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Az MST szekciói és teuékenységük

Magyar Sebész Társaság
Kísérletes Sebészeti Szekciója

Adatok a kís érletes sebészeti intézetek l tanszékek tevékenysé géről
(2006-2076)

A kísérletes sebészeti intézetek - amelyek 2000-től számos névvá|tozáson men-
tek keresztül, de nevükben általábanhordozzák a Sebészeti MűtéttaniIntézetl
Tanszék kifejezést is _ az elmúlt tíz évben is komoly szerepet játszottak nemcsak
a graduális, de a posztgraduális oktatásban is. Ez utóbbi magában Íog|a|ta a
sebész rezidensképzést, a posztgtadaális orvostovábbképzést, valamint a kuta-
tási utánpótlás-nevelést a PhD-képzés révén. Ez utóbbi a tudományos diákkörös
hallgatókkal való igen hatékony foglalkozások eredményének is tekinthető inté-
zeteinkben.

201'0-ig ezek a tevékenységek csak a három vidéki orvosegyetem - a debre-
ceni, a pécsi, a szegedi _ intézeteiben történtek, hiszen a budapesti hasonló jel-

legű intézet évtizedeken keresztül szüneteltette tevékenységét meg nemhatátoz-
ható indokok alapján. Köztudott, hogy az intézet megszűnését soha nem jelen-

tették be, s az is, hogy az akkoú munkatársakat különböző más intézetekbe,
klinikákra áthely ezték.

2009. június 9-én született meg a budapesti Semmelweis Egyetem Kari
Tanácsának egyhangú döntése aKísérletes Sebészeti és Mtitéttani lntézet beindi
tásáról, azaz űjraindulásáról. Ez a fe|adat komoly kihívást jelentett, mert az
oktatási és kutatási munka előkészítése mellett a megfelelő személyi és technikai
feltételek biztosítására is szükség volt. A Nagyvárad téti Elméleti Tömbben
2010-ben alakítottákki az intézet adminisztrutív bázisát, melyet 2011-ben két
oktatóműtő kialakítása követett. 20']'2-ben nyitották meg a posztgraduális kép-
zés és a nagyá||atkísérletek beindításához az intézet herceghalmi telephelyét.
Az infrastrukturális fejlesztésekkel párhuzamosan az oktatői|étszám is nőtt és

az oktatás megszetvezésében nagy szerepe volt azoknak a munkatársaknak,
akik a három vidéki egyetem társintézeteibő| hozták a műtéttani oktatásban
sz eÍ z ett t ap aszt a|at alkat.

Így -o.t már elmondhatjuk hogy mind a négy egyetemi városban _ azok
orvosegyetemein - mríködnek a kísérletes sebészeti intézetekltanszékek, bfu egy
kicsit eltérő elnevezéssel az egyes helyeken.

Időközben fontos intézetiltanszéki fejlesztések történtek a vidéki egyeteme-
ken is.

A Debreceni Sebészeti Mtitéttani Tanszéken a 201'012017. tanévtől kezdő-
dően a korábban 60 évig helyet adó I. sz. klinikatelepen elhelyezkedő,,A'' inté-
zettészik egy teljesen új épületbe költözött jelentős területnövekedéssel, s ettől
kezdve a tanszék ,,A'' és ,,B'' részlege mintegy 200 m távolságban helyezkedik el
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egymástól a II. sz. klinikatelep en. Ez az átkó|tózés jelentős területnövekedéssel
is járt, így most már aTanszék összesen 4 szinten, több mint 1300 m2 alapterü-
leten működik. Bár a Sebészeti Intézet egyik tanszéke, önálló gazdasági mű-
ködésrí és személyzeti struktúrájú, teljesen önálló oktatási és kutatási tevékeny-
séggel.

2014 decemberében a Pécsi Tudományegyetem telephelyfejlesztési terve
a|apján aPécsi Sebészeti oktató és Kutató lntézet az a|apítása óta otthont adó
Kodály Zo|tán utcai telep helyéről az egyetemi campus területére került át. Az
átköltözés zökkenőmentesen zajlottle. Az Immunológiai és Biotechnológiai In-
tézet épiletének földszi nti tészét vehették birtokba. A felújított Janus Pannonius
Klinikai Tömbhöz és az Elméleti Tömbhöz valő közelség számos előnnyel járt.
A manuális szakmák képviselőivel, valamint számos elméleti intézette|va|ó régi
kapcsolattartás és a közös munka sokkal gördülékenyebbé vált. Összességében
kisebbek a helyiségek, de a jó| megtervezett és átgondolt kialakítással kedvezőb-
bé váltak a lehetőségekazűj helyen. Azintézet központi épületében két ktilon-
álló laboratóriumot, egy szemináriumi termet, a központi épülettől néhány mé-
terre külön épületben' az oktatásuk központi egységétképező oktatóműtőthoz-
tak létre. Pá|yázatokból sikerült az oktatőműtő teljes kézi és laparoszkópos
eszköz- és műszerparkjának a fe|űjításais. A20t4l2015. tanév I. félévében min-
den fennakadás nélkül még a korábban több mint 60 évig helyet adő, a Kodály
Zoltán utcában elhelyezkedő régi épületükben oktattak és dolgoztak, majd a
II. félévben már az új helyükön folytatódott tevékenységük.

A Szegedi Sebészeti Mtitéttani lntézetben is történtek területi növekedéssel
is járő strukturális fejlesztések ktilonboző pályázatokban való részvételeket
követően' de az intézet a megalaku'|ását követően ngyanazor' a helyen, azaz eÍe-
deti helyén működik továbbra is.

Ezen intézetek kiváló együttműködését jelezte az elmúlt periódusban az is,
hogy bármelyik intézet területén történő fejlesztés, átépítés vagy űj profil indu-
lása kapcsán' ott látogatáSt tettek a testvérintézetekvezető munkatársai, örülve
így egymás sikereinek is, s ezen intézetlátogatások tévén a jövőbeni együtt-
működésüket is mindig fokozni tudták.

2010. november 26-án a debreceni intézet úi ',A'' részlegének akialakítását
és bővítését követően mindhárom társintézet, valamint a Semmelweis Egyetem
III. Sz. Sebészeti Klinika és a városmajori Ér- és Szívsebészeti Klinika Kísérleti
Kutatólaboratórium képviselői részt vettek a nyitóünnepségen és az intézetbe-
mutatásán. A látogatás szerény tanszéki fogadással zára|t, ahol további eszme-
cserét folytattak jövőbeni oktatási együttműködéstikről is.
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Debrecenben az úi intézetrész kialakítósát köuetően 2010. nouember 26-án a négy
testuérintézet uezető munkatórsai _ Pécsről: Prof. Dr. Rőtb Erzsébet, Dr. Lantos lónos

és Dr' Borsiczky Balázs tanár urak, Szegedről: Prof. Dr. Boros Mihály, Dr' Kaszaki József
tantir úr, Budapestről: Prof. Dr.'Wéber György' Dn Ferencz Andrea tanór úrnő,

ualamint Prof. Dr. Sándor József és Dn Kékesi Violetta tanár úrnő _ ltitogatást tettek.
A uendégeket Dr. Furka Istutin' Dr. Mikó lrén professzorok

