Rodica Alexandru, M. S., Dir. Asist. Med. Ocrotirea
mamei şi Tineretului, Bucureşti
Probleme actuale ale dispensarizării sugarului şi copilului
2. – Balla Árpád, Géza Biró, Dir. San. a jud. Harghita M. Ciuc
Modul de dispensarizare a copiilor cu afecţiuni de lungă durată pe
teritoriul Spitalului Odorheiu Secuiesc şi al judeţului Harghita
3. – Gh. Goldiş, S. Nicolau Gh. Chiriac Babei, Clinica Fundeni Bucureşti
Dispensarizarea bolilor oncologice la copil
4. – S. Nicolau, C. Oancea, Elisabeta Brătescu, Bucureşti
Aspecte actuale ale dispensarizării copiilor cu afecţiuni neuropsihice

1987. október 16–17.
U.S.S.M. Filiala Harghita, Secţia Pediatrie şi Medicină Generală,
Dir. San. Jud. Hargita, Spitalul Odorheiu Secuiesc în colaborare
cu Clinica de Pediatrie Fundeni, Bucureşti organizează
Consfătuirea de Pediatrie Interjudeţeană cu tema:
„Copilul cu Boli Cronice” (Probleme de dispensarizare şi recuperare)
Preşedinţi de onoare:
Prof. dr. Gh. Goldiş, Clinica Fundeni Bucureşti,
Dr. în şt. med. S. Nicolau dir. adj. Min. Săn.
Dr. G. Biró dir. Dir. San. Harghita,
Dr. în şt. med. F. Jeszenszky, preşed. U.S.S.M.F. Harghita
Nr. participanţi: 128
Consfătuirea a fost onorată de prezenţa Prof. dr. doc. acad. Răzvan Prişcu

Comunicări
1. – Ligia Moldovan, Georgeta Fărcaş, Abdel Baset, Clinica Pediatrie
II. Cluj-Napoca
Distrofia sugarului şi copilului mic – Studiu clinico-statistic efectuat
în Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca pe o perioadă de 2 ani
2. – Lucia Slăvescu, N. Miu, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Factori condiţionali în geneza rahitismului carenţial
3. – N. Miu, Şt. Lakatos, Lucia Slăvescu, Maria Grosu, P. Florescu,
Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Dificultăţi în recuperarea sugarilor cu diaree trenantă şi cronică
4. – E. Onete, Florica Onete, Maria Drăghici, Margareta Mălinescu,
M. Vîrgolici, Tudoriţa Dinu, Magdalena Cozma, M. Strătilă, biolog, A. Avaşcu, Diana Popa, Fl. Popa, Delia Asoltanei, Mihaela Isachie, Spitalul de Copii Bîrlad
Schiţa de sistematizare privind dispensarizarea grupelor de copii
cu boli cronice sau/şi cu risc crescut de îmbolnăvire
5. – G. Tîrnoveanu, Maria Popa, I. Tanu, Spitalul de Copii Galaţi
Reumatismul articular acut (RAA); Probleme de dispensarizare
6. – Aurelia I. Moldovan, Sighişoara
Dispensarizarea copiilor reumatici în perioada de l981–1985 în
municipiul Sighişoara
7. – G. Tîrnoveanu, A. Ierima, Spitalul de copii Galaţi
Consideraţii asupra dispensarizării afecţiunilor alergice ale aparatului respirator la copii
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8. – Şt. Lakatos, Maria Marc, N. Miu, Maria Grosu, Anca Cristea,
Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Deficite imunologice înăscute ţi dobîndite – Factori de risc în determinismul infecţiilor respiratorii şi digestive la sugar şi copil
9. – Pap Zoltán, Clara Domokos, Ecaterina Ajtai, Minodora Draşoveanu, asist. Piroska Gálfi, Clinica Pediatrie II. Tg. Mureş
Dispensarizarea bolnavilor de enteropatie gluten sensibilă (EGS)
10. – L. Ţurcanu, I. Simedrea, F. Oteşteanu, Clinica I. Pediatrie Timişoara
Tratamentul dischineziilor bilio-digestive în cadrul dispensarizării
hepatopatiilor cronice la copil
11. – J. Butnariu, V. Avram, N. Ionescu, Lucia Jebeleanu, M. Bardoş,
Clinica Pediatrie III. Cluj-Napoca
Antigenul HBs (AgHBs) la copiii internaţi pentru diferite afecţiuni
şi la personalul clinicii
12. – Ligia Moldovan, Maria Grosu, Georgeta Fărcaş, Maria Birţ, I.
Căluşer, Sanda Andronescu, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Purtători de AgHBs – Aspecte clinice şi funcţional histologice întro colectivitate închisă de copii 1–3 ani
13. – Ligia Moldovan, I. Căluşer, Maria Birţ, Georgeta Fărcaş, Maria
Grosu, Sanda Andronescu, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Hepatita cronică la copilul mic – Studiu efectuat într-o colectivitate
închisă de copii 1–3 ani
14. – Georgeta Fărcaş, D. Dejica, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Importanţa anticorpilor antimembrană hepatocitară în hepatita
cronică activă la copil
15. – Georgeta Fărcaş, Maria Grosu, D. Dejica, Ligia Moldovan, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Criterii imunologice în stabilirea terapiei imunosupresoare din
hepatita cronică activă la copil
16. – E. Popa, E. Onete, M. Drăghici, M. Vîrgolici, D. Popa, T. Dinu,
Spit. de Copii Bîrlad
Manifetări renale în purpura reumatoidă
17. – Maria Grosu, N. Miu, G. Sur, Georgeta Fărcaş, Lucia Slăvescu,
Şt. Lakatos, Clinica Pediatrie II. Cluj- Napoca
Eficienţa tratamentului cu imunosupresoare în glomerulonefritele cronice ale copilului

18. – I. Sabău, Doina Drugarin, Anca Mathus-Vîlceanu, Clinica I. Pediatrie Timişoara
Dispensarizarea activă a microlitiazei renale, factor important în
profilaxia insuficienţei renale cronice
19. – Marina Costa Baciu, Rodica Macarovici, Clinica Pediatrie III.
Cluj-Napoca
Fibronectina serică în infecţii urinare cronice la copii
20. – G. Sur, Maria Grosu, N. Miu, Luvia Slăvescu, Şt. Lakatos, Clinica
Pediatrie II. Cluj-Napoca
Posibilităţi terapeutice actuale în colagenozele copilului
21. – Iulia Dunca, Olga Metz, Z. Pap, biol. A. Csetri, asist. Piroska
Gálfi, J. Máthé, Zenobia Ungureanu, Clinica Pediatrie II. Tîrgu
Mureş
Complicaţiile tardive ale diabetului zaharat juvenil, insulino-dependent la copiii dispensarizaţi la Clinica Pediatrie Nr. II. în perioada 1963–1986
22. – V. Avram, J. Butnariu, Piroska Szabó, J. Szántay, Clinica Pediatrie III. Cluj-Napoca
Anticorpii antiinsulină la copii cu diabet zaharat
23. – Ingrid Miron, I. Tansanu, Gabriela Avasiloaie, Spitalul Clinic
de Copii Iaşi
Glicosilarea proteinelor: implicaţii în controlul diabetului zaharat la copil
24. – C. Capătă, Steliana Dumitrescu, D. Dicu, Spitalul de Copii Piteşti
Unele aspecte privind dispensarizarea şi recuperarea copilului
retard neuropsihomotor în Leagănul de copii Piteşti. (Rezultate
de etapă)
25. – J. L. Bencsik, Maria Todea, psih. Ildikó Albert, Dispensar Policlinic Odorheiu Sec. şi Miercurea Ciuc
Dispensarizarea copiilor-adolescenţilor cu tulburări de comportament
26. – B. Maria Todea, Dispensar Policlinic judeţean Miercurea Ciuc
Dispensarizarea copiilor epileptici în judeţul Harghita
27. – G. Tîrnoveanu, F. Platzman, Spitalul de copii Galaţi şi DMT din
judeţul Galaţi
Malformaţiile congenitale şi bolile genetice şi problemele de dispensarizare
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Prezentare postere
1. – A. Jaklovszky, Ida Séra, Anna Jaklovszky, Árpád Balla, Secţia
Pediatrie şi Dispensarul Policlinic Odorheiu Secuiec
Dispensarizarea sindroamelor post-streptococcice la copii în perioada de 1982–1986
2. – Á. Balla, Mária Tamás, Z. Mester, B. Nagy, J. Ambrus, B. Kertész,
Irén Csizmás, Piroska András, Mária Kerekes, Mária Schwarczenberger, Secţia Ped. Odorheiu Secuiesc şi Miercurea Ciuc
Studiu statistico-epidemiologic al tensiunii arteriale la şcolari în
vederea stabilirii valorilor normale
pentru judeţul Harghita
3. – Á. Balla, Matild Lőrincz, B. Kertész, Anna Jaklovszky, Gyöngyi
Székely, Secţia Ped. Spitalul Odorheiu Secuiesc
Modul de dispensarizare al copiilor cu HTA juvenilă
4. – Á. Balla, B. Kertész, Matild Lőrincz, Anna Jaklovszky, Secţia Ped.
Odorheiu Secuiesc
Eficienţa cabinetului de cardiologie infantilă în depistarea şi dispensarizarea copiilor cu malformaţie congenitală de cord
5. – B.Kertész, Á. Balla, Secţia Pediatrie Odorheoiu Secuiesc
Observaţii privind tratamentul de immunostimulare în prevenirea
infecţiilor recurente ale căilor respiratorii la copil
6. – Á. Balla, B. Kertész, farm. Melinda Balla, Mária Schwarczenberger, Gyöngyi Székely, Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc
Magnezo-terapia bronşitelor obstructive ale sugarului şi copilului
7. – Á. Balla B. Kertész, Matild Lőrincz, Anna Jaklovszky, Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc
Dispensarizarea copiilor cu ulcer gastro-duodenal (1965-1985)
8. – Ida Séra, Márta Mátyus, Z. András, Secţia Ped. Disp. Policlinic
Odorheiu Secuiesc
Urmărirea copiilor după hepatită virală acută (1982-1986)
9. – Anna Jaklovszky, Á. Balla, Matild Lőrincz, Mária Schwarczenberger, B. Kertész, Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc
Dispensarizarea bolnavilor cu afecţiuni renourinare (1982–1986)
10. – Matild Lőrincz, Á. Balla, B.Kertész, Anna Jaklovszky, Secţia Pediatrie Odorheiu S.
Dispensarizarea copiilor cu colagenoză

11. – Matild Lőrincz, Á. Balla, E. Kováts, B. Kertész, Secţia PediatrieDisp. Policlinic Odorheiu Secuiesc
Modul de dispensarizare a copiilor cu diabet zaharat
12. – Á. Balla, Amália Oláh, Ilona Ferenczi, Veronika Kerestély, Secţia Pediatrie – Disp. Policlinic Odorheiu
Studiu privind dezvoltarea psihomotorie a copilului 0-4 ani în cadrul familiei şi al creşelor
Digest din lucrările depuse
1. – Mihail N., Nistor C., Harko T., Uray Z., Centrul de Cercetări
Biologice şi Institutul Oncologic Cluj-Napoca
Preparate meduloprotectoare utile în pediatrie în combaterea medulo-depresiei chimice sau fizice; Brevete de invenţii R.S.R. nr.
88868–88870
2. – Makkay Klára, Nistor C., Harko T., Avram N., Popa Teodora, Facult. de Chimie Univ. Cluj-Napoca – Inst. Oncologic Cluj-Napoca,
Circ. San. Bolintin-Vale jud. Giurgiu
Preparate hepatoprotectoare utile în pediatrie; Brevete de invenţii R.S.R. nr. 87794–88354
3. – Isai Dina, Nistor C., Nistor C.C., Harko T., Nistor Victoria, Inst.
Oncologic şi Laboratorul Interdisciplinar Univ. Cluj-Napoca
Produs medicamentos reconfortant pentru uz pediatrie; Brevet
inv. R.S.R. nr. 91711
4. – Ghioragă Doina, Nistor C., Harko T., Nistor Victoria, Nistor
C.C., Lab. Interdisciplinar Univ. Cluj-Napoca – Inst. Oncologic
Cluj-Napoca
Produs medicamentos trofic şi energizant pentru uz pediatric;
Brevet inv. R.S.R. nr. 91910
5. – Harko T., Nistor C., Victoria Nistor, Nistor C.C., Inst. Oncologic – Lab. Interdisciplina Univ. Cluj-Napoca
Preparat efervescent pentru uz pediatric; Brevet Inv. R.S.R. nr. 91911
6. – Hebedean Mioara, Nistor C., Onişor Maria, Poliniceanu C.,
Bălan Maria, Faur Virgina, Victoria Nistor, Laboratorul Interdisciplinar Univ. Cluj şi Institutul Oncologic şi Facultatea Farmacie
Cluj-Napoca
Suspensie de antibiotice pentru uz pediatric; Brevet de inv. R.S.R.
nr. 77045
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7. – Isai Dina, Nistor C., Poliniceanu C., Onişor Maria, Inst. Oncologic –Facult. Farmacie Cluj-Napoca
Supozitoare cu propolis pentru uz pediatric; Brevet invenţii
R.S.R. nr. 73329
8. – Vizi Ileana, Nistor C., Poliniceanu C., Onişor Maria, Inst. Oncologic – Fac. Farmacie Cluj-Napoca
Fitopreparate de uz pediatric pentru tratamentul afecţiunilor
buco-faringiene în pediatrie; Brevet inv. R.S.R. nr. 75580
9. – Onişor Maria, Nistor C. C., Nistor C., Inst. Oncolog. – Lab. Interdisciplinar Univ. Cluj-Napoca
Preparate flavonoidice pentru uz pediatric; Brev. inv. R.S.R. nr. 75307
10. – Dan Maria, Onişor Maria, Nistor C., Nistor Victoria, Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Apipreparate utile în tratamentul ulcerului gastric; Brevet inv.
R.S.R. nr. 75308
11. – Nistor C.C., Nistor C., Timiş M., Nistor Victoria, Lab. Interdiscip. Univ. – Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Preparate cu Cătină (Hippophae Rhamnoides L.) pentru uz pediatric; Brevet inv. R.S.R. nr. 91912
12. – Szabó Susana, Nistor C., Nistor Victoria, Timiş M., Nistor
C.C.Lab. Interdiscip. Univ. şi Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Unguente reepitelizante pentru uz pediatric; Brevete inv. R.S.R.
nr. 69344-69348
13. – Barbu Silvia, Nistor C., Olteanu Elena, Nistor Victoria, Timiş
M., Fac. Farm. şi Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Preparate antireumatice cu Indometacin pentru uz pediatric; Brevete inv. R.S.R. nr. 73043–73046
14. – Nistor Emanuela, Nistor C., Timiş M., Inst. Medicină Timişoara,
Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Preparate aromatice calmante pentru uz pediatric; Brevete inv.
R.S.R. nr. 66647–66650
15. – Timiş M., Nistor C., Nistor Victoria, Nistor C.C., Nistor Emanuela, Inst. Oncologic, Lab. Interdisciplinar Univ. Cluj Napoca –
Inst. Medicină Timişoara
Preparate pentru uz pediatric destinate combaterii stărilor de oboseală fizică şi intelectuală; Brevet inv. R.S.R. nr. 76141

16. – Nistor Emanuela, Nistor C., Inst. Medicină Timişoara – Inst.
Oncologic Cluj-Napoca
Preparat de uz pediatric destinat tratării stărilor de decalcifiere;
Brevet inv. R.S.R. nr. 77350
17. – Giurgiuman Mihaela, Nistor C., Onişor Maria, Inst. Oncologic
Cluj-Napoca
Preparat energizant; Brevet inv. R.S.R. nr. 81292
18. – Nistor C.C., Nistor C., Lab. Interdisciplinar Univ. şi Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Apipreparat biostimulent pentru uz pediatric Brev. inv. R.S.R. nr. 75904
19. – Cristescu P.S., Nistor C., Lab. Interdisciplinar Univ. şi Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Preparat pentru combaterea anacidităţii gastrice util în pediatrie;
Brevet inv. R.S.R nr. 88580
20. – Nistor C., Nistor Victoria, Mihail N., Inst. Oncolog. şi Centrul de
Cercetare Biologie Cluj-Napoca
Compoziţie imunostimulentă utilă în pediatrie; Brev. inv. R.S.R.
nr. 88060
21. – Nistor Victoria, Nistor C., Bălan Maria, Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Preparat flavonoidic pentru uzul diabeticilor în pediatrie; Brevet
inv. R.S.R. nr. 88894
22. – Ciurea V., Nistor C., Ciurea Mihalea, Bălan Maria, Clinica Neurochirurgie „Dr. G. Marinescu” Bucureşti – Inst. de Pediatrie
Berceni-Bucureşti – Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Apipreparate utile în tratamentul afecţiunilor S.N.C. la copii
23. – Faur Virginia, Nistor C., Harko T., Szabó Susana, Bălan Maria,
Nistor C.C., Lab.Interdisciplinar Univ Cluj-Napoca – Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Produse reversoare de uz pediatric
24. – Bălan Maria, Nistor C., Nistor Victoria, Inst. Oncologic Cluj-Napoca
Apipreparate utile în pediatrie în tratamentul afecţiunilor T.B.C.;
Brevete inv. R.S.R. nr. 73068–73330–73331
25. – Sîrbu Tamara, Nistor C., Nistor Victoria, Bălan Maria, Inst. Oncolog. Cluj-Napoca
Fitopreparate utile în tratamentul afecţiunilor hepatobiliare în pediatrie, Brevete inv. R.S.R. nr. 76759–6760
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1988. december 3.
U.S.S.M. Fil. Harghita Secţia Pediatrie şi Medicină Generală,
Dir. San. jud. Harghita şi Spitalul Odorheiu Secuiesc organizează
Consfătuirea de Pediatrie Judeţeană cu tema:
„Rolul reţelei teritoriale de pediatrie în scăderea mortalităţii infantile”
Preşedinţii de onoare: prof. dr. Gh. Goldiş, Bucureşti
Dr. în. şt.med. Sebastian Nicolau, dir. adj. Min. Săn. Bucureşti,
Dr. G. Biró, dir. Dir. San. jud. Harghita
D. în şt. med. F. Jeszenszky, preş. U.S.S.M. Fil. Harghita
1. – S. Nicolau, Clinica Pediatrie Fundeni, Min. Săn. Bucureşti
Probleme actuale şi de perspectivă în asistenţa medicală a copilului
2. – Gh. Goldiş, Clinica De Pediatrie Fundeni, Bucureşti
Perspectivele pediatriei
3. – Z. Pap, Clinica de Pediatrie nr. II. Tg. Mureş
Antibioterapia în pediatrie
4. – A. Balla, G. Biró, A. Jaklovszky, B. Kertész, Anna Jaklovszky,
Matild Lőrincz, Á. Ráduly, A. Mátyus,
Rolul reţelei de pediatrie în scăderea mortalităţii infantile
pe teritoriul Spitalului municipal Odorheiu Secuiesc între anii
1953–1987
5. – Alfonz Jaklovszky, A. Balla, Odorheiu Secuiesc
Patru decenii de muncă ştiinţifică în cadrul Secţiei de Pediatrie
din Odorheiu Secuiec
6. – Anna Jaklovszky, Colectivul reţelei de Pediatrie Odorheiu
Secuiesc, med. şef. A. Balla
Aspecte medico-sociale ale prematurităţii pe teritoriul Spitalului
municipal Odorheiu Sec. (studiu pe 10 ani)
7. – Vizionarea expoziţiei colectivului de pediatrie Odorheiu Secuiesc care prezintă aspecte ale activităţii ştiinţifice
(Postere – lucrări tipărite)
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1989. október 20–21.
U.S.S.M. Filiala Harghita, Secţia Pediatrie şi Medicină Generală,
Dir. San. Jud. Harghita în colab. cu Clinica Fundeni Bucureşti:
Consfătuire Interjudeţeană de Pediatrie cu tema
„Probleme de Morbiditate şi de Îngrijire a Copilului de 1–4 ani”
Preşedinţi de onoare: prof. dr. Gh. Goldiş, Bucureşti
Dr. în şt. med. S. Nicolau, dir. adj. Min. Săn. Bucureşti
Dr. G. Biró, dir. Dir. San. jud. Harghita
Dr. în şt. med. F. Jeszenszky, preşedinte U.S.S.M. Filiala Harghita
Nr. participanţi: 132
Rapoarte
1. – Gh. Goldiş, S. Nicolau, Clinica Pediatrie Fundeni, Bucureşti
Aspecte particulare patologice la copilul între vîrsta de 1–4 ani
2. – S. Nicolau, Gh. Goldiş, I. Popa Min. Săn. direcţia Asist. Medicale
– Ocrotirea Mamei şi Tineretului, Clinica Pediatrie II. Timişoara
Aspecte ale stării de sănătate la copilul din grupa de vîrstă 1–4 ani
şi tendinţele actuale de morbiditate şi mortalitate
3. – Á. Balla, Matild Lőrincz, Anna Jaklovszky, G. Biró, şi Á. Ráduly,
Á. Balla, G. Biró, D.S.J. Harghita
Aspecte ale structurii morbidităţii cu afecţiuni de lungă durată, la
copilul între vîrsta de 1–4 ani, din judeţul Harghita (Studiu statistic pe perioada 1979 – 1988)
4. – Á. Ráduly, Á. Balla, D.S,J. Harghita
Studiul structurii mortalităţii la copilul din grupa de vîrstă 1–4 ani
din judeţul Harghita (1979–1988)
Comunicări
1. – I. Popa, L. Ritli, Emilia Moţ, G. Curteanu, M. Bembea, Livia
Lenghel, D.S.J. Bihor şi Spitalul de Copii Oradea
Aspecte ale mortalităţii 1 – 4 ani în judeţul Bihor (1984 – 1988)
2. – Mariana Marc, Georgeta Fărcaş, Aurelia Panca, Liana Mănăilă,
M. Cristea, N. Miu, ClinicaPed. nr. II. Cluj-Napoca
Structura morbidităţii în clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca, la vîrsta de 1–4 ani
3. – D-tru Anton, Elena Butucaru, S. Marinescu, I.Oprea Irina
Tiron, Spit.de copii Bacău
Aspecte ale morbidităţii şi mortalităţii la copiii în vîrstă de 1–4 ani,
internaţi în Secţia Pediatrie I. Bacău
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4. – R. Spineanu, G. Curteanu, M. Bembea, L. Ritli, Spitalul Judeţean de Copii Oradea
Consideraţii asupra profilului mortalităţii instituţionale la grupa
de vîrstă de 1–4 ani
5. – Lucia Slăvescu, P. Florescu, Mariana Marc, Gh. Popa, A. Bizo,
Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Corelaţii clinico-anatomopatologice la copii în vîrsta de 1–4 ani, decedaţi în Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca, pe o perioadă de 10 ani
6. – Marius Bembea, Spitalul de Copii Oradea
Malformaţiile congenitale inplicate în mortalitatea copilului între
vîrsta de 1–4 ani (Studiu clinico-anatomopatologic pe 20 de ani)
7. – T. Wirtz, Ildikó Taraczközi, E. Kovács, Erzsébet Török, Fábricz
Viorica, Éva Hoducz, Mária Hantig, Maria Ona, Secţia Pediatrie,
Spitalul municipal Sighetul Marmaţiei
Consideraţii privind cauzele de deces la copilul 1–4 ani din municipiul Sighetul Marmaţiei
8. – László Hecser, V. Molnár, A. Ureche, proc. L. Vitos, J. Ács, Institutul de Medicină Legală Tîrgu Mureş
Probleme medico-legale în morbiditatea copilului mic
9. – Zoltán Pap, Julia Duncan, B. Nagy, Katalin Lőrincz, Judita Katona, E. Bálint, Mária Incze, Clinica de Pediatrie nr. 2 Tg. Mureş
Incidenţa diabetului zaharat sub vîrsta de 4 ani, în cazuistica Clinicilor de Ped. 2 şi 3 Tg. Mureş, în ultimii 10 ani
10. – N. Miu, Şt. Lakatos, A. Bizo, Gh. Popa, Corina Cazan, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Incidenţa enteropatiilor cronice la vîrsta 1–4 ani
11. – N. Miu, Lucia Slăvescu, Georgeta Fărcaş, C. Meteş, Cristna Lefter, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Hepatita cronică la vîrsta de 1–4 ani
12. – Elena Chiţimia, Spit. Orăşănesc Caracal, T. Popescu, Spit. Cli.
Fundeni-Bucureşti
Date actuale privind blocul atrio-ventricular congenital la copil
13. – Liana Smeureanu, C. Capătă, Liliana Pădure, Spitalul de Copii
Piteşti