és Dr Németh Norbert tanár úr fogadta

2011. január 21'-én a budapesti tátsintézet újraindulása alkalmából rende-
Zett ünnepélyes megnyitón is képviseltették magukat a magyar kísérletes sebészek
jeles képviselői. A Semmelweis Egyetem rektori, dékáni köszöntőit követően a
debreceni' pécsi és szegedi intézetekltanszékek vezetői adták át üdvözletüket

EEEBE
Prof. Dr. TulassayTiuadat Prof. Dr. Karádi Istuóx I'rof. Dr' Horuáth örs Péter Prof. Dr. Faller József Prof. Dr Srindot József

rcktor dékóx
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Ptof. Dl Mikó lrén kof. Dr. Boros Mibály Prof- Dt Rőtb Er.sébet

Köszöntések az ünnepélyes megnyitóünnepségen

Dt Rátky József
főígazgató

Ptof. Dr. wébet cyötgy Ptof. Dl Mikó lrén
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A budapesti intézet ilnnepélyes
megnyitóünnepsége 2011. ianuár 2L-én'
ahol a társintézetek is képuiseltették
magukat a Magyar Sebész Társaság
és a Sebész Szakmai Kollégium ieles
képuiselői mellett

az űjraindllás alkalmával, majd Faller Jőzsef professzor úr emlékezett vissza
_ Írsy is mint az Intézet egyik első munkatársa - a budapesti intézet korábbi,
1'g5L_1,964 közötti tevékenységére. Az ünnepségen elhangzott köszöntőket a

Magyar Sebészet 2O1'1'l3. száma is közölte teljes részletességgel.

A kísérletes sebészeti intézetek Szerepe a graduális képzésben

Ezen intézetekben az Ít\ta|ános orvostudományi Karon graduális szinten ma-

gyar és angol, Pécsen és Budapesten ezen túlmenően még német nyelvű képzés
keretén belül is oktatják, áltdrában a III. évben a ,,Műtéttani alapismeretek''
tantát1yat elméleti és gyakorlati vizsgakötelezettséggel. A sikeres kollokviumot
követően számta|an, erre a tfugyra épülő kötelezően vá|aszthatő kredit vagy
szabadon váIaszthatő kreditkurzus lehetőségek közül vá|aszthatnak a hallgatók.

A Debreceni Egyetem Sebészeti Műtéttani Tanszéken az A|ta|ános Orvos-
tudományi Karon (ÁoK) a ,,Műtéttani alapismeretek'' és a ,,Basic Surgical
Techniques" tantátgy 30 évvel ezelőttkezdőáott oktatásán túlmenően 

^, 
AoK

osztott képzésénéliÁor-orlA) 2008-tól az ,,Ít||atkísérletes alapismeretek''
kötelező tantárgy magyar nyelvű, a Fogorvostudományi Karon (FoK) a ''Mű-
téttani alapismeretek'' magyar nyelvű (1'986-től) és angol nyelvű (2003-tő|)

kötelező tantárgyak oktatása is folyik félévi elmél eti záróvizsgával. Az AoK-on
kötelezően vá|aszthatőként, magyar és angol nyelven is felvehetik a következő
kurzusokat:,,Mikrosebészeti alapismeretek'' (19 89 -től),,,Bevezetés a |aparosz-
kópos sebészetbe'' (1'995-tő|),,,Sebészeti segédanyagok - sebészi varróanyagok,
bioplasztok, szövetÍagasztó anyagok" (2073-től). Szabadon vá|aszthatő kredit-
ként azÁoK-o'' a ,,Haemofheologiai alapismeretek'' kurzus (2007-tő| ma1yaÍ,
majd 2008-tól angol nyelven), a Győgyszerésztudományi Karon (GYTK) ma-

gyar nyelven (2OO2-től), angol nyelven (2008-tól) kötelező tantfugyként, majd
2}t2-tő| kötelezően vá|asztható kurzusként vehetik fel a hallgatők a ,,Győgyá-
szati segédeszköz a|ap- és anyagismeret a gyógyszerészi sebészi gondozáshoz"
tárgyat mind magyar, mind angol nyelven. Ezen oktatási formák sebészi fan-
tommodellek és biopreparátumok használatával segítik a széles körű ismerete-
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ket adó gyakorlati tananyag e|sajátítását. Az oktatási feltételeket az űj intézeti
részleg beindulásával most már három 6-6 oktatóaszta||a| rendelkező, Ín. szá-
ruz tténing lehetőséget biztosító oktatóhelyiség és a 6 műtőasztallal rendelkező
három oktatóműtő, valamint az oKLA- és GYTK-képzéstbiztosítő ]'5 munka-
asztalos kisállatműtő biztositja. Ezen túlmenően a 7 operá|ő mikroszkóppal
rendelkező Mikrosebészeti oktatő és Gyakorló Központ, valamint a 4 munka-
asztalos Laparoszkópos Oktató és Gyakorló Központ ta|á|hatő a kötelezően
választható kreditkurzusok oktatás ához. Yalamennyi oktatási formáho z 2004-
ben magyar és angol nyelvű syllabus típusú jegyzetek készültek, melyeknek két
bővített és javított kiadása is megjelent 2007-ben, illetve 20I2-ben. Az e|őadá-
sok bőséges videoprezentációval ellátottak. 2012-ben tankönyv is készült ''Mű-
téttani alapismeretek'' címmel, melynek javított kiadása 201'5-ben újra kiadásra
került. A tankönyv 69, összesen másfél órás időtartamú videoprezentációt iS
tartalmaz a gyakorlati tananyag könnyebb e|sajátításához. A20L3. évi tanszék-
Yezető-vá|tást követően 

^, 
AoK OKLA képzésben a ,},Iét- és nyirokáramlás

rheologiája" űj féléves,kötelező magyar nyelvű tafltár1y, 
"" 

ÁoK-o'' az é|ő szö-
veteken (altatott sertéseken) végezhető ',Haladó műtéttani gyakorlatok'' kötele-
zően választható kreditkurzus került bevezetésre. 20'l'6-ban a két új oktatási
formához jegy zet készül el. (Honlap : www. surg.res. dote.hu)

A Pécsi Tudomónyegyetem Sebészeti oktató és Kutató Intézetben 
^z 

Alt^-
lános orvostudományi Karon 2007-től _ az intézetigazgatői váltást követően -
a magyar és angol nyelvű ,,Mrítéttani alapismeretek'' kötelező tantáÍgy oktatása
során a mrítéttani előadások számát mintegy felére csökkentették, és helyette
a gyakorlatok számát arányosan növelték. A hangsúlyt a hal|gatők manuális
készségfejlesztésére helyezték. 2008-ban a PTE Áor idegen nyelvi képzése
megkövetelte, hogy az angol nyelvrí oktatás mellett (Basic Surgical Techniques)
német nyelven is oktassanak (Chirurgisches operationstechnik). Ekkor nem-
csak ezen oktatási Íormát szervezték meg, hanem egy teljesen új oktatási anya_
got készítettek, beleértve a gyakorlatokhoz taftozó videodemonstrációk elké-
szítését és jegyzetek megftását is, az eddig is meglévő magyü és angol nyelvű
oktatási anyagok mellé. Ezen túlmenően a Fogorvostudományi Karon (FoG) is
folyik magyaÍ és angol nyelvű műtéttani oktatás. Az ű1abb intézetigazgatói ki-
nevezést követően 

"" 
ÁoK-o'' kreditpontos kurzusokként meghird ették a ,,La-

paroszkópos sebészeti műtéttan'', a ,,Minimál invazív sebészeti alapismeretek'',
a ,,Hasi sebészeti műtéttan" és az ,,Érseb észeti műtéttan'' gyakorlatokat magyaÍ
és angol nyelven is; ezen túlmenően a Íogászképzés keretén belül a ,,Mikro-
sebészeti gyakorlatok'' kreditkurzust. (Honlap: soki.aok.pte.hu)

A Semmeluleis Egyetem Kísérletes Sebészeti és Műtéttani Intézetben a ',Kí-
sérletes és sebészeti műtéttan'' köte|ező tárgy a 201,012011. tanév II. félévében
indult el magyar, majd angol és német nyelven is. A hallgatói|étszám folyama_
tosan növekszik. A klasszikus sebészi technikák mellett kiemelten fontosnak
taÍtják a hallgatók ún. videoendoszkópos szemléletének és tudásának fejleszté-
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sét is. A tárgy a Szemeszter végén kollokviumma| zfuőd|k. A201'1'12012. tanév-
től két kreditkurzus került meghirdetéSre ,,Modern sebészeti eszközök'' és

,,Plasztikai sebészet a jelenben és a jövőben'' tárgykörben. Nagy érdeklődés öve-
zi a ,,Sutura" és a ,,Laparoszkópos'' tanulmányi versenyeiket.201,5 őszén jelent
meg az intézet munkatársai által összeállított ,,Műtéttan'' könyv. (Honlap:
www. semmelweis.hu/mutettan)

A Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézetben magyar és an-
gol nyelvű kötelező kreditként, az elméleti és gyakorlati vizsgakötelezettséggel
zártilő ,,Műtéttani alapismeretek'' és a ,,Sebészeti gyakorlati alapismeretek''
tantáÍgy mellett több, kötelezően választható, ugyancsak magyü és angol
nyelvű kurzus került meghirdetésre, így ,,Bevezetés a sebészeti műtéttanba",
,,Sürgősségi betegellátási alapismeretek'', ,,Haladó sebészi eljárások''' ,,Mikro-
sebészet''. Ezen oktatási formákhoz számos tankönyv került mindkét nyelven
kiadásra: ,,Sebészeti műtéttan"r,,Orvostechnika és monitorozás'', valamint gya-
korlati segédanyagként a ,,Skills'' képzés és értékelés' melyeket nagyban segí-
tették a sikeresen elnyert HEFOP, RoP, GoV, TIOP es TÁvtop pályázataik.
(Honlap: web.med.u-szeged.hu/expsur)

Mind a négy intézetrő| elmondható, hogy több HEFOB TÁMOP és TIoP
pá|yázatban is részt vettek _ vagy önállóan, vagy a vidéki egyetemek alkotta
konzorciumként - tananyagfejlesztés (elektronikus is), valamint oktatást segítő
infrastrukturális fejlesztés céljából.

Az elmúlt időszakban a debreceni, a pécsi és a szegedi intézetekben rend-
kívül nagyszámú TDK-ha|lgatőval is foglalkoztak. Ezen hallgatók számta|an
helyezést értek el mind a helyi, mind az országos tudományos diákk<lri kon-
ferenciákon is, több ,,Pro Scientia atanyétem"-díjazott hallgatójuk is volt az el-
múlt évek során. Ezek a hallgatók a későbbiekben legtöbbször PhD-hallgatóként
folytatták tevékenységüket ezekben az intézetekben, biztosítva így mind az ok-
tatói, mind a tudományos utánpótlást is.

A kiváló témavezetők és oktatók koztil többen részesültek magas elismerés-
ben. Így az országos Tudományos Diákköri Tanácstól ''Mesterianár Arany-
érem'' elismerést Prof. Dr. Rőth Erzsébet (2003), Prof. Dr. Furka István (2009),
Prof. Dr. Mikó lrén (201'3) és Dr. Kaszaki lőzsef (201,3) nyert el. Magyar Felső-
oktatásért Emlékplakett kitüntetésben Prof. Dr. Mikó lrén (2009) részesült,
,,25 éves az lrngol Oktatás'' DE oEC Emlékérmet Prof. Dr. Furka István (201'2)
kapott. A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó-díjában Prof. Dr. Boros
Mihály (2073), Ivánovics György-emlékérem kitüntetésben Dr. Szabó Andrea
(2014) részesült. Dr. Jancsó Gábor a Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj: Pécsi Tudo-
mányegyetem Rektora elismerő oklevélben részesült (2015).



7_
ii, _t 

"a iat:L '-at:.i'.i.'s

li;1..i1{{i,.'.^ .,, . -;
\'., t?'67 \:Az MST szekciói és teuékenységük

A kísérletes sebészeti intézetek szerepe a rezidens törzsképzésben
és a folyamatos orvostovábbképzésekben

Ezen oktatási formákhoz a számtalan pályázat által elnyert támogatás, illetve
egyetemi támogatások révén jól felszereltképzőközpontokat alakítottak ki min-
den intézet területén. A posztgraduális képzésekhez is jól használhatók ezek az
ún. ',sebészeti skill tréning laboratóriumok'', vagy más néven ',oktató- és gya-
korlóközpontok'', melyek va1y az intézetek területén, va1y a Herceghalmon ki-
alakított oktató- és kutatóbázison helyezkednek el.

A debreceni' pécsi és szegedi intézetek közel azonos oktatási feltételeket
alakítottak ki a 2005_2006 között futó Prof. Dr. Boros Mihály professzor úr
konzorciumvezető á|ta| irányított HEFOP-3.3.I-P-2004-09-004011'.0 pályá-
zatuk oktatási infrastruktúra és tananyagfejlesztési támogatásával a rezidens-
képzésnél és a folyamatos orvostovábbképzésnél egyaránt, melyhez 2007-től
201'1'-ig szóló fenntartási kötelezettség társult. A projekthez aSebész Szakmai
Kollégium és az MST vezetőséEe is támogatást nyújtott. ,,...a képzési program
résztvevői azt a cé|t tűzték ki maguk elé, hogy a műtéttani képzést meglévő in-
tézményi alapfeltételre épitve a kiadott "Nagyított sebészet" tankönyvük révén

- mely magába foglalta a mikrosebészeti és laparoszkópos alapképzést - egy-
séges szemléletű oktatási tematikájukkal országosan és szakmailag is közös
nevezőrehozzák a rezidensképzés egyik fontos elemét, a sebészeti alapok gya-
korlati oktatását...'' ,,A tananyag révén, az egyéni intézeti oktatási technikák,
módszerek szinte észrevétlenül, alig fél' év lefutása alatt összecsiszolódtak.
Három, egyenként egyhetes elem képezi a rezidensképzés sebészeti műtéttani
oktatásának pilléreit, melyek egymás mellé épülve tartják fenn a gyakorlatok
szerkezetét. Az alapelvek és alapműveletek közösek, hatnak egymásra, kiegészí-
tik egymást. A mozgások koordinációja, a begyakorolt' koreografált lépések,
a technikai Íitvíré hasonló mindkét esetben; aki jártasságot szeÍez az egyikben,
könnyebben boldogul a másikban is.'' (Részlet a ,,Nagyított sebészet'' gyakorlati
se gédanyag,,Előhang" -i ából.)