Manifestări paroxistice neepileptice, studiu clinic şi EEG la copilul 1–4 ani
14. – Liliana Pădure, Liana Smeureanu, C. Capătă, Spit. de Copii Piteşti
Îngrijirea copilului 1–4 ani – deficient neuro-locomotor, în Compartimentul de recuperare din Spitalul de Copii Piteşti
15. – Genel Sur, Lucia Slăvescu, I. Figan, Gabriela Panga, N. Miu, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Frecvenţa intoxicaţiilor acute accidentale la vîrsta de 1–4 ani
16. – T. Wirtz, Ildikó Taraczközy, E. Kovács, Erzsébet Török, Victoria
Fabricz, Éva Hoducz, Maria Hantig, Maria Ona, Secţia Ped. Spitalul Sighetul Marmaţiei
Intoxicaţii acute accidentale internate la Secţia Pediatrie Sighetul
Marmaţiei între anii 1986–1989
17. – Mária Schwarczenberger, Á. Balla, B. Kertész, Secţia Pediatrie
Odorheiu Secuiesc
Aspecte clinice ale intoxicaţiilor accidentale la copilul mic în cazuistica Secţiei de Pediatrie Odorheiu Secuiesc (1981–1989)
18. – Árpád Balla, informatician Margit Márton, Tamás Mária şi med.
pediatrii ai DMT din jud. Harghita în colab. cu Ofic. de Calcul
Tehnoutilaj, Odorheiu Secuiesc
Studiul creşterii somatice a copiilor de 1–6 ani din judeţul Harghita (Analiza principalelor parametri antropometrici, alcătuirea
tabelelor cu percentile pentru greutate, înălţime, perimetru toracic şi cranian)
19. – Amália Oláh, Ilona Ferenczy, Gyöngyi Székely, Á. Balla, Secţia
Pediatrie Spitalul Odorheiu Secuiesc
Studiu privind dezvoltarea psihomotorie a copilului 1–4 ani în cadrul familiei şi al creşelor
20. – Matild Lőrincz, Árpád Balla, Pediatrie Spitalul Odorheiu Secuiesc
Disociaţia atrio-ventriculară izoritmică congenitală (Prezentare de caz)
21. – Anna Jaklovszky, A. Balla, L. Venczel, J. Kelemen, Secţia Pediatrie şi Chirurgie Spitalul Odorheiu Secuiesc şi Lab. Anatomo-patologic, Mircurea Ciuc
Obstrucţia venelor suprahepatice la un copil mic, tratat chirurgical, cu evoluţie favorabilă (Prezentare de caz)
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Megemlékező előadások
1, – Bérczes Judit, Közegészségügyi és Orvosi Kutatóintézet, Marosvásárhely
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának
története
2. – Péter Mihály, Mikrobiológiai Tanszék, OGYE, Marosvásárhely
Az 1919–1990 között megjelent romániai magyar nyelvű orvosi,
egészségügyi és gyógyszerészeti önálló kiadványokról
3. – Dr. pharm. Péter H. Mária, Gyógyszerészeti Kar, OGYE, Marosvásárhely
Adatok a romániai kisebbségi orvosok egyesületeinek szakmai
tevékenységéről
Felkért előadók előadásai
1. – Brassay Zoltán, OGYE I. számú Belgyógyászati Klinika, Marosvásárhely
Az obliterativ verőérbántalmak kezelésének időszerű kérdései
2. – Módy Jenő, OGYE Klinikai biokémiai tanszék, Marosvásárhely
Az immunológiai alapkutatás legújabb eredményei gyakorlati alkalmazásának lehetőségei
3. – Rácz Gábor, OGYE, Marosvásárhely
A fitoterápia évezredünk végén
4. – Bocskay István, OGYE Odontológiai és Parodontológiai Klinika,
Marosvásárhely
A fogszuvasodás megelőzésének és gyógyításának aktuális kérdései

5. – Toró Árpád, Szabó Sándor, Kórház, Szülészet-nőgyógyászat, Székelyudvarhely
Gondolatok a „konzervatív szülésvezetéséről” osztályunk 15 éves
tapasztalata alapján
6. – Balla Árpád, Municípiumi Kórház, Gyermekgyógyászati Osztály,
Székelyudvarhely
A gyermekegészségügyi ellátás jelene és jövője Hargita megyében
Előadások: „A” szekció
1. – Dienes Sándor, Foglalkozási betegségek Klinikája, OGYE, Marosvásárhely
Környezeti, munkahelyi és biológiai monitorizálás jelentősége
2. – Szász Lóránd, Vasile Modorcea, Dienes Sándor, Foglalkozási betegségek Klinikája, OGYE, Marosvásárhely
Légzési funkcionális próbák értékei krómexpozícióban dolgozó
munkásoknál
3. – Rákosfalvy Zoltán, Fizikoterápiás Klinika, OGYE, Marosvásárhely
A szervezet reaktivitásának áthangolása gyógyfürdőkezelés által és
ennek mechanizmusa
4. – Bedő Károly, Péter Mihály, Domokos Lajos, Ureche Ramona,
Fazakas Béla, Máthé Ildikó, Bukaresti László, Oşan Alexandrina,
Suciu Gabriela, farm. Ajtay Mária, farm. Duşa Silvia, farm. Kosztán Jolán, Bokor Ilona, Oroian Monica, Mănişor Mariana as. Közegészségtani, Mikrobiológiai, Parazitológiai, Kémiai, Biokémiai,
Fizikai-kémiai, Toxikológiai tanszékek, OGYE, Marosvásárhely
Felületi vizek szennyezettsége (Maros)
5. – Sztojka Tamás, Egészségügyi Kör, Kászonaltíz, Hargita megye
Egy cigányközösség egészségügyi és szociális problémája
6. – Fazakas Béla, Parazitológiai tanszék, OGYE, Marosvásárhely
A marosvásárhelyi klinikai parazitológiai osztály 30 éves tapasztalatairól
7. – Domokos Lajos, Péter Mihály, Domokos Klára, Pap Zoltán, Sebe
Béla, Mikrobiológiai tanszék, OGYE, Marosvásárhely
Adatok az enteroinvazív Escherichia Coli törzsek tanulmányozásához
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1991. május 10–11.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztály
I. Tudományos Ülésén elhangzott előadások
Fővédnök prof. dr. Puskás György akadémikus, az EME OTSz. elnöke,
Védnökök: dr. Ferenczy Ferenc polgármester,
Dr. Sc. Bérczes Judit, az EME OTSz. titkára,
Prof. dr. Dienes Sándor, az EME OTSz. választmányi tagja,
Dr. Papp Árpád, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság
főigazgatója, az EME OTSz. választmányi tagja
A szervező bizottság elnöke: dr. Balla Árpád Dr. Sc.

8. – Farkas Imre János, Farkas Evelyn, Társadalomorvostani tanszék,
OGYE, Marosvásárhely
Az 1990-es nyugatnémet és osztrák tanulmányutunk, valamint a
hamburgi szülészeti-nőgyógyászati és a klagenfurti nemzetközi általános orvoskongresszus tapasztalatairól
9. – Ander Zoltán, Megyei Poliklinika, Marosvásárhely
„A család egészsége” rendelés tíz éve
10. – Sándor István, Közegészségügyi és Orvosi Kutató Intézet,
Temesvár
Emlősembriók normális és kóros fejlődésének kísérletes vizsgálata
11. – Checiu M., Schlechta B., Checiu I., Sándor István, Közegészség.
és Orvos Kutató Intézet, Temesvár
Korai egérembriók in vitro fejlődése (16 mm-es film, 15’)
12. – Bedő Károly, Losonczy Ibolya, Gyárfás Éva, Közegészségtani Intézet, Marosvásárhely
Borjútimusz kivonatból különválasztott gátlóanyag (Thy V) hatása
kísérleti egerek gázanyagcseréjére
13. – Jung János, Kórbonctani Intézet, OGYE, Marosvásárhely
A kórszövettani diagnosztika lehetőségei napjainkban
14. – Kelemen József, Kórbonctani-kórszövettani osztály, Megyei Kórház, Csíkszereda
A központi és környéki idegrendszer szövettani vizsgálatának aktuális módszertani problémái, a kórboncnok szemszögéből
15. – Popa Emanoil, Matekovits György, Szájsebészeti Klinika, II. Kórház, Temesvár
A száj nyálkahártyájának precancerosus állapotai
16. – Egyed Zs. Imre, Közegészségügyi és Orvosi Kutató Intézet,
Marosvásárhely
Szívfejlődési rendellenességekhez társuló osztóér elváltozások a tüdőben
17. – Benedek Imre, Liliana Cueşdeanu, I. Belgy. klinika, Marosvásárhely
Endomiocardialis biopszia
18. – Benedek Imre, Doina Milutin, I. sz. Belgyógyászati Klinika,
OGYE, Marosvásárhely
Periferiás érbetegségek angioplasztiás kezelése
19. – Fodor Ferenc, Csiszár Anna Adrienne, Szemészeti Klinika,
OGYE, Marosvásárhely

A szemfenéki érhálozat egyes morfofunkcionális károsodásai általkános érbetegségekben
20. – Mártha Papp Ilona, Szemészeti Klinika, OGYE, Marosvásárhely
A Sicca szindróma gyakorisága
21. – Lőrincz G. János, Kelemen József, Rhemann István, Bel. és Kórbonctani osztály, Megyei Kórház, Csíkszereda
Pautz-Jeghers szindróma 2 esete kapcsán szerzett megfigyelések
22. – Biró András, Nemes Éva, Sebészeti osztály, Barót, Kórházi Labor.
Sepsiszentgyörgy
„Fascitis necrotizans acuta” esetek Kovászna megye két sebészeti
osztályának 11 éves anyagából
23. – Biró András, Sebészeti osztály, Városi Kórház, Barót
Eddig nem közölt különleges idegen test a gyomorban
24. – Oláh József, Huszár Gyula, Csongvay Zsolt, Intenzív terápia és
Sebészeti osztály, Székelyudvarhely
Késői poszttraumás szívtamponádok
25. – Piros György, Rhemann István, Belgyógyászat és Kórszövettani
Laboratórium, Csíkszereda
Multiendokrin neoplazia egy eset kapcsán
26. – László József, Élettan-Biókémiai tanszék, OGYE, Marosvásárhely
Az intracardialis ingervezetés intervalvográfiás vizsgálata
27. – Bérczes Judit, Ferenc Gizella, Közegészségügyi és Orvosi kutatóintézet, Marosvásárhely, Nyugdíjasok otthona Mv.hely és Alsó-Idecs
A szervezet specifikus és nemspecifikus immunválaszkészségének
változásai az életkor előrehaladásával
28. – Rákosfalvy Zoltán, Bérczes Judit, Kolumbán Margit, Nagy V.
Irén, Fizikoterápiás Klinika, OGYE,
Közegészségtani és Orvosi Kutatóintézet, Marosvásárhely
Az NBT teszt jelentősége Spondilitis Ankylopoeticaban (poszter)
29. – Lázár László, Anatómiai tanszék, OGYE, Marosvásárhely
A dopaminerg rendszerek kórfolyamatainak befolyhatósága embrionális idegszövet átültetésével
30. – Jakab Kálmán, Fodor Aranka, Belgyógyászat, Megyei Kórház,
Csíkszereda
A magas vérnyomás kezelésében használt gyógyszerek interakciója
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31. – Incze Sándor, Cotoi Simion, Apolozan Adela, Biró Zoltán és
Matik Ildikó gyógyszerészek, III. sz. Belgyógyászati Klinika,
OGYE, Marosvásárhely
A nitroglicerin transzdermális alkalmazása ischaemiás szívbetegségekben
32. – Bakos János, Mártha Ivor, Urológiai Klinika, OGYE, Marosvásárhely
Mai kezelési irányzatok a prostata-betegségek sebészi kezelésében
33. – Mártha Ivor, Bakos János, Urológiai Klinika, OGYE, Marosvásárhely
A hólyagdaganatok kezelésének modern irányzata
34. – Mártha Ivor, Bakos János, Urológiai Klinika, OGYE, Mv.hely
A vesekőbetegség sebészi kezelésének mai szemlélete (video)
35. – Rácz-Kotila Erzsébet, OGYE, Marosvásárhely
A kísérletes vesekőképződés megelőzése növényi készitményekkel
36. – Zágoni Elemér, Aesculap Gyógyszerkeresk. Társaság, Csíkszereda
A Planta Hargitensia gyógynövény készítményei
37. – Biró Gábor, Neurológiai osztály, Városi Kórház, Kézdivásárhely
Szükség van-e vasodilatatorokra az agyi vaszkuláris katasztrófák
kezelésében?
38. – Oláh József, Intenzív terápiás osztály, Municipiumi Kórház, Székelyudvarhely
Epidurális morfin analgézia
39. – Molnár B. Géza, Lucia Jebeleanu, Eugenia Timoftache, Dan
Butur, Kolozsvári Közegészségügyi Intézet, Bukaresti I. Cantacuzino Intézet
B típusú vírus hepatitis megelőzésének aktuális kérdései az 19891990-es eredmények alapján
40. – Vajda Sándor, Fogászati poliklinika, Borosjenő, Arad megye
A gyógyítás ábrázolása a képzőművészetben
Előadások: „B” szekció
1. – Pap Zoltán, Garda Ana és Magyari L. mérnök, Dunca Júlia, Nagy
Edit, Bálint E., OGYE. II. sz. Gyermekklinika, Marosvásárhely
Egy teljes, de glutenmentes „liszt”, a gluten sensibilis enteropathiában (GSE) szenvedő betegek számára

2. – Ágoston Klára, Pap Zoltán, OGYE, II. sz. Gyermekklinika,
Marosvásárhely
Herediter fructose intolerancia diagnózisa és kezelése
3. – Ágoston István, Pap Zoltán, OGYE, II. sz. Gyermekklinika,
Marosvásárhely
1989-ben a gyermekklinikára beutalt csecsemők súlygyarapodási
görbéjének követése
4. – Borsay Éva, Pap Zoltán, Jeremiás Béla, OGYE, II. sz. Gyermekklinika, Marosvásárhely
Fibrocystas megbetegedésekben szenvedő gyermekek követése
(1983–1991 között)
5. – Molnár Enikő, Pap Zoltán, OGYE. II. sz. Gyermekklinika,
Marosvásárhely
Hospitalisaciós ártalmak gyermekkori asthmában
6. – Pap Zoltán, Kátai Zsuzsánna o.h. OGYE. II. sz. Gyermekklinika,
Marosvásárhely
AIDS eseteink az utolsó két évben (1990–1991)
7. – Schwarczenberger Mária, Balla Árpád, Municípiumi Kórház
Gyermekosztálya, Székelyudvarhely
Anaemiás csecsemők vas–réz kezelésével szerzett tapasztalataink
8. – Balla Árpád, Balla Melinda gyógysz. Péter Attila mérnök,
Schwarczenberger Mária, Municípiumi Kórház Gyermekosztálya,
Tehnoutilaj Számítóközpont, Székelyudvarhely
A magnéziumhiány gyakorisága és jelentősége a csecsemő-gyermekkori latens tetániában
9. – Gáll Anna, Lajos Mária biológus, Bustya Edit, Tófalvi Karolina
Iskolaorvosi Rendelő, Csíkszereda
Néhány tapasztalat a reuma megelőzéséről csíki általános iskolákban
10. – Lajos Mária biológus, Gáll Anna, Bustya Edit, Betegmegelőző
Központ, Megyei Kórház, Csíkszereda
Az orrgaratban tartósan megtelepedett staphylococcusok felderítésének jelentősége gyermekközösségekben
11. – Gáll Anna, Iskolaorvosi Rendelő, Csíkszereda
A pszichoterápia szerepe az akut leukémiás gyerekek utókezelésében
12. – Szánthó András, Kardiovaszkularis Rehabilitációs Kórház, Kovászna
A műtött szívbeteg gyermekek rehabilitációja
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1991. május 31. – június 1.
U.S.S.M. Filiala Harghita, Soc. Rom. de Pediatrie Fil. Harghita în
colaborare cu Asociaţia Agricultorilor Maghiari din România
Fil. Odorheiu Secuiesc şi Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca organizează
al II-lea Simpozion de Magneziu cu tema:
„Rolul Magneziului în Agricultură şi în Medicină”
Simpozion interjudeţean cu participare internaţională
Limba simpozionului: română şi maghiară
Nr. participanţi: 65
Programul Secţiei de agronomie – Agrárszekció programja
1. – Kiss A. Sándor, Borsodi Vegyi Kombinát, Kazincbarcika, Magyarország – R. Ungaria
Triplul rol al magneziului în biologie
A magnézium hármas szerepe a biológiában
2. – Kiss A. Sándor, Borsodi Vegyi Kombinát Kazincbarcika, Magyarország – R. Ungaria
Distribuţia magneziului în seminţe; Importanţa lui în alimentaţie
şi în încolţire
A magnézium eloszlása a magvakban: Jelentősége a táplálkozásban és a csirázásban
3. – Szőke Éva (1), Kiss A. Sándor (2), Kursinszki László (1), Petri Gizella (1), 1. – SOTE, Gyógynövény- és Drogismereti Intézet Budapest, 2. – Borsodi V. K.
Kazincbarcika, Magyarország, R. Ungaria
Acţiunea magneziului asupra culturilor de ţesuturi de muşeţel
A magnézium hatása Kamilla szövettenyészetekre
4. – Kiss A. Sándor, Oncsik Mária, Dombovári János, Öntözési Kutató Intézet Szarvas, Magyarország – R. Ungaria
Acidifierea mediului creşte absorbţia microelementelor toxice în
plante; Acţiunea dăunătoare acestora este inhibată de îngrăsămintele cu magneziu
A környezet savanyosodása fokozza a toxikus mikroelemek felvételét a növények által; Károsító hatásuk gátlása magnéziumtrágyázással
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5. – Salanţiu V., Kádár L., Ulici P.I., Fac. de Medicină Veterinară,
Cluj-Napoca – Kolozsvár
Interferenţe minerale în condiţiile chimizării agriculturii
Az ásványok interferenciája műtrágyázáskor a mezőgazdaságban
6. – Balogh István, Debreceni Agrártudományi Egyet. Kutató Int.
Karcag, R. Ungaria
Observaţii privind reintroducerea ameliorativă a magneziului în
solurile acide în Ungaria
A savanyú talajok melioratív Mg-visszapótlásának tapasztalatai Magyarországon
7. – Jakab Sámuel, Ruxandra Bogaci, Inst. de Cercetare pt. Pedologie şi Agronomie, Bucureşti – Bukarest
Influenţa intensivizării agriculturii asupra conţinutului de magneziu din plantele de cultură
Az intenzív mezőgazdaság hatása a kultúrnövények magnézium
tartalmára
Programul secţiei de medicină – Orvostudományi szekció programja
8. – N. Miu, Şt. Lakatos, Lucia Slăvescu, D.V. Silaghi, I. Figan, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca – Kolozsvár
Experienţa de 25 ani a Clinicii Pediatrie II. Cluj în studiul clinic
şi terapia hipomagneziemiei
Kolozsvári II. sz. Gyermekklinika 25 éves tapasztalata a magnéziumhiány klinikai és terápiás gyakorlatában
9. – C. Rusnac, Catrinel Rusnac, Clinica Pediatrie III. UMF. Tîrgu
Mureş – Marosvásárhely
Privire retrospectivă asupra unor cercetări referitor la unele stări
de hipomagneziemie la copil
Egyes gyermekkori hipomagneziémiák áttekintése kísérleteink alapján
10. – János Szántay, Doina Varga, P. J. Porr, Clinica Medicală III. UMF.
Cluj-Napoca – Kolozsvár
Deficitul de magneziu la bolnavi colecitectomizaţi
Magnéziumhiány colecistectomizált betegekben
11. – Balla Árpád, Balla Melinda, Berecz Ludwig Dieter, Municípiumi
Kórház, Gyermekosztály, Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc
Rolul lambliazei în hipomagneziemia copilului
A lambliázis kóroktani szerepe a gyermekkori hipomagneziémiában
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12. – Şt. Lakatos, N. Miu, Anca Cotar, Clinica Pediatrie II. Cluj
Comportamentul magneziului seric şi eritricitar în diabetul zaharat juvenil / A szérum és vörösvértest magnézium alakulása juvenilis Diabetes mellitusban
13. – Balla Árpád, Székely Gyöngyi, K. Séra Ida, Mun. Kórház, Gyermekosztály, Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc
Modul de dispenzarizare a copiilor cu Diabet zaharat juvenil cu
hipomagneziemie / Mg-hiányban szenvedő juvenilis Diabetes mellitusos gyermekek gondozása (Poszter)
14. – Genel Sur, Larisa Matei, Căroinişeanu Şt., N. Miu, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca – Kolozsvár
Rolul magneziului în modularea hiperactivităţii bronşice
A magnézium moduláló hatása a bronchus hyperaktivitásra
15. – Balla Árpád, Kertész Béla, Balla Melinda, Berecz Ludwig Dieter,
Lőrinczi Csaba, Municípiumi Kórház, Gyermekosztály, Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc
Magneziul ca tratament adjuvant al bronşitelor obstructive
Obstructiv bronchitisek kiegészítő kezelése magnéziummal
16. – Balla Árpád, Balla Melinda, Berecz Ludwig Dieter, Mun. Kórház, Gyermekosztály, Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc
Rolul deficitului de magneziu în laringita striduloasă şi eficienţa
magnezioterapiei în profilaxia recidivelor (Poster)
A magnéziumhiány szerepe a gyermekek stridulosus laringitisében, a magnéziumkezelés hatékonysága a recidívák megelőzésében
17. – Szántay János, P. J. Porr, Margareta Rusu, Clinica Medicală III.
UMF. Cluj-Napoca – Kolozsvár
Deficitul de magneziu la persoane cu activitate în mediu toxic
Toxikus környezetben dolgozók magnéziumhiánya
18. – Szántay János, Dumitrescu D., Clinica Medicală III. UMF. ClujNapoca – Kolozsvár
Factori care condiţionează eficacitatea tratamentului substitutiv al
deficitului de magneziu în practica medicală
A magnéziumhiány kezelésének hatékonyságát befolyásoló tényezők az orvosi gyakorlatban
19. – Balla Árpád, Balla Melinda, Péter Attila mérnök, Schwarczenberger Mária, Municípiumi Kórház, Gyermekosztály, Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc

Incidenţa şi rolul hipomagneziemiei în tetania latentă a sugarului
şi a copilului / Magnéziumhiány gyakorisága és jelentősége a csecsemő és gyermekkori latens tetániában
20. – Bedő Károly, Roth Mária, Higéniai tanszék, OGYE. Marosvásárhely – Târgu Mureş
Efectul carenţei de magneziu asupra dezvoltării ţesutulurilor de
miocard la şobolani de experienţă
Magnéziumhiány hatása a kísérleti patkányok szívizom-fejlődésére
21. – N. Miu, D. V. Silaghi, Şt. Lakatos, Smaranda Fritea, Clinica Ped.
II. UMF Cluj-Napoca – Kolozsvár
Deficitul de magneziu şi patologia cardio-vasculară a copilului
Magnéziumhiány és a gyermekkori cardio-vascularis betegségek
22. – Balla Árpád, Lőrincz Matild, Berecz Ludwig Dieter, Mun. Kórház, Gyermekosztály, Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc
Rolul hipomagneziemiei în sindromul LGL la copil (Probleme de
diagnostic) / A magnéziumhiány szerepe a gyermekkori LGL
syndromában (Diagnosztikai problémák)
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1991. október 3–4.
Clinica Pediatrie Spitalul Fundeni, Institutul Oncologic-Oncopediatria Bucureşti, Societatea Română de Pediatrie Fil. Harghita,
Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc organizează
a VI-a Consfătuire de Oncopediatrie cu tema:
Tumorile Maligne Osoase la Copil
şi masa rotundă: Tratamentul durerii în boala canceroasă la copil
Preşedinţi de onoare:
Prof. dr. doc. Gh. Goldiş, Clinica Ped. Spit. Fundeni Bucureşti,
Dr. în. şt. med. S. Nicolau, Inst. Oncologic-Oncopediatria Bucureşti,
Dr. în. şt. med. Kelemen J., preşed. U.S.S.M. Fil. Harghita
1. – Gh. Goldiş, Chiriac Babei, Gh. Goldiş jr. Clinica Pediatrie Fundeni, Bucureşti
Aspecte clinice şi terapeutice în tumorile osoase la copil
2. – S. Nicolau, E. Feldioreanu, Monica Dragomir, Inst. Onc. Secţia
Oncopediatrie, Bucureşti
Tratamentul complex al tumorilor maligne osoase la copil

3. – T. Zamfir, S. Nicolau, Jacob., E.Feldioreanu, Doli Pătrăncuş, Monica Dragomir, C. Dumitrescu, M. Jianu, R. Bălănescu, A. Stanca,
Spit. Central de Copii „Grigore Alexandrescu” şi IOB Secţia Oncopediatrie Bucureşti
Consideraţiuni asupra tumorilor maligne osoase la copil (Studiu
pe 10 ani a cazurilor internate în Clinica de Chirurgie şi Ortopedie infantilă)
4. – G. Curteanu, L. Ritli, M. Bembea, Annamaria Benedek, O. Leiti,
Júlia Tarcza, I.Fodor, Spitalul de Copii Oradea
Aspecte clinico-morfologice ale tumorilor osoase maligne la copil
(Cazuistica Spitalului de Copii Oradea 1971–1990)
5. – R. Spineau, Spitalul de Copii Oradea
Probleme de diagnostic precoce şi posibilităţi de erori în tumorile
maligne osoase la copil
6. – S. Nicolau, E. Feldioreanu, IOB. Secţia de Oncopediatrie, Bucureşti
Criterii de evoluţie şi prognostic în tumorile maligne osoase la copil
7. – Angela Costea, Olga Vancsik, Annamaria Benedek, Leiti Otto,
Spitalul de Copii Oradea
Tumori chistice osoase la copil (Poster)
8. – S. Nicolau, Monica Dragomir, IOB Secţia de Oncopediatrie, Buc.
Tumoară malignă scapulară dreaptă (Prezentare de caz)
9. – I. Popa (1), Elena Potenecz (2), Carmen Vettori (1), P. Petrescu
(1), D. Tănase (3), Domnica Moga (1), 1. Clin II. Pediatrie, 2. Disciplina de Morfopatologie, 3. Clinica I. Ped. Timişoara
Metastaze osoase craniene într-un caz de tumoare Wilms
10. – G. O. Ionescu, Simona Gavrilescu, Clinica de Chirurgie Pediatrică Iaşi
Chimioterapia convenţională în tumorile maligne osoase în vederea chirurgiei conservatoare
11. – G. O. Ionescu, D. Goţia, G. Aprodu, S. Gavrilescu, E. Koutaba,
Clinica de Chirurgie Pediatrică Iaşi
Chirurgia conservatoare în tumorile maligne osoase în absenţa
technologiilor moderne de protezare
12. – László Slavici Ilona, C. Ciugudean, Ö. Nagy, C. Bálint, Z. Pap, Clinica de Ortopedie-Traumatologie şi Clinica Pediatrie II. Tg. Mureş
Conduita noastră privind tratamentul chirurgical al tumorilor osoase în vîrsta copilăriei
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Masă roptundă – Moderator: prof. dr. Gh. Goldiş
Tratamentul durerii în boala canceroasă la copil
Participanţi: S. Nicolau – Bucureşti, Ştefania Neamţu – Cluj-Napoca, Ioan Sabău – Timişoara, Ioan Tansanu – Iaşi, Oláh József –
Odorheiu Secuiesc
1992. október 1–3.
Soc. Rom. de Biominerale, Soc. Rom. de Pediatrie Fil. Harghita,
în colaborare cu Inst. de Igienă şi Sănătate Publică Cluj, Clinica
de Pediatrie II. Cluj, Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc organizează
al II-lea Simpozion Naţional de Micro- şi Macroelemente
Cu participare internaţională, limba simpozionului: română şi engleză
I. Biologie şi Medicină Experimentală –
Biology and Experimental Medicine
1. – N. Miu, D. Silaghi, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Referat general privind actualităţi în metabolismul mineralelor şi
oligoelementelor
General Raport about Metabolism and Oligoelements
2. – Safta L., Cupareancu B., Diaconescu Luminiţa, Catedra Farmacologie şi Biochimie, UMF. – Cluj
Rolul unor săruri de magneziu în corectarea tulburărilor de ritm
cardiac provocate experimental la animale
Effect of Magnesium Salts in Challanged Cardiac Arrhytmias on
Experimental Animals
3. – Kiss A. Sándor, Hungarian Magnesium Society Szeged
Aluminiul ca element cu toxicitate biologică generală
Aluminium as a General Toxin in biology
4. – Pais István, Dept. of Chemistry Univ. of Horticulture and Food
Industry Budapest
Cercetarea Microelementelor mai puţin cunoscute (Ti, Ga, Zr) şi
importanţa cercetării interdisciplinare a microelementelor
The Study of Less Know Microelements (Ti, Ga, Zr) and the Importance of Interdisciplinarz. Investigations Upon Microelements
5. – Iliana Palmaru, I. S. C. P. M. Iaşi
Metode de determinare a Mg++-ului eritrocitar. Rezultate comparative
Methods for Determining Erytrocyte Mg++. Comparative Results
235

6. – Pop L., Lucaciu C.M., Disciplina de Biofizică-Farmaceutică,
UMF. Cluj-Napoca
Studiu comparativ privind competiţia între ionii bivalenţi în legarea de lecitine de origine animală sau vegetală
Comparative Study on the Competition of Bivalent Ions Binding
Lecitin of Vegetal or Animal Origin
7. – Zoie Anca, Adriana Olinic, Inst. Pt. Sănătate Publică şi Cercetări
Medicale Cluj-Napoca
Interacţiunea seleniului cu efectul neurotoxic al cloridului de metilmercur la şobolani
Selenium Interaction with the Neurotoxic Effects of Methylmercury Chloride in Rat
8. – Taiu N., Bizo A., Clinica de Pediatrie II. Cluj-Napoca
Rolul zincului în biologie şi patologie
The Role of Zinc in Biology and Pathology
9. – Szántay János, Clinica Medicală II. Cluj-Napoca
Aspecte noi ale interdependenţei metabolice între metionină, metaboliţi sulfuraţi ai metioninei şi Mg++. Aplicaţii noi terapeutice
New Aspects of the Metabolical Interaction Between Metionin, his
Sulphurous Metabolits and Mg++. New Therapeutical Employment
9/a. – Gărban Zeno (1), Drăgan Simona (2), Darányi Gabliela (3), Sayti
L. (4), Eremia I (4)., 1. Discip. de Biochimie moleculară U.Şt.A. Timişoara, 2. UMF Timişoara, 3. I.S.P.C.M. Inst. de Chimie Timişoara
Investigaţii în vitro şi în vivo privind interacţiunea acidului deoxiribonucleic cu ionii Cu2+ şi Mn2+
In Vitro and in Vivo investigations Concerning the Interaction of
Deoxyribonucleic Acid with Cu2+ and Mn2+ Ions
II. Agricultură şi Medicină Veterinară –
Agriculture and Veterinary Medicine
10. – S. Ghergariu, A. I. Baba, I. Papuc, M. Maries, R. Roca, Fac.de
Med. Veterinară Cluj- Napoca, S.C.A.Z. Odoreu (Satu Mare)
Struma netoxică simplă congenitală la viţei într-o zonă de guşă ne
endemică
Nonexophtalmic Simple Congenital Goiter by Calfs in a Nonendemic Area

11. – R. Ivoraş, Univ. de Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca
Influenţa îngrăşămintelor chimice utilizate în viticultură asupra
oligoelementelor remanente în struguri, muşt şi vin
The Influence of Artificial Fertilizer used in Vineyards on Oligoelement Content in Grapes, Grape-Juice and Wine
12. – Mariana Şincai, A. Marcu, Mirela Cica, Fac. de Med. Veterinară,
şi Fac. II. de Zootehnie Timişoara
Cercetări preliminare privind efectul fierului sub forma magnetică
în procesul de cicatrizare a leziunikor cutanate
Preliminary Studies on the Effect of Magnetized Iron in Cutan
Scare Healing
13. – Mariana Şincai, A. Marcu, Fac. de Medicină Veterinară, Timişoara
Reacţii comparative ale sistemului imunitar la cobai induse de administrarea pe cale orală a fierului sub normă magnetică şi glubifer
Comparative Stady on the Imunsystem Reaction after Magnetide
or Glubifer per os Administration in Guinea Pigs
14. – I. Balogh, Research Inst. Of Debrecen Agricultural University,
Karcag, Hungary
Results of the Agricultural Utilization of the Furnace Slag on the
Ca, Mg Deficient Acid Sandy Soils
15. – Mariana Şincai, A. Marcu, Fac. de Medicină Veterinară, Timişoara
Modificări celulare şi tisulare în urma administrării fierului sub
formamagnetică
Celular and Tissue Changes after Magnetized Iron Administration
16. – R. Sumalan, Adelina Pop, Discip. Fiziologie Vegetală Univ. de
Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara
Absorbţia selectivă a ionilor minerali la unele specii vegetale selective
Absorbtion of Mineral Ions in some Vegetal Species
17. – Adelina Pop, R. Sumalan, Discip. Fiziologie Univ. de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara
Particularităţile nutriţiei minerale la speciile halofile
Mineral Nutrition Particularities in Haophilous Species
18. – Iuliana Chişu, Rodica Capriţa, Lucia Olariu, Discip. de Biochimie. Univ. de Ştiinţe Agricole Timişoara
Dinamica sideremiei şi a cupremiei la vaci în gestaţie
The Dynamics of Sideremia and Copper in Gestant Cows
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19. – Rodica Capriţa, A. Contrea, Discip. de Biochimie Univ. de Ştiinţe
Agricole a Banatului Timişoara
Effects of the Chealting Agents on the Activity of the Zincenzyme
Carbonic Anhydrase
20. – Rodica Capriţa, A. Contrea, Discip. de Biochimie Univ. de Ştiinţe
Agricole a Banatului Timişoara
The Role of Zinc in Carbonic Anhydrase Activity
III. Sănătate Publică – Public Health
21. – Ileana Maria Mireştean, Sorina Irimie, Ana Amier, Viorica Pop,
Corina Luca, I.S.P.C. Cluj-Napoca
Parametrii funcţiei cardiovasculare la copii în raport cu duritatea
apei potabile şi concentraţiile ionilor de Na, K, Ca, Mg.
Cardiovascular Functional Parameters in Correlation with Water
Durity and Water Na, K, Ca, Mg-Concentration
22. – Ileana Maria Mireştean, Sorina Irimie, Ana Maier, Viorica
Pop, Corina Lucia, I.S.P.M. Cluj-Napoca
Implicaţiile tipului A de comportamente şi a ştresului în adapatarea cardiovasculară a copiilor consumatori de apă potabilă cu duritate diferită
Encroachment the Type A Behavior and Stress on the Cardiovascular Adaptation of Children consumer of Water with Variable Durity
23. – Aurelian Sinca, Anamaria Decanovici, Inst. de Igienă-Sănătate
Publică Cluj-Napoca
Criteriile descriptive şi cauzale în clasificarea experimentală a formelor şi etiologiei insuccesului şcolar
Causal and Descriptive Criteria in the Experimental Classification
of the Forms and Etiology of Shcool Failure
24. – Sofia László Iliana Palmaru, Carmen Taciuc, Victoria Papadopol,
Alexandrina Necule, Elena Popa, Elena Jacob, Maria Stentel, Ana
Stratona, EugeniaTucgendrea, I.S.C.P. Iaşi
Valori ale unor biominerale în sânge la populaţia din municipiul
şi Judeţul Iaşi în relaţie cu starea de sănătate
The Relation Between the Blood Concentration of Biominerals
and the State of Health in the Inhabitions of Iaşi (Municipium and
Country)

25. – Lucia Alexa, Gabriela Neamţu, I.Mindreci, Dana Scumpu,
Cated. de Igienă, Iaşi
Substanţele minerale ale apei între beneficiu şi risc asupra sănătăţii
Benefit and Risk of the Water Mineral Content and Health of People
26. – Victoria Coldea, Institutul de Sănătate Publică şi de Cercetare
Medicală, Cluj-Napoca
Occupational Flouride Exposure and Urine Fluoride Leveis in Man
27. – Marina Vlad, E. Bordas, Elena Ceseanu, Victoria Petrescu, G.
Uza, Silvia Gábor, Ecaterina Bordas, J. Kelemen, I. Kovács, I. András, I. Olteanu, Monica Bugnariu, Inst. de Sănăt. Publică şi de
Cercet. Medicale Cat. de Anatomie Patol. UMF, Policlinica II., Clinicile Medicale, Cluj-Napoca – M. Ciuc – Baia Mare
Le Zinc, Le Cuivre et le rapport Zn/Cu en relation avec la mortalité par les maladies Cardiovasculaires
28. – Árpád Balla, Melinda Kozma, Pál Serfőző, Secţia Pediatrie,
Odorheiu Secuiesc
Deficit de magneziu la copiii cu expoziţie crescută la plumb
Magnesium Deficiency in Chlildren with Increased Lead Exposure
IV. Medicină Umană – Human Medicine
29. – A. Ossian, Zoia Aura, L. Tefas, Adriana Olinic, A. Orbay, Clinica
Boli profesionale, Inst.de Sănătate Publică, Clinica Endocrinologică UMF. Cluj-Napoca
Metabolismul calciului în expunerea la mangan, date experimentale şi clinice
Clinical and Experimental Data on Calcium Metabolism after
Mangan Exposure
30. – F. Reinhardt (1), D. Meisner (2), Th. Schulze (1), R. Shüttig (2),
F. Dressler (1), L. Petrick (1), 1. Fachkrankenhaus – Innere Medicin-Neurologie, Klinik Schloss Pulsnitz, 2. Bezirkskrankenhaus
Dresden Friedrichstadt, Inst.für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik
Zur Suffizienz oraler Magnesiumsubstitution bei malnutrition
31. – Liana Berinde, I.Popa, Carmen Vettori, Alice Raica, Dana
Metea-ştefănescu, U.M.F. Timişoara

238

239

Corelaţia între carenţa de magneziu şi anemia hipocromă hiposideremică la copil
The Correlation Between Magnesium Deficiency and Hypochrom
Irondeficient Anaemia in Children
32. – Rodica Urtila, I. Popa, Liana Berinde, L. Pop, U.M.F. Timişoara
Hipomagneziemie în spasmofilie
Hypomagnaesemia and Spasmophilia
33. – Antonia Popescu, Felicia Cucuianu, Clinica Pediatrie III. Cluj
Valoarea diagnostică a cupremiei şi cupriuriei în boala Wilson
The diagnostic Value of Cupremia and Cupriuria in Wilson’s Disease
34. – Antonia Popescu, Mariana Mureşan, Livia Chişu, ClinicaPediatrie III. Cluj-Napoca
Tetanie hipocalcemică într-un caz de hipoparatiroidism local
Hipocalcaemic Tetania in Hypoparathyroidism
35. – Antonia Popescu, C. Valean, M. Manolescu, Mariana Mureşan,
Livia Chişu, Clinica Pediatrie III. Cluj-Napoca
Tubulopatie complexă cu tulburarea metabolismului fosfocalcic
Complex Thubulopathy with Disturbance of Phosphor and Calcium Metabolism
35/a. – Drăgan P. (1), Darányi Gabriela (2), Gărban Y. (3), Sayti L. (4),
1. Clinica de Urologie UMF, 2. I.S.P.C.M. 3. Discip. Biochimie-Biologie moleculară U.ş.A., 4. Institutul de Chimie Timişoara
Investgaţii asupra compoziţiei şi etiopatogeniei litiazelor IX metale
alcaline şi alcalino-teroase în urolitiazele mixte
Investigation on the Coposition and Etiopathogeny of Lithiasis
IX. Alkaline and Alkaline-Earh Metals in Mixed Urolithiasis
36. – Paula Grigorescu Sido, Lenuţa Pop, V.Popa, Malina Bus, Clinica
Pediatrie I. Cluj-Napoca
Concentraţiile serice şi urinare de calciu şi magneziu la copii cu
diabet tip I.
Serum and Urinary Concentration af Calcium, Phosphor and
Magnesium in Diabetic Childrens
37. – Paula Grigorescu Sido, S. Mireştean, R. Şerban, Clinica Pediatrie I. Cluj-Napoca
Coma hipercalcemică la sugar
Hypercalcemic Coma in Babies

38. – Doina Pop, C. Boldijar, Clinica Pediatrie I. Cluj-Napoca
Sideremia în anemiile Hemolitice la copil
Sideremia in Infant Haemolythic Anaemia
39. – Paula Grigorecu Sido, Rodica Manasia, Camelia Soos, Clinica
Pediatrie I. Cluj-Napoca
Tulburări digestive funcţionale în spasmofilie?
Spasmophilia with Functional Digestiv Disturbances?
40. – Rodica Manasia, Paula Grigorescu Sido, C. Lazăr, Clinica Pediatrie I. Cluj-Napoca
Hipercalcemia secundară intoxicaţiei cu vitamina D.
Hypercalcaemia in D-vit. Intoxication
41. – Lenuţa Popa, Doina Eifemia Pop, Ana Andriţoiu, V.Popa, Corina Gorgan, Clinica Pediatrie I. Cluj-Napoca
Hiposideremia şi hipomagneziemia în tulburările digestive la copil
Role of Iron & Magnesium deficiency in Infants’ Digestiv Disturbances
42. – József László, U.M.F. Tg. Mureş
Efectul electromecanic al magneziului asupra cordului
The Electromecanic Effect of Mg++ on the Heart
43. – Rodica Akalovski, Secţia Pediatrie Sibiu
Cauzele de aritmii extrasistolice la copii şi adolescenţi
Causes of Extraszstolic Arrhztmias in Children and Adolescent
44. – M. Schwarczenberger, A. Balla, Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc
Observaţii privind tratamentul anaemiei sugarului cu cupru şi fier
Observations on Cu and Fe Treatment in Infants’ Anaemia
45. – József Béres, jun. Béres Export-Import SRL. Budapesta
Béres Drops Plus, Therapeutic Applications of Trace Elements
46. – Eugenia Tuchendrea, Carmen Caciuc, Elena Popa, Iliana Palmaru, Victoria Papadopol, A. Neculce, Sofia László, I.S.P.C.M. Iaşi
Manifestări psichice mai frecvente în deficitul de magneziu şi calciu
Frequent Psyhical Manifestations in Magnesium & Calciumdeficiency
47. – Doina Dumitrescu, Luminiţa Stanciu, D. L. Dumitrescu, Margareta Rusu, I.S.P.C.M. şi Clinica Medicală III. Cluj-Napoca
Inhales Magnesium Sulfate in the management of Bronchial Astma
48. – Gr. Popa, N. Tatu, A. Bizo, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Sindromul mielodisplazic de cauză nutriţională
Nutrition Occasioning Myelodispalic syndrome
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49. – N. Tatu, V. D. Silaghi, Cinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Influenţa tratamentului cu seleniu asupra unor infecţii din stări
imunodeficitare
The Role of Selenium Administration in Infections on Immunodeficience
50. – Genel Sur, N. Miu, Larisa Matei, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Rolul calciului şi magneziului în modularea rectivităţii bronşice
The Role of Ca++ and Mg++ in the Modulation of Bronchial Rectivity
51. – Monica Seucu, D. Dumitraşcu, J. Szántay, Margareta Rusu, Clinica Med. III. Cluj-Napoca
Studiul comparativ al modificărilor magneziemiei şi calcemiei
după terapie cu diferite preparate de magneziu
Comparison of Calcaemia and Magnesaemia modification After
Threatment with Different Magnesium Preparations

7. – Pap Zoltán, OGYE, II. Sz. Gyermekklinika, Marosvásárhely
Gluten szenzibilis enteropathia prognózisának átértékelése
8. – Balla Árpád, Gyermek Osztály, Székelyudvarhely
A gyermekkori magas vérnyomás diagnosztikai, kezelési és gondozási kérdései
1993. július 9–11.
Societatea Rom. de Pediatrie Fil. Harghita, Secţia Pediatrie Odorheiu Secuiesc, în colaborare cu Societ. Rom. de Biominerale şi
Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca organizează:
Al III-lea Simpozion de Magneziu – cu participare internaţională
Preşedinte de onoare: Jean DURLCH président SDRM (Paris)
Nr. participanţi: 61

1. – Boda Domokos, Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged
A tüdősurfactant kutatás újdonságai és gyakorlati jelentősége a neonatológiában és a pulmonológiában
2. – Pintér Sándor, Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged
A szoptatás jelentőségére vonatkozó újabb ismeretek, a csecsemőtáplálás irányelvei
3. – Katona Márta, Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged
Ultrahang jelentősége a gyermekkorban jelentkező szívbetegségek diagnosztikájában
4. – Füzesi Kristóf, Sebészeti Klinika, Szeged
A gyermeksebészet helye a gyermek-betegellátásban
5. – László Aranka, Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged
Veleszületett anyagcsere-betegségek diagnózisa és kezelése
6. – Lehotzky Helga, Nőgy’gyászati Klinika, Szeged
A hypotalamus-hypophisis szerepe néhány gyermek- és serdülőnőgyógyászati kórképben

I. Referate – Reports
1. – Jean Durlach, Paris
Abordul clinic al unui deficit marginal cronic de magneziu
Abord clinique d’une déficience magnésique marginale chronique
2. – Nicolae Miu, Lucia Slăvescu, Georgeta Fărcaş, Ioan Figan, Aurel
Bizo, Gheorghe Popa, Costică şerban, Mircea Mărgescu, Daniela
şerban, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Experienţa Clinicii de Pediatrie II. pe o perioadă de 25 ani în domeniul deficitului de magneziu la copil
25 Years Experience Regarding Magnesium Deficience in Cildhood of the II. Clinic of Pediatrics
3. – Árpád Balla, Ildikó Brassay, Pál Serfőző, Melinda Balla, Károly
Bedő, László Hecser, Mária Schwarczenberger, Secţia Pediatrie
Odorheiu Secuiesc
Observaţii experimentale şi clinice ale grupului de lucru al magneziului Odorheiu Secuiesc (1972–1992)
Experimental and Clinical Observations of the Working Group on
Magnesium of Odorheiu Secuiesc (1972–1992)
II. Biologie, Agronomie şi Medicină Experimentală –
Biology, Agriculture and Experimental Medicine
1. – Sándor A. Kiss, Dep. of Biochemistry, JATE, Szeged
Rolul magneziului în activitatea enzimelor
The Role of Magnesium in Activity of Different Enzymes
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1993. április 21–22.
Romániai Gyermekgyógyász Társaság Hargita Megyei Fiókja,
Szent-Györgyi Albert Orv. Egyetem, Gyermekgyógyászati Klinika,
Szeged közös Tudományos ülésén elhangzott előadások