A folyamatos orvostovábbképzésben is valamennyi intézet ;'elentős Szerepet
vál|alt, mely tanfolyamok a nyitott műtéttani, a laparoszkópos alap- és haladó
technikák, valamint a mikrosebészeti alapismeretek gyakorlati elsajátításátbiz-
tosították 1-2-3 napos kurzusokon az intézetek adott infrastrukturális adott-
ságafta épülve. Ezen túlmenően haladó mikrosebészeti technikák elsajátítását
nyűjtő 40 őús (1 hetes)' illetve 80 órás (2 hetes) kurzusokat a debreceni intézet
hirdetett meg. Ezen kurzusok tematikái, oktatói névsorai a korábban jelzett
honlapokon, illetve az oftex portálon bárki számára elérhetőek.
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A kísérletes sebészeti intézetek szerepe a sebészi kutatásokban,
a doktori képzésben, az MTA különböző bizottságaiban és folyóiratok

szerkesztőbizottságaiban

Magas szintű sebészi kutatások alappillérei is ezen intézetek, az egyetemi dok-
tori iskolák utánpótlás-nevelésében résztvevő minősített oktatóik révén,bizto-
sítva e módon is a klinikák,kőrházak sebész-utánpőtlását is. Valamennyi inté-
zetltanszék egyetemeik doktori iskolái keretén belül dolgozik, számos sikeresen
elnyert ETT, OTKA, TéT pá|yázat, egyéb kutatói támogatás, ösztöndíj révén
biztosítva a kutatási feltételeket.

Témavezetésükkel a három vidéki társintézetben eddig több mint 80 PhD-
disszertáció született, részben nappali vagy levelező PhD, vagy egyéni képzés-
ben részt vevő hallgatók révén, akik egy része sebész' traumatológus' urológus,
szívsebész, mellkassebész, gyermeksebész vagy radiológus szakvizsgáva| rendel-
kezett. Közülük az e|mű|t években számosan habilitáltak és kerültek vezető po-
zícióba is.

A debreceni tanszék kutatási témái a következő területeket ö|elik fe|: A lép

filtróciós és immunológiai funkciójának kornplex köuetéses uizsgólata különbözó
lépmegtartó műtéti technikák során morphologiai, funkcionális képalkotó
diagnosztikai és őssejt-vizsgálatokkal, micro-rheologiai és immunolőgiai métő-
módszerekke|; Ischaemiás-reperfusiós károsodások funkcionóIis és strukturális
uóltozósainak kiuédése ktilonbr;ző (máj, vékonybél, szabad lebenn amputatum)
experimentális sebészi modelleken (nagy laboratóriumi állatokon). Ischaemia-
reperfusio kutatások kiterjesztése ktilonböző |aboratőriumi kisállatmodellekre
(végtag, máj, vese, bé|, bőr-izom lebeny, here), összefüggésben vascularis be-
avatkozásokkal is (éranasztomózisok, külc;nböző lokdrizációjú shuntök); Óssze-
hasonlító haemorheologiai uizsgálatok (kísérleti/laboratóriumi állatfajok közötti
és nemi rheologiai ktil<;nbségek), módszertani adaptációs munka. Emellett meg-
lévő etikai engedélyek a|apján a kialakított Haemorheologiai Kutatólaborató-
riumban lévő speciális mríszereik révén klinikai uizsgólatokban is részt uesznek
több klinikával együttmríködve. A tanszék vezető munkatársai kutatási eredmé-
nyeik révén különböző folyóiratokban is szerkesztőbizottsági tagsági felkérést
kaptak. Így Furka professzor űt aMagyar Sebészet (1'995-2005), a Journal of
Investigative Surgery/UsA (2003_), az Endoscopia és Minimálisan Invazív Te-
rápia (1,998J006) folyóiratoknál, a Türkiye Klinikleri Journal of Medical
Sciencesnél 2009-től. Ez utóbbi folyóiratnak Mikó professzornő és Németh
tanár űr is bizottsági tagja 2013-tő|.

Apécsi intézet kutatási Íő kánya Rőth Erzsébet professzornő intézeti9azga-
tása a|att az oxidatíu stressz uizsgálata, a szíuizom iszkémia-reperfúziós kóroso-
dósónak uizsgálata, farmakológiai lehetőségek, jelátuiteli utak voltak, melyek az
általa akkreditált ,,Keringéspatológiai vá|tozások vizsgálata ál|atkísérletekben
és humán beteganyagon'' címtí PhD-programhoz csatlakoztak. E kutatási témák
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megtartáSa mellett '!7éber professzor ű,r intézetigazgat^ása során elsősorban
sebZszeti jellegű problémák iizsgdlata került beuezetésre. Így NoTES - a termé-

professzor elsősorban

Szetes testnyílásokon keresztüli sebészet; sérusebészet _ a szilikonnal fedett háló,
hasfal biomechanikai tulajdonságainak vizsgá|ata1 érsebészet - stent graft, laser-
vatrás, érvarrő gép fejlesztése, vékonybél-autotranszplantáció kísérletes vizsgá-
lata. Jancsó Gábor intézetigazgatását követően átvette a Rőth professzor asz-
szony vezette PhD-isko|airányítását, és a,'Keringéspatológiai állapotok vizsgá-
lata kísérletes modelleken és klinikai beteganyagon'' program vezetője lett.

Jelenleg is számos PhD-hallgató munkáját irányítja, folytatva az intézetben
megteremtett hagyományokat ,,A szöuet iszkémióslreperfiiziós kórosodások ki-
uédésének seitszintű és molekulóris háttere _ kísérletes és klinikai ui.zsgálatok"
tudományos programja keretén belül.

A budapesti intézet a ,,Sebészeti kóróIlapotok uizsgilata és kezelése in uiuo
óllatmodellekben, kt;lanas fukintettel a rnikrocirkulációs, renóIis eluóltozósokra''
témában kezdte el kutatásait.