2. – Sándor A. Kiss*, Anna Csikkel-Szolnoki**, Árpád Balla***, *
Hungaryan Mg. Society, ** Inst. of Inorganic and Analytical Chemistri, A. József Univ. Szeged *** Municip. H. Dept. of Pediatrics,
Odorheiu Secuiesc
Compoziţia elementară a mostrelor de sol, apă, grău şi secară colectate din diferite regiuni
Elemental Composition Soil-, Watwr-, Wheat- and Rye-Samples
Collected from Different Regions
3. – Anna Csikkel-Szolnoki*, Sándor A. Kiss**, Sándor Veres*, *Inst.
of Inorganic and Analytical Chemistry, A. József Univ. Szeged
**Hungarian Mg. Society
Analiza elementară a frunzelor de ceai provenite din diferite ţări
Elemental Analysis of Tea-Leaves collected from different Countries
4. – Zoltán Galbács, G. Galbács, Dept. of Inorganic and Analytical
Chemistry, JATE, Szeged
Îndepărtarea componenţilor metalici toxici în apa potabilă cu hidroxid de magneziu
Removal of Toxic Metal Constituents from Drinking Water by
Magnesium Hydroxide
5. – G. Klopp, M. Csanády, G. Bozsai, National Inst. of Hygiene,
Budapest
Concentraţia calciului, magneziului şi a câtorva microelemente în
apa potabilă din Ungaria
Concentration of Calcium, Magnesium and Some Trace Metals in
Hungarian Drinking Water
6. – Mária Gilinger Pankotai, Univ.of Horticulture and Food Industry, Dept. of Vegetable Growing, Budapest
Conţinutul în magneziu al legumelor
Magnesium Content of the Vegetable Crops
7. – Gizella Petri*, M. Then*, L. Lelik**, L. Fisxcher**, * Semmelweis Univ. of Medicine, Inst. for Pharmacognosi, **Univ. of Horticulture and Food Industry, Central Analytical Lab. Budapest,
Salvia sclarea ca sursă naturală de magneziu
Salvia Sclarea as a Natural Sourse of Magnesium
8. – Adelina Pop, R. Sumalan, Renata Sumalan, Discip. de Fiziologie
Vegetală, Univ. de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara

Cercetări privind dinamica conţinutului de magneziu la specia
Dahlia variabilis
Investigantions Regarding the Dynamics of Magnesium Content
in Dahlia Variabilis Species
9. – Adelina Pop, R. Sumalan, Renata Sumalan, Discip. de Fiziologie
Vegetală, Univ. de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
Cercetări asupra interacţiunii magneziu, potasiu, sodiu la halofile
Investigations on Interactions between Magnesium, potasium, Sodium in Halophyles
10. – M. Novák-Fodor, I. Pais, B. Jancsó*, Á. Suhajda*, Univ. of Horticulture and Food Industry, *Technical Univ. Budapest, Hungary
Prepararea şi folosirea drojdei de panificaţie îmbogăţit cu microelemente
Preparation and Application of Trace Elements Enriched Bake Yeast
11. – József László, Discip. de Fiziologie, U.M.F. Târgu Mureş
Efectul ionilor de magneziu asupra activităţii cardiace
The Effect of Magnesium Ions on Cardiac Activity
12. – János Máthé, L. Máthé, Discip. de Biochimie, U.M.F. Tg. Mureş
Acţiunea unui regim deficitar în magneziu asupra concentraţiei
de K+, Na+, Ca++ şi a ureei din ser la şobolani
The Action of a Magnesium Deficient Diet on Serum K+, Na+,
Ca++, and Urea in Rats
III. Medicina umană – Human Medicine
1. – Nicolae Miu, M. Mărgescu, V. D. Silaghi, Sanda Sabaceag, Camelia Mărgescu, Clinica Ped. II. UMF. Cluj
Modificări ale metabolismului mineral şi a unor oligominerale în
sindromul de malabsorbţie la copil
Changes in the Metabolism of Minerals and Some Trace Elements
in Children’s Malabsorbtion Syndrome
2. – N. Miu, I. Figan, Lucia Slăvescu, C. şerban, Clinica Pediatrie II.
UMF. Cluj-Napoca
Deficitul de magneziu şi patologia osoasă la copil
Magnesium Deficiency and Bone Pathology in Children
3. – N. Miu, V.D. Silaghi, Lucia Burac, Clinica Pediatrie II. UMF.
Cluj-Napoca
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Implicaţiile deficitului de magneziu în fiziopatologia tubului renal
Implications of Magnesium Deficiency in the Physiopathology of
the Renal Tubule
4. – Genel Sur, N. Miu, Antonia Bica, Clinica Pediatrie II. UMF. ClujNapoca
Comportamentul magneziului în stările atopice ale copilului
Behaviour of Magnesium in Atopic States of Children
5. – Paula Grigorescu Sido, Lenuţa Popa, I. Szántay, V. Popa, Clinica
Pediatrie I. Cluj-Napoca
Studiu comparativ al magneziului (seric şi eritrocitar) şi al secreţiei somatotrope la copil, pe grupe de vârstă
Comparative Study of Magnesium (seric and erytrocitary) and Somatotropic Secretion in Children, on Age Groups
6. – Carmen Vettori, I. Popa, Rodica Urtilă, liliana Berinde, Clinica
Pediatrie II. Timişoara
Convulsiile hipomagneziemice la copil
Hypomagnesiemic Convulsions in Chidren
7. – Alice Raica, I.Popa, Liliana Berinde, M. Muscoi, Clinica Pediatrie II. U.M.F. Timişoara
Prolapsul de valvă mitrală şi hipomagneziemia
The Mitral Valve Prolapse and the Hypomagnesiemia
8. – V.D. Silaghi, Lucia Slăvescu, I. Figan, N. Miu, Viorela Cotârlă,
Clinica Pediatrie II. U.M.F. Cluj-Napoca
Magnezioterapia în intoxicaţia cu vitamina D la copil
Magnsiotherapy for vitamin D Intopxication in Children
9. – Lucia Slăvescu, N. Miu, I. Figan, Larisa Matei, Clinica Pediatrie
II. U.M.F. Cluj-Napoca
Corticoterapia şi metabolismul magneziului
Corticotherapy and Magnesium Metabolism
10. – A. D. Ábrahám*, Maria Borşa*, Gh. Drăgătoiu**, Z. Urai***, *
Inst. de Cercetări Biologice, ** Clinica Endocrinologie, U.M.F.
Cluj-Napoca ***Inst. de Oncologie U.M.F. Cluj-Napoca
Efectul glutamo-gluconatului de magneziu asupra recuperării
unor activităţi enzimatice magneziodependente afectate de tratamentul cu ciclofosfamida

Effect of Magnesium-Glutamo-Gluconate on the Recovery of
Some Magnesium-Dependent Enzyme Activities Affected by
Cyclophosphamide
11. – István Hidas, Pilisvörösvár, Hungary
Rolul Tratamentului cu magneziu în practica medicinii generale
The Role of the Magnesium Therapy in the General Practice
12. – A. Ossian, Ágota Koutas, L. Tefas, Clinica de Boli Profesionale,
U.M.F. Cluj-Napoca
Comportamentul magneziului şi calciului seric în expunerea profesională la mangan
Behaviour of Seric Magnesium and Calcium in Professional Exposure to Mangan
13. – Mariana Vlad, Edith Bretter, Elena Caseanu, Emilia Creţeanu,
Monica Bugnariu, Ecaterina Fărcaş, Ecaterina Bordaş, Inst. de Sănătate Publ. şi Cercetări Med. „Prof. Dr. Iuliu Moldovan” Cluj-Napoca
Mg, Ca, Li, Mn, Fe, nitriţi şi nitraţi din unele produse vegetale şi
unele obiceiuri alimentare dintr-o zonă guşogenă
Mg, Ca, Li, Mn, Fe, Nitrics and Nitrates from Some Vegetal Products and Several Metal Customs of Goiter Endemic Area
14. – Albert Aszalos*, Á. Balla**, *Spitalul Orăşenesc Gheorgheni,
**Secţia Pediatrie, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
Studiu epidemiologic comparativ al morbidităţii transmisibile şi netransmisibile din 2 localităţi diferite ca conţinut în magneziu al mediului
Comparative study of transmisisible and nontransmissible Morbidity in 2 Communities different as Mg-content of the Environment
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1994. május 24–25.
Az EME Orvostudományi Szakosztályának Székelyudvarhelyi Területi Szervezete és a Magyar Egészségügyi Társaság közös Tudományos Ülése az 1994-es „Nemzetközi Családév” keretében
A rendezvény fővédnöke: prof. dr. Pap Zoltán, az EME OSZ elnöke
Az ülés elnökei: dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke,
Dr. Sc. Balla Árpád, az EME OSZ és a MET alelnöke
1. – Kovács Sándor, római katolikus főesperes, Székelyudvarhely
Család, légy az, ami Isten terve: „NAGY”

2 – Szász Tibor András, ref. lelkész, Felsősófalva
A keresztyén család, mint életóvó tér (modell, esély, lehetőség)
3. – Juba Szilvia, Budapest
Az etikai normák, mint az egészségtan-oktatás elengedhetetlen
tényezői
4. – Lőrincz István, Lugano, Svájc
Az öregkori pszichózisok és a család
5. – Balla Árpád, Ráduly Árpád, Szatmári Sebestyén, Egészségügyi.
Igazgatóság Csíkszereda
Hargita megye népességének főbb demográfiai jellemzői az 1984–
1993-as időszakban
6. – Chemez Rózsa, Budapest
A tizenéves korúak terhességének veszélyei
7. – Szabó Sándor, László Dénes, Máthé Márton, Arros Levente,
Weisenbacher Ildikó, Lőrincz Katalin, Coconu Marieta, Szülészetnőgyógyászat, Székelyudvarhely
A perinatálisan diagnosztizált duodenum stenozis és urether atrézia
8. – László Dénes, Weisenbacher Ildikó, Szülészet-nőgyógyászat,
Székelyudvarhely
Néhány gondolat a terhességmegszakítások kapcsán
9. – Ifj. László József, Marosvásárhely
A méhkontraktilitás vizsgálata in situ patkányokon
10. – Tekulics Péter, Katona Márta, Gyermekkórház, Szeged
Újszülöttkori kardiális veszélyállapotok és kezelési lehetőségei
11. – Kovács Judit, Kardiológiai Gondozó, Hódmezővásárhely
Gondozási feladatok veleszületett és szerzett szívbetegségekben
12. – Bittera István, Gyermekkórház, Szeged
Rhinitis allergica és asthma bronchiale aktuális kérdései
13. – Prof. Czigner Jenő, F.O.G. Klinika, Szeged
Gyermekkori sino-otitisek
14. – Prof. Gyurkovits Kálmán, Mosdós
Az otitisek antibiotikus kezelése
15. – Román Ferenc, Gyermekkórház, Szeged
Gyermekkori Diabetes mellitus modern kezelése és annak gondozási kérdései

1. – Velkey László, Orvostovábbképző Egy. Gyermekgyógyászati Tanszék, Miskolc
A gyermeknevelés aktuális kérdései és buktatói (a szenvedélybetegségekről)
2. – Sólyom Enikő, doc. Orvostovábbkéző Egy. Gyermekgyógyászati
Tanszék, Miskolc
A csecsemőtáplálás elmélete és gyakorlata
3. – Petrássy Klára, Orvostovábbképzó Egy. Gyermekgyógyászati
Tanszék, Miskolc
Allergiás légúti betegségek differenciál diagnosztikája és terápiája
4. – Vissy Ágnes, Orvostovábbképző Egy. Gyermekgyógyászati Tanszék, Miskolc
Húgyúti infekció csecsemő- és gyermekkorban
5. – Andrásofszky Barna, Mosdós
Újabb lehetőségek a TBC diagnosztikájában
6. – Kalmár László, Balla Árpád, Budapest – Székelyudvarhely
Az onko-haematológiai gyermekbetegek ellátásának szervezési kérdései
7. – Velkey László, Orvostovábbképző Egy. Gyermekgyógyászati Tanszék, Miskolc
Csecsemő – gyermekkori anaemia néhány aktuális kérdése
8. – Pap Zoltán II. sz. Gyermekklinika, Marosvásárhely
Emésztőrendszeri motilitási zavarok gyermekkorban
9. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
Magnéziumhiány és hirtelen csecsemőhalál (SIDS)
10. – Nagy Judit, Balla Árpád, ATI-Béta TV-stúdió, Gyermekosztály,
Székelyudvarhely
Videofilm: Szemelvények a „Gyermekvilág” című egészségügyi nevelési programból
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1995. április 28–29.
Romániai Gyermekgyógyász Társaság Hargita Megyei Fiókja,
Gyermekosztály Székelyudvarhely, Magyar Egészségügyi Társaság,
és Orvostovábbképző Egyet. Gyermekgyógyászati Tanszéke Miskolc
Tudományos Ülésén elhangzott előadások
Az ülés elnökei: dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke,
Dr. sc. Balla Árpád, a MET és EME OSZ. alelnöke

1995. május 23–27.
Nemzetközi E. Th. Kochler Alapítvány
Bern–Budapest–Claudiopolis,
EME OTSz Székelyudvarhelyi Csoport
és a Székelyudvarhelyi Kórház szervezésében
„Az Erdélyi Gerincsebészet I. Vándorgyűlése”
alkalmából elhangzott előadások
1. – Kopcsányi Zsuzsa, Péterfi S. Kórház, Budapest
A nyaki gerinc natív röntgendiagnosztikája. CT. Myelo-CT
2. – Nagy Aladár, Országos Baleseti Intézet, Budapest
Electrophysiologiai vizsgáló módszerek alkalmazása
3. – Patay Zoltán, MH. KH. Budapest
Gerinc MRI vizsgálata
4. – Pentelényi Tamás, Országos Baleseti Intézet, Budapest
A felső nyaki szakasz sebészete
5. – Pannonhegyi Albert, MH. KH. Budapest
Az alsó nyaki szakasz sebészete
6. – Szabó Ferenc, Országos Baleseti Intézet, Budapest
A hallókészülék a nyaki gerincsérülések ellátásában
Steroid terápia a nyaki gerincsérülések ellátásában
7. – Benoits György, OITI, Budapest
A nyaki gerinc patológiás törése (ellátás, szövődmények, instabilitások)
8. – Klauber András, MÁV Rehabilitációs Kórház, Budapest
A nyaki gerincsérültek rehabilitációja
9. – Németh Eliz, gyógytornász, OBI, Budapest
Rehabilitáció, gyógytorna
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1995. július 6–8.
Soc. Rom. de Pediatrie Fil. Harghita, Secţia Pediatrie Odorheiu
Secuiesc, în colaborare cu Soc. Rom. de Biominerale,
Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca, organizează
al IV-lea Simpozion de Magneziu interjudeţean
cu participare internaţională
Preşedinte de onoare: prof. dr. Nicolae Miu
Preşedinte: Dr. Sc. Árpád Balla
Nr. partricipanţi: 69
I. Biologie, Agronomie, Medicină Experimentală –
Biology, Agriculture, Experimental Medicine
1. – Kiss A. Sándor (1)*, Szöllősi J. (2)**, Viski S. (2)**, *Hungarian
Magnesium. Society, **Albert Szent-Györgyi Med. Univ. Dept.
Obstetrics and Gynec. Szeged
Conexiuni între nivelul de Mg++ al lichidului seminal şi fertilitate
Connection between semen plasma Mg++ level and fertility
2. – Klopp Ágnes, Kárpáti Z., Johan Béla, National Institute of Hygiene, Budapest
Conţinutul în magneziu al apelor minerale în Ungaria
Magnesium content in Hungarian Mineral Waters
3. – Kárpáti Z., Klopp Ágnes, National Inst. of Hygiene, Budapest
Identificarea diferitelor componente în ape termale cu conţinut
crescut de substanţe organice naturale
Identification of various organics in thermal waters containing
high amount of natural organic substances
4. – Strandova Nina (1)*, Buday M. (2)**, *Inst. of Chemical Technology, Dept. of Water Technology and Environmental Engineering, Prague, ** Duslo Co., Research and Development Dept.,
Sala, Slovak Republic
Extracţia metalelor grele din apa potabilă folosind Mg(OH)2
The removing of heavy metals from drinking water using Mg(OH)2
5. – Galbács G., Salamon J., Galbács Z., Attila József Univ. Dept. of
Inorganic and Analytic. Chemistry, Szeged
Folosirea compuşilor de magneziu şi aluminiu pentru tratarea apei
Use of Magnesium and Aluminium compuds for water cleaning
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6. – Buday M., Duslo Co., Res. And Developement Dept. Sala,
Slovak Republic
Chimia magneziului la Compania Duslo
The Magnesium Chemistry in Duslo Company
7. – Csikkel-Szolnoki A. (1)*, Kiss A. S. (2)**, Aszalós A., (3)***, Balla
Á., (4)****; *JATE, Dept. of Inorg. And Analytic. Chemistry, Szeged, **Hungarian Magnesium Soc., ***City Hosp. Gheorgheni,
Romania ****City Hosp. Odorheiu Secuiesc, Romania
Compararea conţinutului în magneziu, calciu şi aluminiu a cerealelor şi cartofilor cultivaţi în cîmpie şi în zone deluroase
Comparison of Magnesium, Calcium and Aluminium contents of
grain crops and potatoes grown in lowland and in hilly districts
8. – Kovács Gaál Katalin, Pannon Univ. Of Agricult. Sciences, Dept.
of Animal Breeding, Mosómagyaróvár, Hungary
Efectul suplementării cu Mg-ziu asupra performanţei reproductive a scroafelor tinere
Effect of magnesium supplement on reproductive performance of gilts
9. – Gherdan A., Cristina R., Părvu D., şerdean C., Fac. de Med. Veterinară, Timişoara
Tratamentul hipomagneziemiei în bovine cu glugonolactat de calciu şi magneziu, respctiv soluţii injectabile de sulfat de magneziu
Hypomagnesiemy therapy in cow, with Calcium and Magnesium
gluconolactate and with magnesium sulphate injectable solutions
10. – Sumălan R., Popa S., Mihacea D., Fac. de Agricultură, Univ. de
Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
Cercetări privind acumularea de magneziu corelat cu calciu şi potasiu în diferite organe de ovăz (Avena sativa L.)
Research on Magnesium pooling correlated with Calcium and Kalium in several organs of the oat
11. – Popa S., Sumălan Renata, Mihacea D., Sumălan R., Fac. de Agricultură, Univ. de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
Cercetări privind conţinutul de magneziu corelat cu calciu şi potasiu la gălbenele (Calendula officinalis)
Research on magnesium content in correlaction with calcium and
kalium in Calendula offoicinalis

12. – Pais István, Univ. of Horticulture And Food Scienci, Budapest
Direcţii noi în cercetarea microelementelor
New directions in the trace element research
13. – Darányi Gabriela (1)*, Jula Simona (2)**, Gărban Z. (3)***, Găvruţa Maria (1)*, Vîncu Mirtela (3)***, Avacovici Adina (3)***,
*Lab. de Alim.şi Nutriţe, Inst. de Săn. Pub. şi Cercetări Medicale,
**Lab. de Chimie Analitică şi Toxicologie, Dir. San. Veterinară,
*** Discip. Biochimie-Nutriţie, Fac. de Technologia Produselor
Alimentare Univ. de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
Date preliminare privind concentraţia unor elemente metalice din carne
Preliminary data on concentration of some metal elements in meat
14. – László József jr., László József sen. Discip. de Fiziologie, U.M.F.
Tg. Mureş
Efectul ionilor de magneziu asupra activităţii cardiace şi uterine
The effect of magnesium ions on cardiac and uterine activity
15. – Miu Nicolae, Lucia Slăvescu, Marc Mariana, Andreica Mariana,
Figan I., Mărgescu M., Militaru M., Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Comportamentul magneziului, calciului şi fosforului în ser, în puseul de creştere prepubertar
Seric magnesium, calcium and phosphor behaviour in prepubertar
16. – Miu Nicolae, Bizo A., Georgeta Făîrcaş, Daniela şerban, Militaru
M., Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Nivelul magneziului seric în insuficienţa renală cronică şi la hemodializaţi
Serum magnesium level in chronic renal insufficiency and haemodialysis
17. – Nicolae Miu, Popa G., Sur G., Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Modificările magneziului şi potasiului în hemolizele acute şi cronice ale copilului
Magnesium snd potassium changes in acute and chronic haemolysis of the child
18. – Popa I., Berinde Liliana, Boangiu Daniela, Velea I., Clinica Pediatrie II. Timişoara
Rahitismul carenţial cu hipomagneziemie
Rickets with hipomagnesiemiie
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19. – Balla Árpád, Lőrincz Katalin, Secţia Pediatrie, Odorheiu Secuiesc
Rolul hipomagneziemiei în rahitismul congenital carenţial
The role of hypomagnesiemia in congenital defficient rickets
20. – Popa I., Raica Alice, Berinde Liliana, Muscoi M., Boangiu Daniela, Clinica Pediatrie II. Timişoara
Hipomagneziemia – ca declanşator în simptomatologia clinică a
prolapsului de valvă mitrală la copil
Hypomagnesiemia – trigger for clinical symptomatology of mitral
valve prolapse in children
21. – Balla Árpád, Lőrinczi Csaba, Balla Melinda, Secţia Pediatrie,
Odorheiu Secuiesc
Sindromul QT prelungit la copil, de origine hipomagneziemică
Prolonged QT – syndrome in children, of hypomagnesiemic origin
22. – Ratzmann G. W., Ped. Practice for Cardio & Rheumatology, Greifswald, Germany
Metabolismul magneziului în artrita reumatoidă juvenilă
Magnesium metabolism in juvenile rheumatoid arthritis
23. – Szántay János, Clinica Medicală II. U.M.F. Cluj-Napoca
Rolul magneziului, metioninei şi al grupilor de thiol în neutralizarea radicalilor liberi de oxigen
The role of magnesium, methionine and thiol groups in neutralizat on of free oxygen Radicals
24. – Szántay János (1)*, Bacsó J (2)**, * Clinica Med. II. Cluj, **
Dept. of Research, Univ. of Debrecen
Nivelul scăzut de calciu în părul persoanelor expuse diferitelor
forme de stress
Decreased calcium levels in the hair of persons exposed to various
forms of stress
25. – Lakatos B., Sándor Z., Szentmihályi K., Vinkler P., Central Research Institute for Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Produse noi: poligalacturonate metalice pentru tratamentul oral
al deficitului de magneziu şi microelemente la om
New products: Metal poligalacturonates for the oral treatment of
magnesium and trace metal deficiency of humans

26. – Balla Á. (1), Vogel Katalin (1), Kozma G. (1), Kozma Melinda
(1), Márton I. (2), Radnai Gy. (2), Náray M. (3), 1. Spitalul Odorheiu Secuiesc, 2. VIRECO Kft. Budapest, 3. Institute for Public
Health, Budapest
Rolul preparatului „KONDI” asupra scăderii plumbemiei (date
preliminare)
The role of the „KONDI” product in decreasing blood lead levcel
(preliminari report)
27. – Lidia Taubert, Septimia Policec, Acad. Rom. Filiala Timişoara,
Lab. Chim. Agronomică
Carbonat şi oxid de magneziu farmaceutic
Pharmaceutical magnesium-oxid and magnesium carbonicum
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1996. március 29–30.
Román Gyermekgyógyász Társaság Hargita Megyei Fiókja, Gyermekosztály Székelyudvarhely és a Magyar Egészségügyi Társaság,
Budapest közös Továbbképző Tudományos Ülése
Védnökök: dr. Ferenczy Ferenc polgármester,
Dr. Ráduly Árpád, Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság igazgatója
Az ülés elnökei: dr. Andrásofszky Barna a MET elnöke,
Dr. Sc. Balla Árpád a MET alelnöke
Megyeközi rendezvény
1. – Jelenik Zsuzsánna, László Kórház, Budapest
A gyermekkori AIDS klinikuma és gondozása
SIDA la copil – îngrijirea acestor bolnavi
2. – Jelenik Zsuzsánna, László Kórház, Budapest
A gyermekkori HIV kezelése
Tratamentul infecţiei HIV la copil
3. – Lőrincz István, Lugano, Svájc – Elveţia
A kóros lelki fejlődés korai diagnózisa a gyermekkorban
Diagnosticul precoce al dezvoltării psichicepatologice la copil
4. – Kohléb Ottó, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
Epilepsia csecsemő és gyermekkorban
Epilepsia sugarului şi a copilului

5. – Brassai Zoltán, V. sz. Belgyógyászati Klinika, Marosvásárhely
A hypertonia betegség a háziorvosi gyakorlatban
Boala hipertensivă în practica medicului de familie
6. – Arató András, I. Sz. Gyermekklinika, Budapest
A tejallergia pathogenesise, diagnosztikája és kezelése
Patogenia, diagnosticul şi tratamentul alergiei laptelui de vacă
7. – Pap Zoltán, II. sz. Gyermekklinika, OGYE, Marosvásárhely
Allergiás betegségek gyermekkorban
Boli alergice la copil
8. – Fábián Mária, EGIS – Nutricia, Budapest
A csecsemőtápszerek helye az egészséges és beteg csecsemők táplálásában
Rolul preparatelor industriale în alimentaţia sugarului sănătos şi bolnav
9. – Mátyus István, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
Húgyúti infekciók diagnosztikája és terápiája
Diagnosticul şi tratamentul infecţiei tubului urinar
10. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
Vírusinfekciók a terhesség során, a szülés levezetése, újszülött ellátása
Infecţii virotice la gravide, conduita la naştere şi asistenţa nou-născutului
11. – Rényi Imre, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
A leukaemiák diagnosztikája és terápiája
Diagnosticul şi tratamentul leucemiilor
12. – Rényi Imre, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
A szolid tumorok diagnosztikája és terápiája
Diagnosticul şi tratamentul tumorilor solide
13. – Sebastian Nicolau, Inst. Naţional de Oncologie, Bucureşti
Probleme actuale în tumorile cerebrale la copii
A gyermekkori agytumorok aktuális kérdései
14. – Ştefania Neamţu, Inst. de Oncologie, Cluj-Napoca
Probleme de diagnostic în tumoarele abdominale-mediastinale la copil
A hasi és a mediasztinum tumorainak diagnosztikai problémái
15. – Jung János, Kórbonctani Int. OGYE. Marosvásárhely
Gyermekkori szolid tumorok patológiája
Patologia tumoarelor solide la copii

16. – Rényi Imre, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
A szupportív terápia jelentősége a malignus betegek kezelésében
Rolul therapiei de susţinere în tratamentul malignoamelor
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1997. május 23–24.
Román Gyermekgyógyász Társaság Hargita Megyei Fiókja
MET Budapest, a Székelyudvarhelyi Mentőszolgálat és Városi Kórház
TOVÁBBKÉPZő KONFERENCIÁJA
A rendezvény védnöke: dr. Ráduly Árpád, a Hargita Megyei
Egészségügyi Igazgatóság igazgatója
Az ülés elnökei: dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke,
Dr. Sc. Balla Árpád, a MET alelnöke,
dr. Ambrus József, a Mentőszolgálat főorvosa,
dr. Tóth Attila, a Kórház igazgatója
1. – Sebastian Nicolau, Min. Săn. Dir. Gen. Bucureşti
Asistenţa medicală primară în faţa reformei
Az alapellátás a reform küszöbén
2. – Mikola István, Budapest
Az orvosilag lehetséges és gazdaságilag megengedhető konfliktus
az egészségügyi szolgáltatások tervezésében
Conflicte medical posibile, economic admisibile în planificarea
asistenţei medicale
3. – Lozsádi Károly, Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
A kardiológia perspektivái és ahol mi tartunk
Perspectivele cardiologie şi unde ne aflăm noi
4. – Tahy Ádám, Szívkórház, Balatonfüred
Szívbetegek rehabilitációja
Rehabilitarea bolnavilor cu boli cardiace
5. – Hittner György, Országos Balneológiai Intézet, Budapest
A rheumatoid artritis korszerű kezelése
Tratamentul actual al artritei reumatoide
6. – István Lajos, Haematológus, Szombathely
A volumenpótlás jelentősége a sűrgösségi ellátásban
Rolul refacerii volumului patului vascular în asistenţa de urgenţă

7. – Kopp Mária, Semmelweis O.T.Egy., Budapest
A reménytelenség mint egészségügyi kockázati tényező – mi a teendőnk ezzel kapcsolatban?
Lipsa speranţei ca factor de risc sanitar – ce trebuie să facem?
8. – Gyurkovits Kálmán, Tüdő-Szív Kórház, Mosdós
Az asthma gyulladásos pathomechanizmusa
Pathomechanismul inflamator al astmului
9. – Czigner Jenő, F.O.G. Klinika, Szeged
Gyermekkori Otitisek.
Otitele medii la copil
10. – Gyarmati Éva, Laszló Kórház, Budapest
A Rocephin kezelés helye a gyermekkori neuroinfectológiai ellátásban
Rocephinul în tratamentul neuroinfecţiilor la copii
11. – István Lajos, Haematológus, Szombathely
Vérszerződés
Mentőszolgálati szekció
1. – Göbl Gábor, Országos Mentőszolgálat, Budapest
Az Országos Mentőszolgálat, a mentő-betegszállító rendszer
Serviciul de Salvare Naţională, sistemul de salvare şi de transport
2. – Újvárossy András, Mentőszolgálat, Hajdú-Bihar Megye
A mentés és betegszállítás irányítása – a „sürgősségi lánc”
Dispecerarea salvării şi transportul de urgenţă – „lanţul
de urgenţă”
3. – Tóth Attila, Országos Mentőszolgálat, Budapest
A mentőgépkocsi, az esetkocsi, a rohamkocsi felszerelése, feladatai
Dotarea autosalvării, autosalvării de urgenţă şi sarcinile acestuia
4. – Tury Peregrin, Országos Mentőszolgálat, Budapest
A Mentőkórház helye, szerepe és feladatai az Országos Mentőszolgálat rendszerében
Locul, rolul şi sarcinile Spitalului de Salvare în Sistemul Naţional
de Salvare
5. – Bumbera József, Békés megye
Baleseti ellátás Békés megyében
Asistenţa accidentelor în judeţul Békés

6. – Puskás Tivadar, Mentőszolgálat, Vas megye
Az acut ischemiás szívbetegségben szenvedők prehospitális ellátása
Asistenţa prehospitalicească al bolnavilor cu cardiopatie ischemică
7. – Szép Imre, Hajdú-Bihar megye
A stroke-es betegek prehospitális ellátása
Asistenţa prehospitalicească a bolbavilor cu AVC.
8. – Szegeczki Dezső, Országos Mentőszolgálat, Budapest
Gyermekkori görcsrohamok prehospitális ellátása
Asistenţa prehospitalicească al crizelor de convulsii la copii
9. – Márton Erzsébet, Országos Mentőszolgálat, Budapest
A mentőápoló-, a mentőtiszt-, valamint a szakorvos-képzés
Modul de pregătire a asistentului de salvare, a asistentului şef şi a
medicului de specialitate
10. – Lendvay Rezső, Mentőszolgálat, Vas megye
A laikusok elsősegélynyújtó képzésének fontossága, rendszere
Modul şi importanţa pregătirii laicilor pentru asistenţa de urgenţă
11. – Sirák András, SOTE, Budapest
A háziorvos és az Országos Mentőszolgálat kapcsolata
Relaţia medicului de familie cu Sistemul Naţional de Salvare
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1998. június 5–6., Csíksomlyó
A Magyar Egészségügyi Társaság
Továbbképző Konferenciája nemzetközi részvétellel:
Onco-Haematológia; a betegek hospice ellátása
A konferencia fővédnöke: Kolumbán Gábor, a Hargita Megyei Tanács
elnöke, védnök: dr. Csedő Csaba, Csíkszereda polgármestere
A konferencia elnöke: dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád, a MET alelnöke
1. – Sebastian Nicolau, Balla Arpad, Inst. de Oncologie Bucureşti
Actuality and perspective in preventive and combativity cancer in
Roumania. The national program of control to cancer
2. – Kásler Miklós, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
A Magyar Nemzeti Rákkontroll Program

3. – Rák Kálmán, DOTE – Debrecen
Újabb megismerések és törekvések az idült lymphoproliferativ betegségek biológiájában és kezelésében
4. – Fekete László, László Kórház, I. Belgyógyászat, Haematológiai
Osztály, Budapest
Az akut leukémiák kezelése
5. – Maszi Tamás, Szent László Kórház, Budapest
Csontvelő transzpalntáció
6. – Nyári István, Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet,
Budapest
Az idegrendszeri daganatok sebészeti kezelése
7. – Balogh Ádám, Sebészeti Klinika, Szeged
Az emésztőcsatorna hámeredetű daganatainak sebészete
8. – Mózsa Szabolcs, SOTE, Budapest
Onkológia és radiológia
9. – Galuska László, DOTE – Debrecen
Az onkológiai betegségek izotópdiagnosztikája
10. – Illés László, Helsingborg – Svédország
Svédországi diagnosztikus szervezetek
11. – Tóth Tihamér, Pósfai G., Máté M., SOTE III. sz. Sebészeti
Klinika, Budapest
A tüdőparenchima lézersebészete
12. – Serban Margit, Cucuruz Mária, Arghilescu Smaranda, Petrescu
Carmen, Boeriu Estera, Roşiu Natalia, III. sz. Gyermekklinika,
Temesvár
A HTLV1/fertőzés kimutatása a gyermekkori malignus lymphoproliferativ betegségekben
13. – Cucuruz Mária, Serban Margit, Isac Ana, Arghirescu Smaranda,
Petrescu Carmen, Boeriu Estera, Ilie Rodica, Păunescu V., Medre
D., III sz. Gyermekklinika, Temesvár
Malignus lymphoproliferativ betegségek immunfenotipizálása
– 4 éves tapasztalatunk ismertetése
14. – Kun Imre, Kun Ildikó, OGYE, Endokrinológiai Klinika, Marosvásárhely
A paizsmirigy rák diagnózisának és kezelésének aktuális kérdései

15. – Benedek István, Benedek Erzsébet, OGYE, III. sz. Belgyógyászat, Marosvásárhely
A plazmasejtes daganatok terápiás algoritmusa
16. – Ştefania Neamţu, Emilia Mihuţ, Rodica Connarovici, Dana Cernea, V. Popită, Inst. for Oncology „I. Chiricuţă” Cluj-Napoca
Combined Chemo-radiotherapy for rhinophariyngeal carcinoma
in children (advanced non differenciated)
17. – Burányi Béla, Marica Mikov, Zenta, Serbia
Adatok a leukémiák járványtani helyzetéről Vajdaságban, 19851994-között
18. – Balázsné Molnár Borbála, Hajnal Imre Tudomány Egyetem,
Budapest
Az onkohaematológiai betegek gyógyszeres terápiájának hozzáférhetősége
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Hospice ellátás
19. – Ádám Sándorné, Budapest
A hospice történet filozófiája, magyarországi helyzete
20. – Kovács Dunai Andrásné, Hospis Szeretetszolgálat Alapítvány,
Budapest
A hospice betegek ellátása a háziápolási szolgálat keretében
21. – Mousios Georgiosné, Halmos Tamás, NEVI, Budapest
Az „Egészségmegőrző Kórházak” magyarországi hálózatának
programjai
22. – Nagy Hajnalka, ápolásoktató, Egészségügyi Iskolaközpont,
Székelyudvarhely
A szociális munka oktatása és gyakorlata a székelyudvarhelyi
Egészségügyi Főiskolán
23. – Deák Gyuláné, „Pándy Kálmán” Kórház, Gyula
Az individualizált ápolás megvalósítása a stomás betegek gondozásában
24. – Nagy Hajnalka, ápolásoktató, Egészségügyi Iskolaközpont,
Székelyudvarhely
Az elengedés művészete, kíséret a halálig

1999. április 30. – május 1.
Soc. Rom. de Pediatrie Filiala Harghita, Secţia Pediatrie Odorheiu
Secuiesc în colaborare cu Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
organizeză al V-lea Simpozion Naţional de Magneziu
cu participare internaţională
Preşedintele de onoare al simpozionului: prof. dr. Nicolae Miu
Preşedintele simpozionului: Dr. Sc. Balla Árpád
Nr. participanţi: 67
Referate
1. – Nicolae Miu şi colab. Clinica Pediatrie II. UMF. şi Catedra de Medicină Familie Cluj-Napoca
Experienţa clinicii de Pediatrie II pe o perioadă de 25 ani în problema deficitului de Magneziu
2. – Árpád Balla, Balla Melinda, Secţia Pediatrie, Spit. Municipal
Odorheiu Secuiesc
Magnezioterapia în practica medicală
3.. – Lucia Slăvescu, Clinica Pediatrie II. UMF. Cluj-Napoca
Tratamentul magnezofixator
4. – Norina Alinta Găvan, Worwag Pharma GmbH & Co, Repr. RO
Magnerot – cel mai bun raport calitate – beneficii
Prezentarea lucrărilor
5. – Kiss A. S. (1), Belea A. (2), Csikkel-Szolnoki A. (3), Galbács Z. (3),
Galbács G. (3), 1. Hung. Magn. Society, 2. Agric. Research Inst.
Martonvásár, 3. József A. Univ. Dept. of Inorg. And Anal. Chem.
Szeged
Transgression effects in the hybridization of wheat
6. – A, Csikkel-Syolnoki (1), Mária Báthori (2), 1. József A. Univ.
Dept. of Inorg. And. Anal. Chem. Szeged, 2. Medical Univ. Dept.
of Pharmacognosy, Szeged
Magnesium and calcium contets in algae
7. – Mária Takács Hájos (1), A. Csikkel-Szolnoki (2), Kiss A. S. (3), 1.
DATE Agric. Water and Environment Manag. Dept. Szarvas, 2.
JATE Inorg. and Anal. Chem. Dept. Szeged, 3. Hung. Magn. Society, Szeged
Mineral content of table beet roots as depending on varieties

8. – Gábor Vörösváry (1), László Holly (1), Belea A. (1), Kiss A. S. (2),
Judit Kissimon (3), 1. Inst. for Agric.Tápiószele, 2. JATE, Anorg.
and Analit. Chem. Inst. Szeged, 3. Univ. of Horticulture and Food
Industry Budapest
Potentialites of using the wheat collection maintained at the institute for agrobotany in plant breeding and human medicine
9. – Éva Stefanovits (1), Éva Sárdi 2), Ildikó Kerepes (3), Márta Kiss
(1), István Pais (1), 1. Dept. of Chem. and Biochem., Univ. of Horticulture and Food Industry, Budapest, 2. Dept. of Genetics and
Plant Breeding, Univ. Hort. And Foods Ind. Budapest, 3. Analytic. and Structural Chem. J. Pannonius Univ. Pécs, Hungary
Protective effect of titanium ascorbate on some heavy metals induced stress
10. – Pavel Pop, Romeo Cristina, Fac. de Medicină Veterinară, Timişoara
Clinical, paraclinical and therapeutical study in cow tetanias
11. – M. Nechifor, Gh. Dănilă, Cristina Filip, Elena Teslariu, Anca Adriana Stoica, I. Mîndreci, D. Chelarescu, Adriana Negru, UMF.
„Gr. T. Popa” Iaşi, România
Comparative influences of Mg. Zn and cooper acexamate in experimental gastric ulcer induced with NSAID in rats
12. – Dan Chelarescu, M. Nechifor, P. Boişteanu, Nicoleta Cardas, Gh.
Danila, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi
Researches about Mg++ ions influence on opiates and nicotine
pharmaco- dependencies
13. – Máthé János, Discipl. de Biochimie, UMF. Tg. Mureş
Studiul determinăii enzimatice a magneziului din lichide biologice
14. – Tünde Fekete (1), Klára Szentmihályi (2), Ágnes Kéru (3), K.
Csedő (1), 1. UMF Tg Mureş, 2. Centrul de Cercet. de Chimie al
Acad. Şt. Ungară, Budapesta, 3. Univ. de Medicină „Semmelweis”,
Budapesta
Conţinutul în magneziu a plantelor medicinale: Calendula officinalis, Silybum Marianum şi Rheum palmatum
15. – Adelina Pop, Univ. de Şt. Agric. şi Med. Veterinară a Banatului,
Timişoara
Cercetări privind biodiversitatea ecofiziologică a halofitelor
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16. – Kiss A. S. (1), A. Csikkel-Szolnoki (2), J. Szöllősi (3), 1. Hung.
Magn. Society, Szeged, 2. JATE Dept. of Inorg. and Analyt. Chemistry, 3. Med. Univ. Dept. of Obst. and Gynecol. Lab. of Andrology, Szeged
Correlation between the sperm count in human ejaculates and the
magnesium and zinc content
17. – Rodica Diaconu, Tinca Navrotescu, Iliana Palmaru, Inst. de Sănătate Publică, Iaşi
Nivele ale magneziului în apa potabilă colectivităţilor rurale din
Moldova
18. – Iliana Palmaru, Victoria Papadopol, Nicoleta Florescu, Cristina
Adam, Doina Dămăceanu, Inst. De Sţiinţe Publice Iaşi
Investigarea statusului magneziului în relaţie cu alimentaţia la un
lot de femei gravide
19. – C. Zenă, V. Neagu, Z. Chirulescu, I. Pârvulescu, Clinica Med.
Spit. de Urgenţă, Lab. Clinică Medicală Colentina, Bucureşti
Interelaţii evolutive între nivelul plasmatic al Mg, Cu şi Zn în infarctul miocardic acut
20. – C. Zeană, V. Neagu, Clinica Med. Spit. de Urgenţă, Bucureşti
Particularităţi ale tulburărilor de ritm cardiac instalate pe fondul
unui deficit de Magneziu
21. – László József jr. (1), László József (2), 1. Secţia Obst-Ginec. Spitalul Gheorgheni, 2. Catedra de Fiziologie, UMF. Tg. Mureş
Cercetarea efectului cardiac al ionilor de magneziu cu ajutorul
DKCG
22. – Lia Berinde (1), I. Popa (1), Dana Metea-ştefănescu (1), Daniela
Boangiu (2), Carmen Vettori (1), 1. Clinica II. Pediatrie, 2. Disp.
Nr. 12. Pediatrie, Spt. Clinica nr 1. Timişoara
Modificările magneziului în rahitismul parţial vitamino-D rezistent la copil
23. – Lucia Slăvescu, N. Miu, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Rolul aminoacizilor şi ionului de Mg în patogenia rahitismului
24. – Smaranda Fritea (1), N. Miu (2), Cristina Blaga (2), 1. Inst. Inimii „N. Stăncioiu”, 2. Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Deficitul de magneziu în bolile cardiovasculare ale copilului

25. – Balla Árpád, Szentannai Dénes, Balla Melinda, Lőrinczi Csaba,
Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
Magmnesiotherapy in allergic rhinitis
26. – Genel Sur, N. Miu, Carla Fabian, G. Arion., Clinica Pediatrie II.
Cluj-Napoca
Tratamentul adjuvant cu magneziu în criza de astm bronşic
27. – Mariana Andreica, N. Miu, Alina Bogaru, Mihaela Gâlgău, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Comportamentul Mg seric în evoluţia diabetului zaharat de tip 1
28. – Benedek Pelok (1), Árpád Balla (1), Kiss A. S. (2), Secţia Pediatrie Odorhei Secuiesc, 2. Soc. Maghiară de Magneziu
Rolul acidului orotic în practica neuropediatrică
29. – Gh. Drăgătoiu, Georgeta Hazi, Carmen Blendea, Şt. Popa, Cristina Blag, Clinica Pediatrie II. Cluj-Napoca
Suparîncărcarea cu magneziu
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2000. április 11–13.
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Szakosztály X. Tudományos Ülésszaka
A jubileumi Ülésszak védnökei: Kolumbán Gábor, a Hargita Megyei
Tanács elnöke és Szász Jenő, Székelyudvarhely polgármestere
Az ülésszak elnöke: prof. dr. Feszt György, az EME OGYSz elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád
Székelyudvarhelynek, Orbán Balázs városának immár másodszor jutott az
a megtiszteltetés, hogy – az I. Tudományos Ülésszak után ismét – megszervezze,
ezúttal a X. jubileumi ülésszakot. A következő előadások kerültek bemutatásra:
Referátum szekció
1. – Ferencz László, II. Belgyógyászati Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
A magas vérnyomás néhány aktuális kérdése
2. – Hankó Zoltán „Gyógyszerészet” – Magyar Gyógyszerészeti Társaság, Kistarcsa
A gyógyszerész szerepe a hypertonia gondozásában

3. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Városi Kórház, Székelyudvarhely
A gyermekkori hypertonia diagnosztikai, kezelési és gondozási
kérdései
Diabetológiai-táplálkozás szekció
1. – Iványi János, Gyimesi András, Gincsai Erika, Varga Richárd,
„Pándy Kálmán” Kórház, Gyula
Diabetesek kórházi felvétele: 15 éves belgyógyászati tapasztalat
2. – Kelemen Piroska, Kovács Melinda, Köpeczi Judit, Zsigmond Éva,
Puskás Attila, Brassai Zoltán, V. Belgyógy. Klinika, Marosvásárhely
Haemostasis zavarok II típusú diabetes mellitusban
3. – Szabó Mónika, Sándor Klára, Diabetológiai Centrum, MOGYE,
Marosvásárhely
A diabeteses láb helyzete a gyakorlatban
4. – Menyhárt Orsolya, Fekete Bertalan, Nagy Viktor, SOTE II. Belgyógyászat, Budapest
A balkamrai izomtömeg és az ambuláns vérnyomás-monitorozás során
nyert paraméterek összefüggésének vizsgálata diabetes mellitusban
5. – Frigy Attila, Kovács Dénes Botond, Orbán Károly, Incze Sándor,
III. Belgyógyászati Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
A középtávú orális Milgamma N kezelés kedvező hatása a diabeteszes kardiovaszkuláris autonóm neuropathiára
6. – Puskás Attila, Gombos Andrea, Brassai Zoltán, V. Belgyógyászati
Klinika MOGYE, Marosvásárhely
Az „X” metabolikus szindróma cardiovascularis szövődményei
7. – Makó Katalin, Brassai Zoltán, V. Belgyógyászati Klinika,
MOGYE, Marosvásárhely
Hipolipémiáns gyógyszerek akut hatásának vizsgálata
8. – Komáromi Andrea, Ábrám Zoltán, Benkes Boróka, Kósa Alpár,
Közegészségügyi Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Maros és Hargita megyék felnőtt lakossága táplálkozási szokásai
Kardiológiai I. szekció
1. – Dienes Sándor, Szász Lóránt, MOGYE, Marosvásárhely
Magas vérnyomás gyakorisága egyes üzemi munkavállalóknál
2. – Kolumbán Pál, Vértranszfúziós Központ, Marosvásárhely
Véradás és magas vérnyomás