A szegedi intézet kutatási témái a keringési kutatócsoporton belül a vérke-
ringés fizio|őgiás és patológiás szabáLyozásának kutatásával foglalkozik. Első-
sorban a jelentősebb endothelialis eredetű mediátorok (endothelin-1, nitrogén-
monoxid) szerepét vizsgá|ják ktilonboző in vivo kísérletes modellekben; érdek-
lődésük középpontjában a szepszis, valamint az iszkémia-reperfúzió centrólis
és perifériós keringési köuetkezményeinek tanulmányozása á||. A mikrokeringési
munkacsoport a hipoxia-reoxigenizáciős károsodások vizsgá|ata révén számos
klinikai szakterület (urológia, szívsebészet, ortopédia, szemészet' gasztroente-
rológia) érdeklődési köreit kapcsolja egybe az e1yes szervek (pl. tüdő, máj,
periosteum, húgyhólyag) iszkémia-repeúíziós károsodásának feltérképezé-
sével. Kísérletek folynak a |égzés (légutak, tüdőszövet, mellkasfal) fiziolőgiail
patofizio|őgiai mechanizmusainak vizsgálatára, valamint a gastrointestinalis
neuroprotekció |ehetőségeiről. E munkák eredményeihez is köthetőek Boros
professzor egyes folyóiratok szerkesztőbizottsági tagságai Acta Physiologica
Hungarica, Magyar Sebészet, 

'sforld 
J Gastroenterologn 's7orld 

J Gastorintesti-
nal Physiology.

A kísérletes sebészeti kutatásokban óriási szerep jut az ál|atkísérletek során
nyert eredményeknek, hisz kellő kritikával elemezve azokat, értékes mrítéttech-
nikai lehetőségek, újabb vizsgá|őmődszerek vagy kezelési megoldások is ajánl-
hatővá válhatnak a klinikai gyakorlat számára.

Az állatkísérletek engedé|yezésének kérelmeit az e1yetemi Munkahelyi
Átlatialati Bizottstigokhoz (MÁfl kell benyújtani. A bizottságok megalakulása
ótaasebészeti mrítéttaniintézetekltanszékek vezetői, később vezető munkatár-
sai töltötték be az elnöki funkciókat. Debrecenben Furka professzor úr 2000-
től ma is elnöke e bizottságnak, míg Pécsett az elmtit évig Dr. Lantos János
tanár űr, Szegeden Dr. Kaszaki József tanát tlr, Budapesten Prof. Dr. '\ü7éber

György tölti be e funkciót. Az á|l,atkísérletek végső enged é|yezése az Állatkísér-
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Ieti Tudomónyos Etikdi Tantics (ÁrET hatásköre. 20O2-től az ÁiÍET első elnök-
helyettese Prof. Dr. Furka István. Prof. Dr. Boros Mihály 2002-20'l,3 között
volt elnökhelyettes. Mindkét professzor 201'3-tól az orsztÍgos Állatuédelmi és

ÁtlatiólétiTantícs pÁÁT tanácstagjai. Furka professzor 2OO2-től azÁllatuédel-
mi Tantícsadó TestüIet (ÁrD testületi tagja a mai napig is.

Megbízatások az MTA egyes bizottságaiban

Kimagasló kutatási eredményeik kapcsán a debreceni, pécsi és szegedi műtét-
tani intézetltanszék vezetői komoly megbízatósoÉkal rendelkeznek az MTA
egyes bizottsógaiban.

Az MTA oruosi osztály nem akadémikus közgyűlési képuiselői: Boros Mi-
hály professzor úr 2008-2010 között volt képviselő, Rőth Erzsébet professzor-
nőt 20L3-ban vá|asztották meg' ma1d 20L6-ban ismét ez a megtiszteltetés érte
a következő hároméves ciklusra is. Még korábban Furka István professzor úr két
cikluson keresztül (1,998_2003) töltött be hasonló pozíciót.

Az MTA Klinikai Műtéti Tudomónyos Bizottstig szauazdti iogú tagiai: kőth
Erzsébet és Mikó Irén professzor asszonyok 2013-tól. Boros professzor 20L4-tő|
az MTA II. Sz. Doktori Bizottság tagja, míg korábban Furka professzor volt az
MTA Orvosi Tudományok Osztálya Klinika II. Tudományos Bizottságtagjakét
cikluson keresztül (2003-2005' 2005-2008).

Az MTA Állatkísérleti osztóIyközi Állanda Bizottstig.korábbi nevén MTA
osztá|yközi Állatkísérleti Tudományos Bizottság (MTA Árrg) volt, melynek
Boros professzor tagja 2002-től, Furka István professzor elnökhelyettese 2003-
2008 között, majd elnöke volt 2OO8-20t2között. A bizottság MTA Állatkísér-
leti Osztálykcizi ÁllandóBizottságra (MTA ÁoÁg) való névváltozását követően
is újra elnökké választották Furka professzort a 2012-2015, majd a 201'5_2018
közötti időtartamra is. Boros professzor 201,5-től|átja e| ezenbizottság elnök-
helyettesi funkcióját.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsls (MAB) orvostudományi
Bizottsági tagja 201'2-től Boros professzor úr.

Ilyen szinten is valamennyien sikeresen tudták követni és képviselni a
műtéttani intézetekl tanszékek érdekeit.

Mindhárom vidéki intézmény korábbi intézetigazgatói, Boros, Mikó és

Rőth professzorok az )TKAÉlettari ésluagy Klinikai Kollégium Zsűriben tagok-
ként egy-egy ciklusban bítá|ótevékenységet folytattak, Boros professzor OTKA
nemzetköZi bizottsági tagként is.
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A kís érlete s s eb és z eti intézetek l tan sz ékek igazgatői
(2006-2016)

Debreceni Egyetem Általinos oruostudomdnyi Kar Sebészeti Mtitéttani Tanszék
2000. július 1._2013. június 30. Pnop. Dn. MIrÓ InÉN
2013. július 1-tól Med. habil. Dn. NÉuBrg NonsrRr egyetemi docens

Pécsi Tudomónyegyetern Sebészeti oktató és Kutató lntézet
1'994. jÍiius I._2007. június 30. Pnor. Dn. RÓrH EnzsÉnBr
2007. július I._20I0. június 30. Pnor. Dn.'WÉsrn GyÓncy
2010. július I._20I7. június 30. megbízottigazgató Pnor. Dn. !7Ésrn GyÖncy
2011. július 1-től Mro. HesIr. Dn. JnNcsÓ GÁson egyetemi docens

Szege di Tu dotn óny e gy et em S e b é s zeti Műt ét t ani lnt é ze t
7997. jÍilils 7._1,998. június 30. mb. intézetvezető Dn. Bonos MmÁry egyetemi

docens
1998. július 1-től Pnor. Dn. Bonos MIgÁry egyetemi tanár

Semmeluleis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Mlitéttani lntézet
2010. július ].-től Pnop. Dn. !7Énpn GyÓncy

A kísérletes sebészeti intézetek l tanszékek emeritusz profes szorai
(2O06-2016\

Debreceni Egyetem ÁItalónos oruostudomónyi Kar Sebészeti MtitéttaniTanszék
2005. július l-től Pnor. Dn. Funre IsrvÁN

Pécsi Tudomónyegyetem Sebészeti oktató és Kutató Intézet
1'992. jűlrius ].-től Pnop. Dn. TÖnor BÉI-e

2007. jÍilius 1-től Pnor. Dn. RórH EnzsÉnm

Szegedi Tudomóny egy et em Sebészeti Műtétt ani lnt ézet
7997. jűlius ].-től Pnor. Dn. Necy SÁNoon
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Prof. Emeritus
Dt Furka Istuán

Prof. Emeritus
Dr. Török Béla

Prof. Emerita
Dr. Rőth Erzsébet

Prof. Emeritus Prof. Dr. Boros Mihtily
Dr. Nagy Sóndor

A sebészeti műtéttani intézetek erneritus professzorai,
professzorai és intézetigazgatói

Prof. Dr. Mikó Irén Dr. Németh Norbert

Prof' Dr.wéber György Dr. Jancsó Góbor
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Az MST Kísérletes Sebészeti Szekció kongresszusai

Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XX. Jubileumi Kongresszusa
Haj dúszoboszló, 2005. szeptember 8 _10.