3. – Elekes Ella, Fodor Ferenc, Csiszár Anna Adrienne, Szemészeti
Klinika, MOGYE,
Mennyire jellemzőek a szemfenéki érelváltozások a hipertóniára?
4. – Gödri Imola, Hintea Teodora, Benedek Imre, Chitu Monica,
Ördög László, Suciu Laura, II. Kardiológiai Klinika, Maros Megyei Kórház, Marosvásárhely
Az ambuláns magasvérnyomás-monitorizálás és Holter EKG
monitorizálás
5. – Fekete Bertalan, Menyhárt Orsolya, Nagy Viktor, II. Belgyógyászat, SOTE, Budapest
Az ambuláns vérnyomás-monitorozás során nyert új variabilitási
paraméter bemutatása és összefüggése a balkamra hipertrófia
mértékével
Kardiológiai II. szekció
1. – Albert István, Albert Ildikó, Tatár Márta, Belgyógyászati osztály,
Sepsiszentgyörgy
Egyes elsődleges és másodlagos kockázati tényezők prognosztikai
értéke szívinfarktus után
2. – Benedek Imre, Hintea Teodora, Gödri Imola, Serester Annamária, Chitu Monica, Mărginean Lucian, II. Kardiológiai Klinika,
Maros Megyei Kórház, Marosvásárhely
A transesophagealis echocardiografia szerepe magas vérnyomás
által okozott cardio-vascularis szövődmények diagnózisában
3. – Benedek Imre, Hintea Teodora, Gödri Imola, Serester Annamária, Chitu Monica, Suciu Laura, Kerekes Olga, Smadea Simona, II. Kardiológiai Klinika, Marosvásárhely
Kontrasztanyag használatának szerepe a transztorakális, transesophagealis és a periferiás vaszkularis ecocardiográfiában
4. – Fodor Géza, Pop P. Diana, Redis Rodica, Alecu Adrian, Nagy
Attila, Kovács Ágnes, II. Belgyógyászati Klinika, MOGYE,
Marosvásárhely
Helicobacter pylori = szívkoszorúér-betegség?
5. – Orbán Károly, Frigy Attila, Kovács D. Botond, Ábrám Zoltán,
Incze Sándor, III. Belgyógyászati Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
A tilt-teszt helye a syncopés betegek kivizsgálási algoritmusában
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6. – Komáromi-Fülöp Zoltán, Szántó Tímea, Frigy Attila, Incze
Dénes, III. Belgyógyászati Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Hospitalizált szívelégtelen betegek klinikai és terápiás sajátosságai
7. – Mészáros Franciska, MOGYE, Marosvásárhely
Swan-Ganz pulmonális katéter felhasználása szívsebészeti betegeken
Angiológiai szekció
1. – Nagy Előd, Füst György, Klinikai biokémiai-Immunpatológiai
Tanszék, MOGYE.
Stresszfehérjék szerepe az érfal károsodásában: az ateroszklerózis
és szisztémás autoimmun betegségek közös patomechanizmusa
2. – Kovács András Csaba, Puskás Attila, Brassai Zoltán, Városi Kórház, Székelyudvarhely
A Raynaud-tünetegyüttes klinikai és angiográfiás jellemzői
3. – Rostás Tamás, Weninger Csaba, Györe Cs., Battyány I., Radiológiai Klinika, Pécs
A veseartériák CT-angiográfiás vizsgálata
4. – Weninger Csaba, Györe Cs., Rostás T., Harmati Z., Hadjiev Janaki, Sarlós Géza, Radiológiai Klinika, Általános Orvostudományi
Kar, Pécsi Tudományegyetem
Intraarteriális kontrasztanyag adás után elvégzett máj spirál-CT
vizsgálat (CT portográfia és Ct-arteriográfia)
5. – Harmat Zoltán, Battyán István, Rostás T., Horváth László, Schubert Johanna, Radiológiai Klinika, Általános Orvostudományi Kar,
Pécsi Tudományegyetem
Vena cava filterek egy csoportjának in vitro tesztelése
6. – Fekete Gy. László, Fekete J. Edit, Máthé J, Egészségügyi Központ, Marosvásárhely
A glikozilállt hemoglobin (HgbA1C) mennyiségi alakulása vénás
eredetű lábszárfekélyes betegeknél
Gyógyszerészet I. szekció
1. – Kata Mihály, Aigner Zoltán, SzTE Gyógyszertechn. Intézet, Szeged
A magasvérnyomás-betegség gyógyszerkészítményei
2. – Gyéresi Árpád, Gyógyszerészeti Kémia Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Az antihipertenziv-szerek új csoportja: az A II-receptor antagonisták

3. – Incze Anna-Katalin, „Hygea” Gyógyszertár, Sepsiszentgyörgy
Gyógynövények és gyógynövénykivonatok a magas vérnyomás
kezelésében
4. – Péterfi Katalin, Diafarm, Csíkszereda
Az osteoporosis megelőzésének és kezelésének gyógyszerészeti vonatkozásai
5. – Kincses-Ajtai Mária, Balázsi J., Balogh Tünde, Toxikológiai Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
A prometrin herbicid eliminálódásának kinetikai tanulmányozása
Wistar patkányokon
6. – Balázsi József, Horváth Emőke, Csedő Károly, Toxikológiai Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Az atrazi krónikus toxikus kockázatának felmérése és becslése patkányokon végzett kísérletek szövettani adatai alapján
Gyógyszerészet II. szekció
1. – Feszt György, Fülöp Mária, Farmakológiai Tanszék, MOGYE,
Marosvásárhely
Koffein befolyása triciklikus psichofarmakonok fájdalomcsillapító
és nyugtató hatására
2. – Varga Erzsébet, Hecser L., Maráz Anna, Csedő Károly, MOGYE
Élesztőkészítmények hatása kísérleti körülmények között
3. – Dudutz Gyöngyi, Kincses-Ajtai Mária Gyógyszerészeti Kar,
MOGYE, Marosvásárhely
A vízben oldódó vitaminok és dezoxikolsav közötti kölcsönhatás
vizsgálata
4. – Csedő Zoltán, Feszt György, Gyires Klára, Általános Orvosi Kar,
MOGYE, Marosvásárhely
A fillérfű (Lysimachia nummularia) perifériás analgéziás és gyulladáscsökkentő hatása
Gyógyszerészet III. szekció
1. – Gyarmathy Miklós, Béres Ipari Termelő Kft., Szolnok
A közvetlen tablettázási tehnológia előnyei és hátrányai
2. – Sipos Emese, Lőrinczi Lilla, Gyógyszertechnológia, MOGYE,
Marosvásárhely
Diklofenák tartalmú hidrogélek mikrobiológiai vizsgálata
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3. – Kelemen Farkas Hajnal, MOGYE, Marosvásárhely
A Diazepam oldékonyságának optimálása
4. – Máthé János, Galbács Z., Galbács G., Biokémiai Tanszék,
MOGYE, Marosvásárhely
Az Aloe vera növényből nyert szuperoxid-diszmutáz készítmények
enzimaktivitásának és fémtartalmának meghatározása
5. – Kakasy A. Zoltán, Lemberkovics Éva, Kursinszki László, Janicsák Gábor, Lelik László, Bihátsiné Karsai Éva, Máthé Imre, Szőke
Éva, SOTE. Budapest
Asatok a Dracocephalum moldavica L. fitokémiai értékeléséhez
Gyógyszerészeti IV. szekció
1. – Janicsák Gábor, Magyar Tud. Akadémia Ökológiai és Botanikai
Kutató Intézet, Vácrátót
TLC-denzitometriás módszerek kidolgozásának fő szempontjai
2. – Máthé János, Bedő K., Ábrám Z., Biokémiai Tanszék, MOGYE,
Marosvásárhely
Marosvásárhelyi ivóvizének minőségi megjavítását célzó kísérletek
3. – Péter H. Mária, nyugalmazott gyógyszerész, Marosvásárhely
Gyógyszertárak alapítása Erdélyben és Bánságban a történelmi
adatok tükrében
4. – Sándor Anikó, Sándor Zsolt, Székelyudvarhely
A gyógyszerész szerepe és hatásköre a jelenlegi romániai állatgyógyászatban
5. – Hankó Zoltán „Gyógyszerészet”, Magyar Gyógyszerészeti Társaság, Kistarcsa
A gyógyszertárak menedzselése a magánosítás feltételei között
Ortopédiai szekció
1. – Nagy Örs, Bálint C. Andor, László Ilona, Pop T. Sorin, Ortopéd
és Traumatológiai Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Csípőízületi totál endoprotézis-beültetés lehetőségei csípő körüli
oszteotómiát követően
2. – Soós Zsuzsa, Nagy Örs, Bod Péter, Ortopéd és Traumatológiai
Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Szeptikus és aszeptikus csípőendoprotézis kilazulás klinikai és paraklinikai vonatkozásai

3. – Kovács Attila, Seres-Sturm Lajos, Nagy Örs, Pop T. Sorin, László
Ilona, Băţagă Tibor, Bod Péter, Russu O., Ciobanu I. Ortopéd és
Traumatológiai Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Tanulmány a csípőízület központjának és a kilazult endoprotézis
migrációjának radiológiai meghatározásáról
4. – László Ilona, Nagy Örs, Pop T. Sorin, Kovács Attila, Szántó András,
Ortopédiai és Traumatolológiai Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
A cisztás csont patológiás törése
5. – Bod Péter, Nagy Örs, Soós Zsuzsa, Ortopéd és Traumatológiai.
Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
A különböző tipusú gennyes szövődmények klinikai és bakteriológiai megjelenési formái a csípő arthroplasztikát követően
6. – Hegyi Csilla, Vermes Tamás, Nyikovics Attila, MOGYE
Combnyaktörés = ágyhozkötöttség? avagy: Korai mobilizálással
elért eredmények operált medialis combnyaktöröttek esetén
7. – Csiki Zoltán, Bános Gy, Tóth R., Traumatológiai Osztály, Erzsébet Kórház, Jászberény
Minimál szintézis-brace kezeléssel kiegészítve a gyermekkori alkartörések kezelésében
8. – Domjánschitz L. István, Renner Antal, MOGYE, Marosvásárhely
Feszítőín-sérülések primér, halasztott és késői ellátásának eredményei
9. – Gergely István, MOGYE, Marosvásárhely
Oszteoporotikus alapon létrejött csípőtáji törések gyógyszeres és
sebészi kezelése
Szülészet-nőgyógyászati szekció
1. – Szabó Béla, Bereczki Katalin, Kiss Szilárd, I. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Gyermek-nőgyógyászati sürgősségi esetek a marosvásárhelyi I. sz.
Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika 5 éves anyagában
2. – Szabó Béla Balázs József, Bakos János, Puşcaşiu Lucian,
Oláh István, I. sz. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika, MOGYE,
Marosvásárhely
Veleszületett adrenogenitális syndroma által okozott pseudohermaphroditismus feminimus műtéti korrekciója után bekövetkezett terhesség esete
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3. – Kiss Szilárd Leó, Szabó Béla, I. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Menorrhagia kezelésének alternatívája – Levonorgestrelt felszabadító intrauterin eszköz (IUD)
4. – Popescu Carmen, Pálmai Gyula, Családtervezési Rendelő,
Sepsiszentgyörgy
Családtervezés napjainkban
5. – Biró Judit, Városi Kórház, Székelyudvarhely
A szülési psichoprofilaxis bővített módszereinek tanulmányozása
Szemészeti szekció
1. – Süveges Ildikó, Seres András, Papp András, Bereczki Árpád, I.
Szemészeti Klinika SOTE, Budapest
A diabetes mellitus szemészeti szövődményeinek lézer-kezelése
2. – Bereczki Árpád, Süveges Ildikó, I. Szemészeti Klinika, SOTE,
Budapest
Retinopathia hipertonica komplikációi és sebészi kezelése
3. – Németh János, Süveges Ildikó, I. sz. Szemészeti Klinika, SOTE,
Budapest
Keringésváltozások regisztrálása színkódolt Doppler, color velocity imaging és scanning laser Doppler flowmetriás vizsgálatokkal
a szemgolyó és orbita ereiben
4. – Kaucsár Emese, Szemklinika, „Iuliu Haţeganu” OGYE, Kolozsvár
Fluoreszcein angiográfia a retina vénás elzáródásainak prognózisában
5. – Daróczi János és Fodor Ferenc, Szemészeti Klinia, MOGYE,
Az orbita idiopathiás gyulladásos pseudotumorai: klinikai formák, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai problémák
6. – Horváth Karin, Mühlfay György, Fodor Ferenc, Szemészeti Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
A sinus sphenoidalis megbetegedései és szemészeti vonatkozásai
Füll-orr-gégegyógyászat szekció
1. – Keszeg János, Szentannai Dénes, Andrészek Csaba, Pop J., Oláh
B. Irma, Marthy Zsuzsa, Fül-Orr-Gége-Szájsebészeti Osztály, Városi Kórház, Székelyudvarhely
Az orbitosinusalis törések, diagnózis, kezelés

2. – Szentannai Dénes, Andrészek Csaba, F.O.G.-Szájsebészeti
Osztály, Székelyudvarhely
Rostasejtekből kiinduló, homloküreggyulladással szövődött reziduális osteoma ritka esete
3. – Réti Csaba, Varga Edit, Magyar Református Egyház Bethesda
Gyermekkórház, Budapest
Légúti idegentestek a gyermekkorban
4. – Andrészek Csaba, Szentannai Dénes, Pop J., F.O.G.-Szájsebészeti
Osztály, Székelyudvarhely
A hangszalag mikro-laringoszkópiás lipoaugmentţciója
5. – Szentes Á., Szentes Enikő, Jung J., Egyed Zs. Imre, Megyei Kórház, Sepsiszentgyörgy
Orrgarat daganatos betegek a Sepsiszentgyörgyi Kórház Fül-orrgége Osztályának tizenöt éves anyagában
Pathológia szekció
1. – Balogh Károly, Harvard University, Boston
A Lyme-kór pathológiája
2. – Szende Béla, I. Pathológiai-Kísérleti Rákkutató Intézet, SOTE,
Budapest
Telemedicina interdiszciplináris alkalmazása a betegellátásában
3. – Jung János, Horváth Emőke, Pávai Z., Korbonctan Tanszék,
MOGYE, Marosvásárhely
A gyomor-bélcsatorna nem hám eredetű daganatai
4. – Fenyvesi Attila, Mrksic Miodrag, Tóth Tibor, Kórház, Zenta
Pancreas eredetű malignus somatostatinoma (Esetismertetés)
5. – Horváth Emöke, Sebe A., Pávai Z., Jung J., Kórszövettani Laboratórium Megyei Kórház, Marosvásárhely
Differenciáldiagnosztikai nehézségek a malignus melanomák kórismézésében és a metasztázisok pathológiai feldolgozásának sajátosságai
6. – Egyed Zs. Imre, Egyed Zsigmond Ilona, Horváth Emöke, Buna
Réka-Enikő, Kórbonctan, MOGYE, Marosvásárhely
Érképződmények astrocyta-típusú agydaganatokban
7. – Kiss Attila, Egyed Zs. Imre, Galajda Zoltán, MOGYE, Marosvásárhely
Szívsebészetben használt artériás graftok morfometriai vizsgálata
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Anatómia szekció
1. – Lakatos Ottó, Pop G., Sándor Klára, Anatómiai-Embriológiai
Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Adatok a kamrai miocardium osztóeres és kötőszövetes rendszeréhez: morphológiai és morphopathológiai vonatkozások
2. – Gogolák H. Oláh Edit, Lőrinczi Z., Csiki Ildikó, Csiki Tünde,
Anatómiai és Embriológiai Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Magzati perimaxilláris tájék computertomographiás (CT) vizsgálata
3. – Gogolák H. Oláh Edit, Lőrinczi Z., Csiki Ildikó, Csiki Tünde,
Anatómiai Intézet, MOGYE, Marosvásárhely
Prenatális palatogenézis szövettani vizsgálata magzati korban
4. – Pál Lóránt, Gogolák H., Oláh E., Start A., Sebestyén Hajnalka,
MOGYE, Marosvásárhely
Az aorta abdominalis primér zsigeri ágainak morfometrikus elemzése
5. – Száldobágyi Enikő, Gogolák H., Oláh E., Pál L., Gârzu Livia,
MOGYE, Marosvásárhely
A fossa vesicae biliáris modellációs jelenségek a magzati korban
Infektológia szekció
1. – Pusztai Rozália, Rajkó L., Lukácsi A., Bábinszki Á., Pál Á., Orvosi
Mikrobiológiai Intézet, Szeged
Cytomegalovirussal szembeni humorális immunitás terhes nőkben
2. – Lázár György, Husztik Erzsébet, ifj. Lázár György, Szakács Júlia,
Duda Ernő, Kórélettani Intézet, Szegedi Tudományegyetem
A Kupffer sejtek szerepe az elzáródásos icterusban kifejlődő rezisztenciacsökkenés pathomechanismusában
3. – Péter Mihály, Kornhoffer Waldemar, MOGYE, Marosvásárhely
Az emberi szevezet normális mikroflóráján belüli biológiai egyensúly megőrzését biztosító kölcsönhatások kísérletes vizsgálata
4. – Péterfi Zoltán, Nemes Zsuzsánna, Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs
Leptospirosis és hantavírus fertőzés
5. – Péterfi Zoltán, Kocsis B., Mikrobiológai Immunitástani Intézet,
Pécsi Tudományegyetem
Hogyan válasszunk blokkolóanyagot az endotoxin-ELISA érzékenységének növeléséhez?

Kórélettan szekció
1. – Krizbai István, András Ibolya, MTA Szegedi Biológiai Központ,
Szeged
Glutamát hatását közvetítő molekulák expressziója az agyi endotél sejtekben
2. – Szilágyi Tibor, Élettan Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Mérhetők-e pontosan a szinaptikus áramok „voltage-clamp” módszer segítségével?
3. – László József, Élettan Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
A junkcionális késleltetett ingerátvitel természete a szívben
4. – Domahidi János, Farkas Judit, Fodor G., Közegészségtan Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Az isoptin használata a metol szívműködésre gyakorolt hatásának
kivédésére kísérleti állatoknál
5. – Ellenes-Jakabffy Zoltán, Soós Anna, Megyei Kórház, Nagyvárad
A fraktálgeometria orvosbiológiai alkalmazásai
6. – Seres I. Katalin, Seres Zoltán, Gogolák H. Oláh Edit, Ercsei
Ildikó, MOGYE, Marosvásárhely
Bazofil sejtek viselkedése a nociceptiv fájdalom és analgesia különböző szakaszaiban
Farmakoterápia szekció
1. – Berecz L. Dieter, Belgyógyászat, Városi Kórház, Székelyudvarhely
Néhány gondolat a hipertenzióval kezelt betegek terápiás
compliance-áról
2. – Dombi Pál, Dombi Zs. Imola, Szívkórház, Kovászna
Szívbetegek enalaprillel (vimaprillel) való kezelése a Kovásznai
Szívkórházban
3. – Máthé Lehel, Bodó Enikő, Májai Gyöngyike, Frigy Attila, Incze
Sándor, III. Belgyógyászati Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Az AT-II receptor antagonisták (Losartan, Irbesartan) cardiovascularis hatásainak összehasonlító vizsgálata
4. – Ivácsony Zsófia, Várhegyi Etele, Művese Osztály, Megy. Kórház,
Sepsiszentgyörgy
Angiotensin-II receptor gátlók hatása a hemodializis kezelésben
részesülő vesebetegek vérnyomására
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5. – Brassai Attila, Makó Katalin, Feszt György, Brassai Zoltán, Domjánschitz László, Gyógyszertan Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Angiotensin konvertáló enzim gátlók és angiotensin receptor antagonista gyógyszerek hatása alsó végtag arterio-pátiákban
6. – Gaal Viola, „Ion Chiricuţă” Onkológiai Intézet, Kolozsvár
A kemoterápiához kapcsolódó kardiotroxicitás
7. – Benedek István, Lázár B. Erzsébet, Jakabffi Enikő, ifj. Benedek
I., Imre Tünde, Hematológiai Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
A malignus hemopátiák adjuváns terápiája
8. – ifj.Benedek István, Benedek I., Lázár Erzsébet, Imre Tünde, Jakabffi Enikő, II. Belgyógyászati Klinika, Marosvásárhely
A n0vekedési faktorok (G-CSF, GM-CSF) alkalmazása a malignus
hemopátiák során fellépő súlyos granulocito-péniák kezelésében a
Marosvásárhelyi Hematológiai Klinikán
Pulmonológia és népbetegségek szekció
1. – Gagyi Lidia, Tüdőosztály, Megyei Kórház, Csíkszereda
Van-e még remény a problémás tüdőgümőkóros betegek számára
a Csíki-medencében?
2. – Martyin Tibor, Bányai Tivadar, Köteles Rózsa, Pándy Kálmán
Kórház, Gyula
A tüdőtularaemiról 12 eset kapcsán
3. – Berecz Ludwig Dieter, Berecz Andrea, Belgyógyászati Osztály,
Székelyudvarhely
Az impulzus-czillometria (IOS) jelentősége a légúti obstrukció felmérésében
4. – Egyed Zsigmond Ilona, Egyed Zs. Imre, Városi Kórház, Szászrégen
Az alkoholos májbetegségről egy kisvárosi kórház beteganyaga
kapcsán
5. –.Kovács Ágnes, Szatmári Mária, II. Belgyógyászat I Klinika,
MOGYE, Marosvásárhely
Az alkoholizmus családi vonatkozásai
6. – Siklódi Pálfi Katalin, Hecser L., III. Belgyógyászati Klinika,
MOGYE, Marosvásárhely
Szociológiai és toxikológiai összefüggések az erőszakos halálok tanatogenézisében

7. – Csép Katalin, Makó Katalin, Genetikai Tanszék, MOGYE,
Marosvásárhely
Multifaktoriális népbetegség által érintett családok tájékozottsága
a kockázatról, felkutatási lehetőségekről és megelőzéséről
8. – Gál János, Reumatológiai-Rehabilitációs Osztály, Megyei Kórház, Kecskemét
Egy ritka betegség, a „Felnőttkori Still Syndroma”
Gyermekgyógyászat I. szekció
1. – Gyurkovits Kálmán, Somogy Megyei Tüdő- és Szívkórház, Mosdós
A prevenció szerepe a felnövekvő nemzedék életminőségében
2. – Kovács Judit, Szűts Péter, Gyermekkardiológia, Hódmezővásárhely
Az ambuláns vérnyomás-monitorozás (ABPM) gyakorlata és eredményei gyermek- és serdülőkorban
3. – Szatmári András, Gottsegen György OKI. Gyermekosztály, Budapest
Az újabb szívkatéter-intervenciós eljárások szerepe a veleszületett
szívhibák gyógyításában
4. – Oprea Valéria, Szatmári A., Kádár Krisztina, Hartyánszky I.,
Prodán Zs., Király L., Sápi Erzsébet, Lozsádi K., Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet Budapest
Komplett nagyér-transpositio újszülöttkori primer korrekciója
5. Koncz Erzsébet, Szatmári A., Oprea Valéria, Kádár Krisztina, Nagy
M., Hartyánszky I., Király L., Prodán Zs., Sápi Erzsébet, Lozsádi
K., OKI. Gyermekosztály, Budapest
Fallot-tetralógia két eves kor alatti primer reconstrukciójával szerzett tapasztalataink, utánkövetés l994–1999 évben
6. – Balla Árpád, András Zoltán, Kurkó János, Bozsik B. Pál, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
Erythema chronicum migrans esetek a Székelyudvarhelyi Városi
Kórházban
7. – Orbán Ilonka, Balogh Zsolt, Országos Reumat. -Fizioterápiás
Intézet, Budapest
Orvosi rehabilitáció juvenilis chronicus arthritisben
8. – Tarczali Mária, Városi Kórház, Kézdivásárhely
Az epikután bőrpróba korszerűsége a gyermekkori asztma
diagnosztikájában
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Gyermekgyógyászat II. szekció
1. – Streitman Károly, Pál A., Szegedi Tudományegyetem, Gyermekklinika, Szeged
Perinatális hipoxiás vesekutatás múltja és jövője
2. – Forrási Klaudia, Kiss Éva, Általános Orvosi Kar, MOGYE
Haematuria a gyermekkori nephrológiai és urológiai betegségekben
3. – Pap Zoltán, Molnár MÁria, Horváth Adrienne, II. GYermekklinika, MOGYE, Marosvásárhely
A tehéntej-használat újraértékelése csecsemő és kisgyermekkorban
4. – Ábrám Zoltán, Törzsök T., Törzsök Anikó, MOGYE,
Általánosiskolás-korú gyermekek táplálkozási szokásai
5. – Orbán Theodora, Szemészeti Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Újabb irányelvek a strabismus kezelésében
6. – Ellenes-Jakabffy Zoltán, Soós Anna, Megyei Kórház, Nagyvárad
Gyermekek normál és kóros testhőmérsékleti görbéinek fraktál-analízise
7. – Ábrám Zoltán, Mészáros Franciska, Egyedi L., Közegészségtan
Tanszék, MOGYE, Marosvásárhely
Kábítószer-fogyasztási és dohányzási szokások az egészségnevelő
órák felmérésének tükrében
8. – Földes M. Éva, Földes Adalbert, Pszichológia Tanszék, Babeş–Bolyai Egyetem, Kolozsvár
Pszichoszociálisan veszélyeztetett tanulók Bihar megyei állami és
egyházi középiskolákban
Sebészet-urológia szekció
1. – Romsics Imre, Riesz P., Szendrői A., Urológiai Klinika, SOTE,
Budapest
119 vesedaganat műtéte kapcsán szerzett tapasztalataink
2. – Huszár Gyula, Venczel László, Csongvay Zsolt, Oláh J., Pop J.,
Sebészet, Székelyudvarhely
Kiterjesztett bélresectiokkal szerzett tapasztalataink
3. – Venczel László, ifj. Venczel L., Sebészeti osztály, Városi Kórház,
Székelyudvarhely
A mikrolaparatómia, mint alternatív minimálinvazív műtét a
komplikált epeúti betegségek sebészetében

4. – Szabó András, Vitos Attila, Városi Kórház, Kézdivásárhely
Az első laparoszkópos cholecystectomia Kovászna megyében –
Kézdivásárhely
5. – Csiki Zoltán, Bános Gy., Máthé Barabássy L., Gilicze T. Traumatológia. Jászberény
Egy súlyos – Moore beosztás szerint V. – májsérülés sikeresen
operált esete
6. – Venczel László, Sebészeti Osztály, Városi Kórház, Székelyudvarhely
A székelyudvarhelyi sebészeti osztály műtéti tevékenységének alakulása az elmúlt 100 év alatt (1899–1999)
7. – Svébis Mihály, Megyei Kórház, Kecskemét
Plasztikai sebészeti megoldások a kecskeméti sebészeti osztályon
8. – Svébis Mihály, Megyei Kórház, Kecskemét
Aranyér betegség műtéti megoldásának új módszere
Fogorvostan szekció
1. – Bocskay István, Odontológiai Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Újabb szempontok a fertőzött foggyökércsatorna kezelésében
2. – Kovács Dezső, Suba Cs., Zaharia K. Iringo, Jung J., Szájsebészeti Klinika, MOGYE
Burkitt-limphoma HIV-pozitív gyermeknél
3. – Pongrácz Antal, Vitos Gábor, Pomadent Kft. és MOGYE
Okkluzió-prevenciós módszerek kidolgozásának lehetősége a
(magán) rendelőben
4. – Székely Melinda, Iványi I., Rosivall L., Nyárasdy I., Fazekas Á.,
Fogorvosi Kar, MOGYE, Marosvásárhely
A kompozit tömések során alkalmazott GC Fuji Bond LC hatásának vizsgálata patkányfogakon
5. – Suba Csongor, Kovács D., Zaharia K. Iringó, Fogorvosi Kar,
MOGYE, Marosvásárhely
A HIV-fertőzés veszélye a fogorvosi rendelőben
6. – Matekovits György, OGYE, Temesvár
A Pax corporis a fogorvos szemével
7. – Péter Mihály, MOGYE, Marosvásárhely
Adatok az erdélyi származású, illetve Erdélyben tevékenykedett
neves fogorvosokról
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8. – Péter Tamás, Péter Mihály, MOGYE, Marosvásárhely
A bikafalvi Máthé családból származó fogorvosok élete és tevékenysége
Ideg-elmegyógyászat és endokrinológia szekció
1. – Kóbor Jenő, Szegdei Tudományegyetem, Gyermekklinika, Szeged
A complex partialis status epilepticus kezeléséről egy betegünk
kapcsán
2. – Máté János, Máté Imola, I. Ideggyógyászati Szakrendelő, Szent
Imre Kórház, Budapest
A Neurontin (gabapentin) terápiás értéke az epilepszia kezelésében
3. – Csepán Réka, Szatmári Szabolcs, MOGYE, Marosvásárhely
Az agyérbetegek életminősége és utókezelési gondok
4. – Székely Aranka, Székely Levente, Megyei Kórház, Zilah
Két sikeres terhesség macroprolactinomás betegnél
5. – Kun Imre-Z., Rosinger Márta, ifj. Kun Imre-Z., Kun Katalin, Endokrinológia, MOGYE, Marosvásárhely
Endokrin oftalmopathia Basedow–Graves kór nélkül
6. – Kun Imre-Zoltán, Ráduly L., Endokrinológiai Klinika, MOGYE,
Marosvásárhely
A marosvásárhelyi Endokrinológiai Klinika 1996-1998 között kezelt pajzsmirigy betegek szomatoform kórképei és hangulatzavarai (különös tekintettel a depresszióra)
7. – Ráduly Levente, Kun Imre-Z., Endokrinológiai Klinika,
MOGYE, Marosvásárhely
Pajzsmirigy-funkciózavarok és depressziő
8. – Kurjatkó Tamás, Szabó Zoltán, Janka Zoltán, Megyei Kórház,
Marosvásárhely
Verőfényben – szezonális affektív zavar és kezelése
Szervezés és történelem szekció
1. – Kiss László, Szőke I., Szerémy P., Ardelean Ibolya, Bolyáki Ágnes,
„Dr. Lükő Béla” Kórház, Szatmár
Egészségügyi intézmények integrált informatikai rendszere
2. – Máthé Lehel, Máthé Csaba, III. Belgyógyászat. MOGYE,
Marosvásárhely
A beteg jogai

3. – Földes Adalbert, Nemes K., Földes Éva, Vasúti Kórház, Nagyvárad
Orvostanhallgatók véleménye az új egészségügyi biztosításról
4. – Kerekes Jenő, MEDIKER Családorvosi Rendelő, Maksa
Rendelőn kívüli ellátás a vidéki családorvos gyakorlatában
5. – Lakatos Gabriella, Megyei Kórház, Marosvásárhely
A klinikai pasztoráció helye és szerepe a gyógyítási folyamatban
6. – Gaal György, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár
Orvosok és gyógyszerészek a szepeslőcsei Engel családban
7. – Vajda Sándor, Járóbeteg-Rendelőintézet, Borosjenő
A kereszthalál orvos szemmel
Poszter szekció
1. – Szabó Tímea, Komáromi-Fülöp Z., Frigy A., Incze S., III. Belgyógyászat, MOGYE, Marosvásárhely
Diabeteses betegek cardiovascularis pathológiája klinikánk
beteganyagán
2. – Sebe Attila, Komáromi-Fülöp Z., Lázár I., Frigy A., Incze S. III.
Belgyógyászat, MOGYE, Marosvásárhely
A cardio-vascularis rizikófaktorok prevalenciája egy gyári munkaközösségben
3. – Szász Angéla, Szász Z., Frigy A., Incze S., III. Belgyógyászati
Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
A szívfrekvencia mint cardiovascularis kockázati tényező
4. – Dávid Kinga, Frigy A., Incze S., III.Belgyógyászati Klinika,
MOGYE, Marosvásárhely
Cardivascularis vegetatív státus összehasonlító vizsgálata férfiakban és nőkben
5. – Imre T. Tünde, Benedek I., Benedek Lázár Erzsébet, MOGYE,
Marosvásárhely
A Clodronátok szerepe a myeloma multiplex kezelésében
6. – Jakbffi Enikő, Benedek István, Lázár Erzsébet, MOGYE,
Marosvásárhely
Szív-érrendszeri elváltozások anaemiás betegeknél
7. – Dózsa Izabella, Hajnal Anna, Medgyesi Gy., Országos Vérellátó
Szolgálat, Budapest
Anti-HBc szűrővizsgálat – biztonságosabb vértransfusio
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8. – Nagy Örs, Pop T. Sorin, Ciobanu Igor, Gergely I., Ortopéd-Traumatológia, MOGYE, Marosvásárhely
Mazabraud – szindróma
9. – László Ilona, Kovács A., Szántó A., Ortopéd-Traumatológiai Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Acetabulum-plasztika eredményei gyermekkorban
10. – Bod Péter, Pop T. Sorin, Nagy Örs, Soó Zsuzsa, Ortopédiai–Traumatológiai Klinika, MOGYE, Marosvásárhely
Csontgennyesedésekben helyileg alkalmazott Pierami kezeléssel
szerzett tapasztalataink
11. – Kristó T. Szidónia, Terdy P. Pál., Simándi B., Kéry Ágnes,
Gyógyszerészeti Kar, Gyógynövény- és Drogismereti Intézet,
SOTE, Budapest
Fitogyógyszer-alapanyagok előállítása szuperkritikus extrakcióval
12. – Szőcs Dóra, Csdő Károly, Gyógyszerészeti Kar, MOGYE
A görögszéna (Trigonella foenum graceum L.) termesztése az Erdélyi Mezőségen
13. – Muntean Daniela, Csedő K., Gyógyszerellenőrzési Laboratórium, MOGYE, Marosvásárhely
A Morus alba és Morus nigra leveleiből illetve kérgéből kivont
morin és kvercetin elválasztása és azonosítása
14. – Balázsi József, Csedő Károly, Toxikológiai Tanszék, MOGYE,
Marosvásárhely
Az atrazin herbicid izolálása és tisztítása mentakivonatból, SPE
technika alkalmazásával
15. – Jakab Béla, Dusa Silvia, Fóris Izabella, Klopp Gáborné, Gyógyszerész. Kar, MOGYE, Marosvásárhely
A Szejke-fürdői ásványvíz-források ICP-AES és GC/MS vizsgálata
16. – Csedő Zoltán, Csedő Krisztina, Tóth Tímea, Általános Orvosi
Kar, MOGYE, Marosvásárhely
Racionalizálás és gazdasági elemzés a klinikai tanulmányokban
A jubileumi tudományos ülésszak záróünnepsége is rendhagyó volt: mivel
a szokásostól eltérően nagyszámú volt az igen jól felkészült fiatal előadók szereplése, a legjobbak díjazásban részesültek. Közülük a nemzetközi HELP Ala282

pítvány díjait dr. Szilágyi Tibor és dr. Nagy Előd marosvásárhelyi fiatal kutatók kapták. Prof. dr. Kata Mihály a szegedi Gyógyszerészeti Kar részéről három
fiatal gyógyszerész előadót díjazott: Incze Anna-Katalin (Sepsiszentgyörgy),
Sándor Anikó (Székelyudvarhely) és Péterfi Katalin (Csíkszereda).
Dr. Bakk Takács Sára székelyudvarhelyi főorvos asszony, dr. Bakk Elek székelyudvarhelyi belgyógyász főorvos emlékére három külföldi előadó és a szervezőbizottság elnökének egy-egy ballada-miniatűr tiszafa faragást adott át,
valamint 14 darab emléklapot hazai és külföldi előadóknak.
Dr. Balla Árpád 90 darab „Magnézium a biológiában – Magnézium a
gyermekgyógyászatban” (szerzők: Balla Árpád és Kiss A. Sándor) monográfiát
ajándékozott a tudományos ülés résztvevőinek.
2001. március 30–31.
A Magyar Egészségügyi Társaság és az EME OGYSZ Szakosztály
Családorvosi Konferenciája
a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szervezésében
A konferencia elnöke: dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád
A konferencián 265 résztvevő regisztrált, 32 alkalmi hallgató is volt, így
összesen 297 volt a résztvevők száma. Az alábbi megyékből regisztráltak:
Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Szatmár, Szilágy,Máramaros, Fehér.
Elhangzott előadások:
1. – Pintér Sándor, Gyermekklinika, Szeged
Az újszülött ellátása családi körben
2. – Pelok Benedek György, Ideggyógyászat, Székelyudvarhely
Növekedés és fejlődés csecsemőkorban
3. – Lehotzky Helga, Nőgyógyászati Klinika, Szeged
A gyermekkor és serdülőkor nőgyógyászati problémái
4. – Bereczki Árpád, I. sz. Szemészeti Klinika, Budapest
Családorvosi teendők a sürgősségi szemészeti betegellátásban
5. – Borsa István, Bőrgyógyászat, Csíkszereda
Bőrgyógyászat a háziorvosi gyakorlatban
6. – Tamás Ferenc, Családorvosi Tanszék, SOTE, Budapest
Vérnyomás-monitorozás a napi gyakorlatban
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7. – Barabás Hajdú Enikő, Fertőző Betegségek Klinika, Marosvásárhely
A leggyakoribb parazitózisok laboratóriumi kórjelzése és kezelése
8. – Szélvári Ágnes, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
Hasmenés – székrekedés – puffadás
9. – Zaharia Kézdi Iringó, Fertőző Betegségek Klinika, Marosvásárhely
Az antibiotikum kezelés a háziorvosi gyakorlatban
10. – Balla Árpád, Gyermekgyógyászat, Székelyudvarhely
Magnéziumkezelés a háziorvosi gyakorlatban
11. – Horváth Péter, Családorvosi Tanszék, Budapest
A beteg láb
12. – Földes Béla, Ideggyógyászati Osztály, C.F.R. Kórház, Nagyvárad
A családorvos jogi és etikai felelőssége a közlekedés-biztonság
területén

Conferinţe
1. – M. Nechifor, Iaşi
Rolul Mg++ în sistemul nervos – de la mecanisme moleculare la
utilizări terapeutice
2. – V. Cristea Cluj-Napoca
Magneziul şi imunodeficienţele secundare
3. – Nicolae Miu, Cluj-Napoca
Rolul magneziului în nutriţie
4. – K. Kovácsné Gaál, Mosómagyaróvár
Magnesium in animal nutrition

Comunicări ştiinţifice
1. – Mariana Andreica, N. Miu, Bianca Andreica, Melinda Molnár,
Cluj-Napoca
Rolul magneziului în geneza tulburărilor de ritm cardiac
2. – C. Zeană, V. Neagu, Bucureşti
Fibrilaţia atriuală rezistentă la şoc electric extern, convertită
cu magneziu
3. – G. Uza, Mariana Vlad, P. J. Porr, A. Şinca, Daniela Uza,
Cluj-Napoca
Concentraţia magneziului seric la pacienţi cu hipertensiune arterială esenţială asociată cu hipofosfatemie
4. – I. A. – Guţui, Bucureşti
Nivelul Mg seric determinat la femei postmenopauzale. Datele
unui studiu de fezabilitate privind efectele terapiei hormonale de
substituţie asupra patologiei
5. – Á. Balla, Melinda Balla, Katalin Vogel, Csaba Lőrinczi, Spitalul
Odorheiu Secuiesc
Suplimentarea magneziului la elevii sportivi cu „MagneziumMalat”
6. – G. Sur, Mihaela Ştefan, N. Miu, Cluj-Napoca
Magneziul şi alergia
7. – G. Sur, Mihaela Ştefan, N. Miu, Cluj-Napoca
Rolul Mg în tratamentul stării de rău asmatic şi criza de astm bronşic
8. – N. Miu, Lucia Burac, T. Pop, Cluj-Napoca
Manifestări clinice ale hipomagneziemiei în hepatita cronică
la copil
9. – Gabriela Darányi, Z. Gârban, Mirela Vincu, Georgeta-Sofia Popescu, M. Popa, Timişoara, Oradea
Distribuţia magneziului în urolitiazele simple şi caracteristici mineralogice ale concrementelor cu magneziu
10. – Denise Urzică, Lenuţa Talabă, Carmen Bararu, Iaşi
Tratamentul cu magneziu şi nifedipin în hipertensiunea din timpul sarcinii
11. – Denise Urzică, Lenuţa Talabă, Carmen Bararu, Iaşi
Deficienţa de magneziu – o posibilă cauză de naştere prematură
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2001. október 4–6.
Academia de Ştiinţe Medicale, Uniunea Medicală Balcanică
Filiala Cluj, U.M.F. Cluj Napoca – Clinica Pediatrie II.,
Direcţia de Sănătate Publică Harghita, Spitalul Municipal
Odorheiu Secuiesc, Soc. Rom. de Cercetare a Magneziului:
AL II-LEA SIMPOZION NAţIONAL DE MAGNEZIU
Nr. participanţi: 61
Programul Simpozionului

12. – Denise Urzică, Lenuţa Talabă, Carmen Bararu, Iaşi
Tratamentul cu Magnerot al naşterii înainte de termen
13. – Denise Urzică, Lenuţa Talabă, Carmen Bararu, Iaşi
Efectele fetale ale administrării materne de magneziu
14. – I. Balogh, Karcag
Importance of Ca, Mg fertilizer on highly acid Mg-deficient sandy
soils in Hungary
15. – É. Stefanovits-Bányai, L. Horváth, G. Vörösváry, L. Holly,
A. Simon, Budapest
Evaluation of mineral element contents of hulled wheat genebank
populations, grown on different soils
16. – É. Stefanovits-Bányai, A. S. Kiss, I. Kerepesi, E. Sárdi, I. Pais,
Budapest – Szeged – Pécs
Effect of Cadmium induced and stress on Calcium, Magnesium,
Potassium and Sodium ion rate in the hydroponically grown
wheat (Tricium aestivum L.) seedlings
17. – Anna Csikkel-Szolnoki, Mária Takács Hájos, S. A. Kiss, Szeged – Szarvas
Effect of Magnesium leaf-fertilisation on contents of macro- and
microelements in carrot varieties
18. – Tünde J. Fekete, Klára Szentmihályi, C. Csedő, Târgu Mureş –
Budapest
Conţinutul în microelemente şi în magneziu al extractelor obţinute din organele plantei Rheum palmatum L. (Polygonaceae)
19. – A. S. Kiss, É. Szakács, Z. Galbács, Szeged–Martonvásár
Germinating and Flow Citometry of Plants as a Function of Magnesium and Deuterium Content of the Medium
20. – M. Cojocaru, Mihaela I. Cojocaru, Bucureşti
Corelaţii posibile între concentraţiile zincului, cuprului şi magneziului implicate în patogeneza bolii Alzheimer
21. – M. Nechifor, C. Văideanu, P. Boişteanu, I. Mîndreci, Iaşi
Cercetări asupra Mg++ şi Cu++ la pacienţii cu medicamente
antidepresive
22. – Csaba Lőrinczi, Katalin Vogel, Spitalul, Odorheiu Secuiesc
Deficitul de magneziu şi complicaţiile diabetului zaharat
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2002. április 27.
A MET és az EME OGY Szakosztály
Családorvosi Továbbképző Konferenciája
a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szervezésében
A konferencia elnöke: dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád, a MET alelnöke
A konferencián 200 résztvevő regisztrált a következő megyékből:
Hargita, Kovászna, Maros, Szilágy, Szatmári, Hunyad, Bihar
A következő előadások hangzottak el:
1. – Bocskay István, MOGYE, Marosvásárhely
A fogágybetegség klinikumának és kezelésének aktuális problémái
2. – Kellermayer Miklós, Tudományegyetem, Pécs
„Az igazság az élő sejtről, a klónozásról és a humán embrió kísérletekről, amit mindenkinek tudnia kell”
3. – Bereczki Árpád, I. Szemészeti Klinika, Budapest
Gyermekszemészeti problémák családorvosi gondozásban
4. – Feszt György, Brassay Zoltán, MOGYE, Marosvásárhely
Az időskori gyógyszeres kezelések főbb szempontjai
5. – Nagy Katalin, Bőrgyógyászat, Cegléd
A szakorvos és családorvos a privatizált egészségügyben
6. – Túri Sándor, Gyermekklinika, Szeged
Húgyúti fertőzések és urológiai betegségek gyermekkorban
7. – Végh Gizella, Orságos Kardiológiai Intézet, Budapest
Felnőttkori billentyűbetegségek diagnózisa, kezelése (invasiv interventio ideje, módja) a betegek gondozása
8. – Gyurkovits Kálmán, Tüdő-Szívkórház, Mosdós
A gyermekpulmonológia aktualitásai
9. – Nagy Örs, Ortopédiai és Traumatológiai Klinika, Marosvásárhely
Ortopédiai és traumatológiai hasznos tudnivalók a családorvos
mindennapjaiban
10. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
A csecsemő és gyermekkori vashiányos anaemia megelőzése
és kezelése
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2003. március 28–29.
A MET, az EME OGy Szakosztály
és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közös rendezvénye:
Családorvosi Továbbképző Konferencia
A konferencia védnöke: dr. Andrásofszky Barna, a MET elnöke
A konferencia elnöke: prof. dr. Kovács Dezső, az EME OGYSz elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád
A konferencián 164-en regisztráltak az alábbi megyékből:
Hargita, Maros, Kovászna, Szilágy, Kolozsvár
A következő előadások hangzottak el:
1. – Kovács Dezső, Szájsebészeti Klinika, Marosvásárhely
A szájüregi rosszindulatú daganatok korai diagnózisa
2. – Péter Mihály, MOGYE, Marosvásárhely
A fertőző betegségek elleni küzdelem megvalósításai és gondjai az
ezredfordulón
3. – Fazakas Béla, MOGYE, Marosvásárhely:
Újabb adatok a parazitózisok kórjelzése és kezeléséről
4. – Borsa István, Bőrgyógyászat, Csíkszereda
Pruritus – fiziopatológiai aspektusok, diagnosztikai és terápiás
eljárások
5. – Nagy Örs, Ortopédia és Traumatológiai Klinika, Marosvásárhely
A csípőtájék törései
6. – László Aranka, Gyermekklinika, Szeged
A klinikai genetika aktualitásai, örökletes kórképek (galactosaemia, lysosomalis kórképek: lipoidosisok, Gaucher-kór, Fabry-kór,
és mucipolysacharidosisok, organikus aciduriák) klinikai, enzim és
molekuláris genetikai diagnosztikája. Zsíranyagcsere-zavarok,
hypercholesterinaemia, Fredrichson hyperlipoproteinaemiák
7. – Szigeti Katalin, Gyermekklinika, Szeged
Acut gastroenteritisek a csecsemő- és gyermekkorban. Differenciál diagnosztikai szempontok és kezelés
8. – Bede Olga, Gyermekklinika, Szeged
Allergiás légúti betegségek genetikája, immunológiája, diagnosztikája és kezelése
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9. – Dumitru Moldován, MOGYE, Marosvásárhely
Az allergiás rhinitis és az urticaria fiziopatológiája és kezelése
10. – Dezsőfi Antal, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
Az endoszkopiás diagnosztika lehetőségei gyermekkorban
11. – Dezsőfi Antal, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
Új ismeretek az anyatejről, bioaktív anyagok a csecsemő táplálásában
12. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
Serdülő- és fiatal felnőttkori atherosclerosis rizikófaktorok

2003. szeptember 5–6.
A MET, az EME OGY Szakosztálya, a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
szervezésében Kárpát-medencei ünnepi ülés
a MET megalakulásának 10. évfordulója alkalmából:
NÉPESSÉGFOGYÁS – a Kárpát-medencei magyarság népmozgalmi adatai
Az ülés fővédnöke: prof. dr. Kovács Dezső, az EME OGYSz elnöke
Védnökök:
Dr. Bustya Isván, Hargita m. Közegészségügyi Igazgatóság, vezérigazgató,
Dr. Borsa István, a Hargita Megyei Orvosi Kollégium elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád
A konferencián 231-en regisztráltak, alkalmi hallgatók száma 41, így összesen a résztvevők száma elérte a 272 főt. Képviseltette magát az Anyaország,
Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Muravidék
A következő előadások hangzottak el:
1. – Mikola István, a MET elnöke, Budapest
Népmozgalmi és népegészségügyi összefüggések
2. – Kellermayer Miklós, Pécs
A hazaszeretet szerepe az alkotó személyiség-formálásban:
„Tisztelgés gr. Klebelsberg Kunó előtt”
3. – Andrásofszky Barna, Mosdós
Megállítható-e a népességfogyás?
4. – Fekete Gyula, író, Budapest
A népességfogyás távlatai
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5. – Kováts Zoltán történeti demográfus, Szeged
Hargita és Csongrád megye természetes és mechanikus népmozgalmáról tájegységekként (1900–1992)
6. – Balla Árpád, Székelyudvarhely
Hargita megye népmozgalmi adatai (1970–2000)
7. – Szász Tibor András, református lelkész, Felsősófalva
A gyilkos ethosz
8. – Kocs Melinda, Polgármesteri Hivatal, Székelyudvarhely
Székelyföld: Maros, Hargita, Kovászna megye népmozgalmi adatai a 2002-es népszámlálás jegyében
9. – Vofkori László, Székelyudvarhely
Erdély etnikai térképe (2002)
10. – Kováts Zoltán történeti demográfus, Szeged
Új népesedési előrebecslési módszer és eredményei a trianoni Magyarországról (2000–2040)
11. – Kiss László, Csilizradvány, Szlovákia
Palócia végvára – Palást demográfiai jellemzői a 21. század elején
12. – Csík Adalbert Ferenc, Técső, Kárpátalja
Kárpátalja népmozgalmi adatai
13. – Mirnics Károly, tanár, Zenta
Bácska–Bánát népmozgalmi adatai
14. – Vass Vilmos, Lendva, Szlovénia
Muravidék – Lendva népmozgalmi adatai

2004. március 26–27.
A MET az EME OGYSZ Szakosztálya, a Hargita Megyei Orvosi
Kollégium és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány közös rendezvénye:
Családorvosi Továbbképző Konferencia
A konferencia védnöke: dr. Mikola István, a MET elnöke
A konferencia elnöke: prof. dr. Kovács Dezső, az EME OGYSZ elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád, a MET alelnöke
A konferencián 283-an regisztráltak, a következő megyékből:
Hargita, Maros, Kovászna, Szilágy, Kolozs
Elhangzott előadások:

2003. október 10–12., Csíkszereda–Csíksomlyó
MET Gyógyszerészeti Munkacsoport, EME OGYSZ Szakosztály,
Gyógyszerészeti Munkacsoport, Hargita Megyei
Gyógyszerész Kollégium közös rendezvénye:
Gyógyszerész Továbbképző
A rendezvény szervezői: dr. Péter H. Mária – Marosvásárhely
dr. Zágoni Elemér – Csíkszereda
A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány szponzorálta a rendezvényt a meghívó,
jelentkezési lap, programfüzet elkészítésében és nyomtatásában, valamint felvállalta a pénzügyi problémák lebonyolítását. A rendezvényen 134-en regisztráltak, 10 előadás hangzott el.