Petri Góbor-emlékérem kitüntetések; Dn. TÓnÖr BÉln, Dn. Necy SÁNoon
és Dn. Funxn IsrvÁN emeritus professzorai

Elnök: Pnor. Dn. MIrÓ InÉN
Tiszteletbeli elnök: Pnon. Dn. Funre IsrvÁN
A kongresszus főtémái:

1. A kutatás és a klinikum kapcsolata - Mit várhatunk egymástól?
2. Ischaemia-reperfusio, mikrokeringés
3. Szerv- és szövettranszplantáció - molekuláris biológiai aspektusok
+. Ú1 diagnosztikus és technikai lehetőségek
5. Sebészeti oktatás és továbbképzés _ kerekasztal-konferencia

oktatási kerekasztal: Sebészeti oktatás éS továbbképzés _ a rezidens törzsképzés
tananyaga

Plenáris ülések:

- A kutatás és a klinikum kapcsolata
_ Ischaemia-reperfusio' mikrokeringés
- Szerv- és szövettranszplantáció

- Ú1"uu diagnosztikus és terápiás lehetőségek - Varia

A plenáris ülések referátumai mellett 59 e|őadáshangzott el és 18 poszter került
bemutatásra. A kongresszus regiszttált résztvevőinek száma 228 fő vo|t.

oktatási kerekasztal a HEFoP pályázat kapcsán a szegedi, pécsi és debreceni intézetek
ált al kidolgozott közös rezidens törzsképzési pro7ram tapasztalatairól
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Magyar Sebész Tórsasdg Kísérletes Sebészeti Szekció XXl. Kongresszusa
Pécs,2007. május 31._június 2.

Petri Góbor-emlékérem kitiintetések' posztumusz Dn. JuuÁsz-Nacv SÁNoon pro-
fessor emeritus, Pnor. Dn. RirH EnzsÉnEr

Elnök: Pnor. Dn. RirH EnzsÉsnr
A kongresszus főtémdi:

1. Ischaemia-reperfusio
2. Parenchymás szervek mikrokeringése
3. Gyulladásos válaszreakciók monitorozása
4. Minimálisan invazív technikák
5. Technikai újdonságok a sebészetben
6. Akutatás és a klinikum kapcsolata
7. Hasi, mellkas- és érsebészet
8. Sebészeti oktatás és továbbképzés

oktatási kerekasztal; Sebészeti oktatás és továbbképzés _ a laparoszkópos tech-
nika, a mikrosebészeti graduális és posztgraduális oktatás tapasztalata és
jelentősége az alap-, rezidensképzésben és a folyamatos orvostovábbképzé-
sekben, a ,,skill laboratóriumok'' szerepe a sebészképzésben.

Plenóris ülések:

- Acut végtagi ischaemia

- Laparoscopos sérvrekonstrukció
- Transluminaris laparoscopos technika megjelenése

Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXI. Kongresszusa _ Megnyitó.
Pécs, 2007. tnóius 31._ iúnius 2.

Prof. Dr. Mikó lrén, az MST Kísérletes Sebészeti Szekciójának elnöke, Prof. Dn Jakab
Ferenc, a Sebész Szakmai Kollégium elnöke, Prof. Dr. Horuátb Örs Péter,

az MST korábbi elnöke, Prof. Dr. Wéber György a Tudornőnyos Bizottság elnöke,
Prof. Dr. Németh Péter, a Pécsi Tudományegyetem Áox dakania

és Prof. Dr. Rőtb Erzsébet, a kongresszus elnöhe
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A plenáris üléseken és a szimpóziumokon túlmenően 44 előadás és 27 poszter
került bemutatásra, melyek koztil 4 díjazott lett. A kongresszus Íőtémái a klini-
kusok és a kutatók együttes érdeklődési körét és munkáját jelentették. A kong-
reSsZuS regtszttált tésztvevőinek száma 170 volt.

Prof. Dr. Mikó Irén

Magyar Sebész Tórsaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXl. KongresszusA _

oktatási kerekasztal.
Pécs,2007. május 31._június 2.

75

Prof. Dr. \Yéber György

Prof. Dr. Boros Mihály

Prof. Dr. Jakab Ferenc Prof. Dr. Oltib Attila
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Magyar Sebész Tórsaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXII. KongresszusA
Szeged, 2009. iúnius 11_13.

Petri Gábor-emlékérem kitüntetés: Dn. KovÁcs GÁson professor emeritus
Elnök: Pnop. Dn. Bonos MIHÁry
A kongresszus főtémái:

t. Úi mateti technikák
2. Ischaemia-reperfusio
3. Gyulladás
4. Haemorheologia
5. Műtéttan i tapaszta|atok, tanulságok

Plenáris iilések:
_ Az oktatás és sebészképzés aktuális kérdései
- Új technikák
_ Új kutatasi eredmények

Magyar Sebész Társasóg Kísérletes Sebészeti Szekció XXII. Kongresszusa _ Megnyitó.
Szeged, 2009. iúnius 11_13.

Prof. Dr. Nagy Attila, az MST uolt elnöke, Prof. Dr. Horuáth Örs Péter, a Sebész Szakrnai
Kollégium elnöke, Prof. Dr. Rőth Erzsébet, az MST Kísérletes Sebészeti Szekció elnöke

Plenáris illés: Az oktatós és sebészképzés aktuális kérdései.
Prof. Dr. Lázár György, Dr. Gtil Csaba, Prof' Dn Mikó Irén
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Magyar Sebész Tórsaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXIll Kongresszusa
Kísérletes Sebé szeti Touábbképző Tanfolyatn

Budapest, 2011. június 2_4.

Petri Gábor-emlékérem kitüntetés: Dn. FerlrnJózsnr professor emeritus, előadás
címe: ,,A kísérletes sebészet szerepe a graduális és posztgraduólis sebészkép-
zésben"

Elnök: Pnor. Dn. Jnxen FcneNc
A kongresszus főtémói:

]'. Ischemia -r ep erÍűziő
2. Keringés
3. oktatás
4. Transzpl antáció, immunológia
5. Minimálisan invazív sebészet
6. Modern technikai és informatikai innovációk
7. Kutatás az onkológiában
8. Kutatás: máj, epe, hasnyálmirigy
9. Coloproctologia

10. Szepszis, shock
Kerekasztal' ,,Úi ,l1árások és betegbiztonság a sebészetben''

228 regisztrált vendég vett tészt, amely létszámból L95 Íő szakorvos státusszal
rcgisztrá|t az eseményre. A kongresszuson a felkért előadások, céges szimpóziu-
mok mellett 81' e|őadás/poszter került bemutatásra. A kongresszus ismételten
demonstrálta a magyaÍ sebészek összetartását, az íj iránti fogékonyságot, a ku-
tatás iránti elhivatottságot aváltozó időkben is.