1. – Márton Hajnalka, DOTE, Debrecen
A prevenció és az egészségmegőrzés összefüggései. A prevenció
szintjei és stratégiái az alapellátásban
2. – Gyurkovits Kálmán, Tüdő- és Szívkórház, Mosdós
Mosdós, mint egyházi kórház működése
3. – Szentendrei Kálmán, Tudományegyetem, Gyógyszerész. Kar, Szeged
Szenvedélybetegségek – politika és az egészségügy viszonya
4. – Szutrély Péter, Solingen, Németország
A benignus prostata – hyperplasia diagnosztikája és therápiája, különös tekintettel az ambuláns ellátás lehetőségeire
5. – Fekete László, MOGYE, Marosvásárhely
A venerológia aktuális problémái
6. – Barabás Hajdu Enikő, Parazitológiai Tanszék, Marosvásárhely
A bélparazitózisok aktuális kezelési eljárásai
7. – Szabó János, főorvos, Budapest
Korszerű sebkezelés a családorvosi gyakorlatban
8. – Timár Éva, főorvos, Budapest
Cardiovascularis prevenció a családorvosi gyakorlatban
9. – Kikeli Pál, Családorvosi Tanszék, Marosvásárhely
A hipertónia gondozás kulturális vonatkozásai a 21. század elején
10. – Végh Gizella, OKI, Budapest
Szívelégtelenség és kezelése
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11. – Tamás Ferenc, Családorvosi Tanszék, Budapest
Statinok jelentősége a családorvosi gyakorlatban
12. – Antalics Gábor, főorvos, Budapest
EKG és egyéb non-invazív kardiológiai lehetőségek
az alapellátásban
13. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
Magnézium a gyermekkardiológiában
2005. április 1–2.
Az EME OGYSZ Szakosztály, a Hargita Megyei Orvosi Kollégium
és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
Családorvosi Továbbképző Konferenciája
A konferencia elnöke: prof. dr. Kovács Dezső, az EME OGYSZ elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád
A konferencián 257-en regisztráltak, a következő megyékből:
Hargita, Maros, Kovászna, Szilágy. Elhangzott előadások:
1. – Bocskay István, MOGYE, Marosvásárhely
Esztétikus fogorvoslás aktuális problémái
2. – Csedő Károly, MOGYE, Marosvásárhely
Aromaterápia az orvosi gyakorlatban
3. – Szatmári Szabolcs, Ideggyógyászati Klinika, Marosvásárhely
Agyérbetegségek ellátásának aktuális kérdései
4. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
A csecsemő- és gyermekbőrápolás a családorvosi gyakorlatban
5. – Márton Hajnalka, Családorvosi Tanszék, Debrecen
A háziorvos szerepe a krónikus betegek gondozásában
6. – Galuska László, Nukleáris Med. Debrecen
Képalkotó vizsgálatok helye a diagnosztikai menetrendben
7. – Végh Gizella, OKI, Budapest
A hypertonia kezelésének klinikai irányelvei
8. – Seres András, I. sz. Szemészeti Klinika, Budapest
A cukorbetegek szemészeti szövődményei
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9. – Borsa István, Bőrgyógyászat, Csíkszereda
Exantémák klinikai differenciál diagnosztikája
10. – Kalabay László, SOTE, Budapest
Autoimmun kórképek családorvosi vonatkozásai
11. – Tamás Ferenc, SOTE, Budapest
Alkoholbetegek ellátása a családorvosi gyakorlatban
12. – Antalics Gábor, főorvos, Budapest
Reflux betegség, mint új kihívás
13. – Vajer Péter, SOTE, Budapest
Dohányzásról való leszoktatás stratégiája a családorvosi gyakorlatban
14. – Ádám Ágnes, főorvos, Budapest
Hogyan alszik? – Insomnia ellátása az alapellátásban
2005. október 8.
Az EME OGYSZ Szakosztály, Hargita Megye Fogorvosi Kollégiuma
és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
Fogorvosi Továbbképző Konferenciája
A konferencián 117-en regisztráltak az alábbi megyékből és helységekből:
Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Iaşi, Bihar, Szatmárnémeti,
Lenti (Magyarország), Bécs
A következő előadások hangzottak el:
1. – Kurkó János, Székelyudvarhely
Könyvbemutató: dr. Szőcs Károly (Németország): MESSZELÁTÓ
című munkáját ismertette
2. – Matekovits György, Fogászati Kar, Temesvár
Fogorvos a paciens otthonában – I. és II. rész
3. – Bocskay István, MOGYE, Marosvásárhely
A fogszuvasodás kezelésében alkalmazott noninvazív technika
4. – Bocskay István, MOGYE, Marosvásárhely
Haladás az esztétikus fogtömések alkalmazásában
Kerekasztal megbeszélés: Matekovits György, Temesvár
Bocskay István, Marosvásárhely
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2006. március 24–25.
Az EME OGYSZ Szakosztály, Hargita Megyei Orvosi Kollégium és
a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
Családorvosi Továbbkéző Konferenciája
A konferencia védnöke: dr. Andrásofszky Barna, a MET tiszt.b. elnöke
A konferencia elnöke: prof. dr. Kovács Dezső, az EME OGYSZ elnöke
A szervezőbizottság elnöke:Dr. Sc. Balla Árpád
A konferencián 239-en regisztráltak Hargita, Maros, Kovászna,Szilágy megyékből. A következő előadások hangzottak el:
1. – Kellermayer Miklós, Tudományegyetem, Pécs
Az igazság az őssejtekről, amit a családorvosnak ismerni kell (kutatás, gyógyítás, törvény, etika)
2. – Andrásofszky Barna, Mosdós
Az orvos mint nevelő
3. – Hittner György, ORFI, Budapest
Az arthrosisok diagnózisa, terápiás alapelvek, ajánlások
4. – Hittner György, ORFI, Budapest
Az arthritises várandós gyógyszeres kezelésének lehetőségei
5. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
Folsav profilaxis az orvoslásban
6. – Csanády Miklós, SZOTE, Szeged
A fiatalkori hirtelen szívhalálról
7. – Galuska László, DE OEC. Debrecen
Korszerű molekuláris képalkotói eljárások: SPECT, PET, PET-CT.
Előnyök, korlátok
8. – Márton Hajnalka, DE OEC. Debrecen
Új stratégiák és lehetőségek az asthma bronchiale kezelésében
9. – Borsa István, Bőrgyógyászat, Csíkszereda
Aktuális problémák a szifiliszben
10. – Labancz László, Sanofi Pasteur, Kolozsvár
Az acellularis pertusis oltás felfedezése és a Pentaxim combinativ
oltás bemutatása
11. – Puskás Attila, MOGYE, Marosvásárhely
A diuretikus kezelés gyakorlati vonatkozásai
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12. – Szabó Béla, MOGYE, Marosvásárhely
A terhességi hypertonia kórisméje és kezelése
13. – Döngölő László, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest
A gastro-oesophagialis reflux betegség és kezelése
14. – Döngölő László, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest
A vastagbélrák-szűrés – Anno 2006
15. – Simó Irma, Váradi Kinga, pszichológus, Székelyudvarhely
A mentálhigénés központok szerepe az egészségmegőrzés
gyakorlatában
16. – Kun Imre, MOGYE, Marosvásárhely
Gyermekkori hypophysis elégtelenség (hipofizer törpenövés)
2007. március 23–24.
Az EME OGYSZ Szakosztály, a Hargita Megyei Orvosi Kollégium
és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
Családorvosi Továbbképző Konferenciája
A konferencia védnöke: Dr. Andrásofszky Barna, a MET t.b. elnöke
A konferencia elnöke: prof. dr. Kovács Dezső, az EME OGYSZ elnöke
A szervezőbizottság elnöke: Dr. Sc. Balla Árpád
A konferencián 305-en regisztráltak Hargita, Maros, Kovászna, Bihar,
Fehér, Szeben megyékből. A következő előadások hangzottak el:
1. – Péter Mihály, MOGYE, Marosvásárhely
Könyvbemutató: Az erdélyi fogorvoslás történetéből
2. – Kun Imre Zoltán, MOGYE, Marosvásárhely
Androgén típusú elhízás, metbolikus szindróma és inzulinrezistencia
3. – Szakál Szabolcs, PET Centrum, Budapest
A PET/CT szerepe az onkológiai diagnosztikában
4. – Döngölő László, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest
A májcirrhosis szövődményei
5. – Balla Árpád, Gyermekosztály, Székelyudvarhely
A csecsemő- és gyermekkori vashiányos anaemia megelőzése, kezelése
6. – Tamás Ferenc, Csákány B., Kalabay László, SOTE, Budapest
Stroke utáni állapotban levő betegek ellátása a családorvosi
gyakorlatban
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7. – Vajer László, SOTE, Budapest
Szorongás, depresszió, pánikbetegség a családorvosi gyakorlatban
8. – Nagy Örs, Ortopédiai-Traumatológiai Klinika, Marosvásárhely
A gonarthritis aktuális kérdései
9. – Kikeli Pál, Családorvosi Tanszék, Marosvásárhely
A pszichoszociális rizikó szerepe a szív- és érrendszeri megbetegedésekben
10. – Borsa István, Bőrgyógyászat, Csíkszereda
A bőr gombás fertőzéseinek kórisméje és kezelése a családorvosi
gyakorlatban
11. – Jung János, MOGYE, Marosvásárhely
Diagnosztikai tévedések kliniko-patológiai ellemzése gyakorlati
szemszögből
12. – Andrásofszky Barna, Mosdós
A tuberkulózis története, időszerűsége
13. – Ferencz László, MOGYE, Marosvásárhely
„Az idős beteg”
14. – Gyurkovits Kálmán, Tüdő-Szívkórház, Mosdós
A gyermekpulmonológia aktualitásai 2000 után
SUPPLIMENTUM:
2008. március 28–29.
Az EME OGYSZ , Magyar Egészségügyi Társaság, Hargita Megyei
Orvosi Kollégium és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
XV. Családorvosi Továbbképző Konferenciája
A konferencia védnöke: prof. dr. Süveges Ildikó, a MET elnöke
A konferencia elnöke: prof. dr. Kovács Dezső, az EME OGYSZ elnöke
A szervezőbizottság elnöke: dr. med. Balla Árpád, Dr. Sc.
A konferencián 301-en regisztráltak Hargita, Kovászna, Maros, Brassó és
Szeben megyéből. 15 előadás és 7 gyógyszerbemutató.
1. – Pintér Sándor, Gyermekklinika Szeged
A szülői példa jelentősége az utódok életében
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2. – Kovács Dezső, MOGYE Marosvásárhely
Arc- és állcsonttörések: kórisme, kezelési elvek
3. – Szarka Miklós, Budapest
Családi konfliktusok szomatizációja
4. – Süveges Ildikó, I. sz. Szemészeti Klinika, Budapest
A szem fénytörési hibái és javításuk
5. – Lehotzky Helga, Szeged
A policystas ovarium syndroma (PCOS) kezelésének újabb
eredményei
6. – Fövényi József, Budapest
Új utak – tévutak az orális antidiabetikus terápiában
7. – Nagy Örs, MOGYE, Marosvásárhely
Tumorszerű csontszerkezeti elváltozások
8. – Gyurkovits Kálmán, Mosdós
A légzőrendszer betegségeinek terápiájáról – gyermekkorban
9. – Szentendrei Kálmán, Szeged
Gyógynövény-készítmények a terápiában: gyógyszerek,
gyógyhatású termékek, teák
10. – Galuska László, DE OEC, Debrecen
Kombinált leképező eljárások a nukleáris medicinában:
PET-SPECT CT
11. – Borsa István, Csíkszereda
A krónikus vénás keringési elégtelenség ambuláns és
otthoni kezelése
12. – Márton Hajnalka, DE OEC, Debrecen
A prevenció és a dohányzásról való leszoktatás feladatai és
lehetőségei
13. – Döngölő László, Budai Irgalmasrendi Kórház
Functionalis gastrointestinalis megbetegedések
14. – Fekete László, MOGYE, Marosvásárhely
Herpesvírus fertőzések klinikuma és terápiája
15. – Balla Árpád, Székelyudvarhely
Rachitis – Anno 2008
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2009. március 27–28.
Az EME OGYSZ Szakosztály, Magyar Egészségügyi Társaság, Hargita Megyei Orvosi Kollégium és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
XVI. Családorvosi Továbbképző Konferenciája
A konferencia védnöke: Prof. Dr. Süveges Ildikó, a MET elnöke
A konferencia elnöke: Prof. Dr. kovács Dezső, az EME OGYSZ elnöke
A szervezőbizottság elnöke: dr. med. Balla Árpád, Dr. Sc.
A konferencián 348-an regisztráltak, Hargita, Kovászna, Maros,
Szilágy, Brassó, Máramaros megyékből, valamint Kárpátaljáról.
14 előadás, 5 gyógyszerbemutató hagzott el.
1. – Szőcs Károly, Neustadt, Németország
130 éve született Albert Einstein (1879–1955): személyisége,
betegsége és halála
2. – Süveges Ildikó, I. sz. Szemészeti Klinika, Budapest
Hitek, tévhitek a szemészetben
3. – Czigner Jenő, FOG Klinika Szeged
Gégerák. A gégerákos betegek gyógyulási kilátásai
a XXI. század elején
4. – Rostás László, Mosdós
Új lehetőségek a pitvarfibrillatio kezelésében
5. – Gyurkovits Kálmán, Mosdós
A légzésfunkciós vizsgálatok szerepe a családorvosi gyakorlatban
6. – Zaharia Kézdi Iringó, MOGYE Marosvásárhely
Antibiotikum terápia a családorvosi gyakorlatban
7. – Benedek István, MOGYE, Marosvásárhely
Őssejt átültetés alkalmazása immun-betegségekben
8. – Fekete László, MOGYE, Marosvásárhely
A csecsemő- és gyermekkor jellegzetes bőrbetegségeinek klinikuma és terápiája
9. – Barabás Enikő, MOGYE, Marosvásárhely
A talaj és a víz által közvetített élősködők okozta fertőzésekről
régiónkban
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10. – Galuska László, DE OEC, Debrecen
Új kardiológiai izotópvizsgálatok, hybrid leképező technikákkal
11. – Nagy Ors, MOGYE, Marosvásárhely
A lúdtalp, a hallux-valgus és kalapács-ujj.
12. – Márton Hajnalka, DE OEC, Debrecen
A gyermekkori asthma diagnozisának és kezelésének új stratégiája
a PRACTALL Consensus értelmében
13. – Kikeli Pál, MOGYE, Marosvásárhely
A hypertoniás betegek korszerű követésének kérdései (Szempontok, követelmények, lehetőségek)
14. – Döngölő László, Budai Irgalmasrendi Kórház
Gastrointestinalis infectiók
2010. március 26–27.
Az EME OGYSZ Szakosztály, Magyar Egészségügyi Társaság, Hargita Megyei Orvosi Kollégium és a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
XVII. Családorvosi Továbbképző Konferenciája
A konferencia védnöke prof. dr. Süveges Ildikó, a MET elnöke
A konferencia elnöke prof. dr. Egyed Zs. Imre, az EME OGYSZ elnöke
A szervezőbizottság elnöke Dr. Sc. Balla Árpád
A konferencián 335-ön regisztráltak, Hargita, Maros, Kovászna,
Brassó, Szatmár, Máramaros megyékből, valamint Kárpátaljáról
A plénumban 16, a bőrgyógyászati szekcióban 8 előadás hangzott el
Azon kívül 4 gyógyszerbemutató volt megtartva.
1. – Kellermayer Miklós, Orvostudományi Egyetem, Pécs
A bajbajutottságunk eredendő oka
2. – Süveges Ildikó, I. sz. Szemészeti Klinika, Budapest
Neuroophtalmologiai kórképek szemészeti tünetei
3. – Pintér Sándor, Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged
Gondolatok a csecsemőtápláláshoz – 2010
4. – Rostás László, Kardiológia, Mosdós
Hirtelen szívhalál
5. – Lehotzky Helga, Szent-Györgyi Albert O.T.E., Szeged
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Gyermekbántalmazás
6. – Gyurkovits Kálmán, Gyermekgyógyászat, Mosdós
Gyermekkori légúti fertőzések antibiotikus terápiája
7. – Kikeli Pál, MOGYE, Marosvásárhely
Az informatikai rendszerek szerepe a szív-érrendszeri betegségek
megelőzésében
8. – Benedek István, MOGYE, Marosvásárhely
Őssejt-transzplantáció alkalmazása hematológiai betegségekben.
A transzplantació lehetőségei Romániában. A transzplantált betegek utógondozása
9. – Nagy Örs, MOGYE, Marosvásárhely
A gyerek és felnőttkori combfejnekrózis
10. – Balla Árpád, Gyermekgyógyászati Szakrendelő, Székelyudvarhely
A gyermek- és serdülőkori elhízás jelentősége
11. – Hunyadi János, DE OEC, Debrecen
A psoriasis etiológiája és terápiás lehetőségei – biológiai kezelés,
fényterápia
12. – Fekete Gy. László, MOGYE, Marosvásárhely
Gyógyszerek bőrön jelentkező mellékhatásai
13. – Galuska László, DE OEC. Debrecen
Izotóp diagnosztikai és terápiás lelettípusok a családorvosi
gyakorlatban
14. – Arató András, I. sz. Gyermekklinika, Budapest
Probiotikumok alkalmazása a gyermekgyógyászati gyakorlatban
15. – Márton Hajnalka, DE OEC. Debrecen
Ajánlott védőoltások a gyermekgyógyászati alapellátásban
16. – Döngölő László, Budai Irgalmasrendi Kórház
Helicopbacterium pylori fertőzés jelentősége
Bőrgyógyászati szekció
1. – Fehér István, Patológiai osztály, Székelyudvarhely
Dermato-histopatológiában használt kifejezések klinikai értelmezése
2. – Borsa István, Galaczy Zsuzsánna, Bőrgyógyászat, Csíkszereda
Hólyagkarcinomával társult Behcet-syndroma
3. – Borsa István, Ambrus Irénke, Galaczy Zsuzsánna, Csíkszereda
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Haematemesis és mucocutan Kaposi sarcoma, mint az AIDS betegség primer tünetei
4. – Fekete Gy. László, MOGYE, Marosvásárhely
Morbus Kyrle
5. – Fekete Gy. L.ászló, MOGYE, Marosvásárhely
Morbus Degos
6. – Fekete Gy. László, MOGYE, Marosvásárhely
Scleromyxoedema kezelése hydrxychloroquinnal
7. – Biró Ibolya, Bőrgyógyászat, Székelyudvarhely
Lehet-e immunigén a Candida?
8. – Fülöp Mária, Bőrgyógyászat, Székelyudvarhely
Urticaria vasculitis
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A Számadás megírására azért határoztam el magam, hogy az utókor megismerje, milyen körülmények között végeztük a beteg gyermekek gyógyítását, gondozását, az elmúlt ötven évben.
Az elért eredményeket szerény anyagi és eszközös feltételek mellett értük el. Az 1960-as évekbeli
magas, 60–40‰-es csecsemőhalálozási arány az
ötvenévi eredményes munkánk következtében 10‰
alá csökkent. A szó elszáll, az írás megmarad és bizonyító erővel bír. Ez által az utókor megismeri azokat a törekvéseinket és tevékenységünket, amelyek
révén elértük a jelzett eredményt.
Több évtizeden át mindennapi gyógyító munkánkat igyekeztünk a szakma szabályai szerint végezni.
Azaz hangsúlyt fektettünk a beteg családi és egyéni
kórelőzményének megismerésére, a részletes klinikai
vizsgálatra, amit kiegészítettünk az akkori időkben
használatos paraklinikai vizsgálatokkal. Csak azokat
a kiegészítő vizsgálatokat vettük igénybe, amelyek a
kórismét megerősítették, és az elkülönítő kórismét
biztosították. Nem használtunk „protokollokat”, de
a beteg mellett állottunk, követtük az állapotát és
olyan meghitt, kellemes környezetet biztosítottunk,
ami nagyban elősegítette a gyógyulást.
Természetesen, követtük az új kivizsgálási és terápiás eljárásokat, amelyeket lehetőségeink szerint
alkalmaztunk is.
Végül azért is vállalkoztam a Számadás megírására, mert nem szabad tétlenségben élni – erre nézve jó mondása van Leonardo da Vincinek: „Ahogyan
a használatból kikopott vasdarab rozsdásodni tud,
úgy indul rozsdásodásnak a tétlenségre kárhoztatott
elme.”
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