Magyar Sebész Tdrsasóg Kísérletes Sebészeti Szekció XXIV. Kongresszusa
Debrecen, 2013. június 73-15.

Petri Góbor-emlékérern kitüntetés: Pnor. Dn. MrrÓ InÉN, előadás címe; ,,Élet-
képek a 60 éues debreceni rnűtéttani tanszék életéből''

Elnök: Dn. NÉurrH Nonsrnr
Tiszteletbeli elnök: Pnon. Dn. Mxó InÉN
orakas üszteletbeli elnök: Pnor. Dn. Funre IsrvÁN
A kongre s s zu s főt érn ói :

1. Szövet- és szervtranszplantáció kísérletes vonatkozásai
2. Minimálisan invazív eljárások, kutatási modellek
3. Keringés, shock, szepszis
4. Mikrokeringés, haemorheologia
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Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXIV. Kongresszusa - Megnyitó.
Debrecen, 2013. június 13_15.

5. Ischaemia-reperfusio
6. Mikrosebészeti kutatások
7. Új technikák, eljárások
B. Sebészeti és mikrosebészeti oktatás, képzés és továbbképzés
9. Az egynapos sebészet aktualitásai

oktatósi kerekasztal: Sebészeti oktatás és továbbképzés - a gyakorlati képzés
aktuális kérdései

Magyar Sebész Tórsastig Kísérletes Sebészeti Szekció XXIV. Kongresszusa _

oktatósi kerekasztal. Debrecen, 2013. június 13_15.

Prof. Dr. Wéber Cyörgy Prof. Dt Mikó ]rén Prof. Dr. Dam janouich I'aszló

Dr. Jancsó Gábor Prof. Dr. Harsányi László

Prof. Dr. Sándor József Dt Dénes Tamás és Hamar Attila Prof. Dr. Boros Mihóly
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Plenáris iilés: Az International Society for Experimental Microsurgery (ISEM)
szekció ülése

oktatási kerekasztalunkon kiemelt fontosságú témaként foglalkoztunk a gya-
korlati képzés aktuális kérdéseivel, ahdr az előadásokat követő diszkussziók ösz-
tönzőek, közös cselekvésre indítóak voltak. A kerekasztal-megbeszélésen az elő-
adásokat követően felszólalt Dr. Dénes Tamás, a Magyat Rezidens Szövetség
elnöke és Hamar Attila, a DE oEC Hallgatói Önkormányzat elnöke.

A rendezvény regiszttált résztvevőinek létszáma 274 Íő.100 szóbeli e|őadás,
illetve poszterprezentáció hangzott el.

Magyar Sebész Tirsasóg Kísérletes Sebészeti Szekció
XXV. J ub il eumi Kongre s s zu s a

Pécs, 2075. rnójus 14_16.

Petri Gábor-emlékérem kitiintetés: PnoE. Dn. HonvÁrH Öns PÉrBn
Elnök: Dn. JeNcsÓ GÁnon
Tiszteletbeli elnökök: Pnon. Dn. VnRE'czru ANoRÁs, PnoE. Dn. MrNyHgI GÁson
orakas üszteletbeli elnökök: PnoE. Dn. Funre. IsrvÁN, Pnop. Dn. RirH EnzsÉslr
A kongresszus főtémói:

I. Szív-, mellkas-, érsebészeti újdonságok irányvonalai, terápiás innováció
2. Hasi sebészeti és onkológiai terápiás eljárások nagyító a|att
3. Fókuszban a minimá|invaziv eljárások
4. Gyermeksebészet mint tudomány
5. A nőgyógyászati kezelések és kutatások endoszkópos szemmel
6. Traumatológiai és mozgásszervi betegségek kezelésének kutatásai és

technikai újdonságok
7.Urolőgiai, fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti, szemészeti kutatások

he|y zete és jövőképe Magyarországon
8. Modern sebkezelés, korszerű stoma terápiás eljárások
9. Korszerű technológiák és eszközök, újítások

Pleruiris ülések:

- Veres János tudományos szekció _ hagyományteremtő szándékkal
- Korszerű technológiák, eszközök, újítások

oktatási kerekasztal: a graduális és posztgraduális oktatás tapaszta|ataiintéze-
teinkben

Különleges hangulat vegyült a megnyitó programjába, ugyanis Furka István
professzor körünkben ünnepelhette 80. születésnapját. A szervezőbizottság
részéről köszöntötte a kongresszus elnöke, aszervezőbizottságelnöke, Dr. Bur-
sics Attila, a Magyar Sebész Társaság Íőtitkára. A Kísérletes Sebészeti Szekció
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Dr. lancsó Góbor megnyitia
a Magyar Sebész Társaság Kísérletes

Sebészeti Szekcióiának XXV. l ubileumi
Kongresszustit

A kongresszuson ünnepeltük
Prof. Dr. Furka lstuán 80. születésnapiát,

akit Prof. dr. Mikó lrén
és Dr. Németh Norbert köszöntött

nevében Prof. Dr. Rőth Erzsébet, aMagyar Urológiai Társaság nevében Dr. Vil-
lányi Kinga emlékezett vissza Furka professzor méltán híres munkásságára.

A kongresszusta283 Íő regisztrált, 73 tudományos előadás, illetve poszter
került bemutatásra.

Az MST Kísérletes Sebészeti Szekció elnökei
(2006-2016)

2005_2007 Pnon. Dn. MIrÓ InÉN
2007_2009 Pnon. Dn. RÓrH EnzsÉsnr
2009J011 Pnop. Dn. Bonos MtrlÁry
201.1.-201.3 Pnon. Dn. Jeren FBnBNc
20L3_201'5 ME'o. Hesll. Dn. NÉtnlErH NoRnnRt
201,5-2017 Mno. HesrI-. Dn. JaNcsÓ GÁson

,,Magy ar Sebészetért'' Emlékérem kitüntetetti ei
a Kísérletes Sebészeti Szekció tagiai közül

2002 Pnor. Dn. Funxe IsrvÁN
2010 Pnor. Dn. RÓrrr EnzsÉsnr
2014 Pnor. Dn. MtrÓ InÉN
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Az MST Kísérletes Sebész Szekció Petri Gábor-emlékérme
és kitüntetettiei

A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció 2004. szeptember 27-én
kelt ,,Mríködési Szabályzatának" 8. paragtaÍusa alapján alapította a ''Petri Gá-
bor-emlékérmet''' a szekció díját, azon kiemelkedő oktatók és kutatók számára,
akik alkotómunkával teli, iskolateremtő életpályájuk során a sebészettel Szoro-
san kapcsolatban á|lő szakterületeken kimagasló oktatói és tudományos ered-
ményeket értek el. Az MST el-
nöke és elnöksége, a Kísérletes
Sebészeti Szekció vezetősége és
a Petri Gábor Baráti Társaság
Yezetősége tehet javaslatot a díj
odaítélésére. A díj a Kísérletes
Sebészeti Szekció Kongresszusa-
inak megnyitóünnepsége kere-
tén belül kerül átadásra' S ezt
követően a Petri Gábor-emlék-
e|őadásra.

2005-ben első alkalommal három Petri Gábor-emlékérem került átadásra.
,,Az MST Kísérletes Sebészeti Szekció vezetőséBe 2004-ben hozott határozata
alapjána2005. évben három "Petri Gábor-emlékéremn kerül átadásra Dr. Furka
István' Dr. Nagy Sándor és Dr. Török Béla emeritus professzoroknak, a debre-
ceni, a szegedi és a pécsi Kísérletes Sebészeti Intézetek korábbi vezetői részére,
akik alkotómunkával teli, iskolateremtő életpályájuk során a sebészettel szoro-
san kapcsolatban álló szakterületeken kimagasló oktatói és tudományos ered-
ményeket értek el.'' (Magyar Sebészet 2005. 5814).249.)

Furka és Nagy Sándor professzorok a megnyitóünnepségen vették át a ki-
tüntető elismeréseket, míg Török professzor úrnak az em|ékérmet a lakásán
személyesen a Kísérletes Sebészeti Szekció korábbi elnöke, Prof. Dr. Hamar lá-
nos, jelenlegi elnöke Prof. Dr. Mikó Irén és az MST elnöke, Prof. Dr. Horváth
Örs Péter adta át kevéssel a kongresszus után.

2007-ben - második alkalommal - két emlékérem került átadásta. ,,...A
2007. évben az MST Kísérletes Sebészeti Szekció, az MST elnöksége, valamint
a Petri Tanítványok Baráti Körének javaslata a|apján két "Petri Gábor-emlék-
érem" kerül átadásra, Dr. Rőth Erzsébet professzornőnek, a Pécsi Tudomány-
egyetem Sebészeti oktató és Kutató Intézet igazgatójának és posztumus.z Dr.
Juhász-Nagy Sándor emeritus professzornak, a Semmelweis Egyetem Ér- és
Szívsebészeti Klinika Kísérleti Kutatólaboratóriumának volt vezetőjének, akik
alkotómunkáva| teli, iskolateremtő életpályájuk során a sebészettel szorosan
kapcsolatban álló szakterületeken iskolateremtő oktató- és tudományos mun-
kásságukkal kimagasló eredményeket értek el. Az emlékérmek átadását köve-

Petri Gábor-emlékérem
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2005 _ Prof' Dr. Furka Istuán

Furka és Nagy professzorok Horuóth

Prof. Dn Nagy Sóndor

örs PétertőI uettéb át a

Az MST szekciói és teuékenységük

Prof. Dr' Török BéIa

kitiintető érmet a kongresszus megnyitóján

EH
2007 - posztumusz Prof. Dr. Jubász-Nagy Sóndor I'rof. Dr' Rőth Erzsébet

Juhász-Nagy Ágnes uette át a ',Petri Gtibor-emlékérmet'' családjuk neuében Boros MiháIy, Mikó Irén
és Horuótb Órs Péter professzoroktó!. Ezt köuetően Dr. KékesiVioletta tantirnő állított emléket

Juhász-Nagy Sóndor professzor úrnak, majd kitüntető címe átuételét köuetően Rőth Erzsébet professzor
asszony tartotta meg a Petri Gábor-emlékelőadóst

)00c _ Pro[. Dr. Kouács Gdbor 20LL _ Prof. Dr' Faller József
A kitüntetéseket 2009-ben Mikó lrén és Rőth Erzsébet, 2011-ben Jakab Ferenc és Boros Mihály adta át

201'3 _ Prof. Dt Mikó lrén 2015 - Prof. Dr Horuáth ors Péter

A kitüntetéseket 2013-ban Jakab Ferenc, 2015-ben Németh Norbert és Jancsó Gábor adta át

Az MST Kísérletes Sebészeti Szekció Petri Gtibor-ernlékérem eddigi kitüntetettjei
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tően Dr. Rőth Erzsébet professzornő Petri Gábor-emlékelőadást tart, majd
Dr. Kékesi Violetta állít emléket Juhász-Nagy Sándor professzor úrnak...'' (Ma-
gyar Sebészet 2007. 6012]. 1I9.)

2009-ben egy emlékérem került átadásra.....Dr. Kovács Gábor professor
emeritus, a magyaÍ szívsebészet meghatározó személyisége, aki iskolateremtő
munkájával jelentősen elősegítette ahazai sebészet gyakorlati, kísérletes és kli-
nikai kutatási eredményeinek nemzetközi elismertségét. Az elismerés része a

"Petri Gábor-emlékelőadás", amely Szegeden, 2009. június L1-én, a XXII. Kí-
sérletes Sebészeti Kongresszus megnyitóján hangz1k el...'' (Magyar Sebészet
2009. 62Í2).99.)

2011-ben egy emlékérem került átadásta.,,...A Kísérletes Sebészeti Szekció
Yezetőségének határozata alapján 2}LL-ben "Petri Gábor-emlékérem" kitünte-
tésben részesül Dr. Faller JőzseÍ professor emeritus, a magyaÍ sebészet megha-
tároző személyisége' aki tudományszervezői tevékenységével és iskolateremtő
munkájával jelentősen elősegítette a műtéttani' gyakorlati és kísérletes sebészeti
kutatási eredmények hazai és nemzetközi elismertségét. Az elismerés része a

"Petri Gábor-emlékelőadás", amely a XXIII. Kísérletes Sebészeti Kongresszus
megnyitója alatthangzik el...'' (Magyar Sebészet 201,1'. 64Iu. 46.)

2013-ban egy emlékérem került átadásta. ',...A Kísérletes Sebészeti Szekció
v ezető ségének hatfu ozata alapján 20t3 -b an "Petri Gáb or- emlékérem" kitünte -

tésben részesül Dr. Mikó Irén egyetemi tanár, aki kiemelkedő oktatási és okta-
tásszetvezői munkásságával meghatátoző szerepet játszott a sebészeti műtéttan
és a sebészettel kapcsolatban álló szakterületek graduális és posztgraduális ok-
tatási tevékenységében, és tudományos tevékenységével jelentős mértékben elő-
segítette ahazai sebészeti kutatások nemzetközi elismertségét...'' (Magyar Se-
bészet 201'3 ; 6 6Í2]:118.)

2015-ben egy emlékérem került átadásra. ,,...A2015. évben a szekciőveze-
tőség döntése értelmében a kitüntető dí'1atProf. Dr. Horváth Örs Péter egyetemi
tanár vehette át iskolateremtő munkásságáért, magas szintű és példa&tékű győ-
gyító-, kutató-, oktató- ésvezetői munkája elismeréseként..." (Magyar Sebészet
201s. 68[3].142-t43.)

Az MST Kísérletes Sebész Szekció|ának szerepe
nemzetközi kongresszusok szervezésében

European Society for Surgical Researcb - ESSR

A nevében európai, de világtársaságnak tekinthető ESSR-ben Boros professzor
Ín 2002-ben Szegeden megrendezett nagy sikerű ESSR kongresszusát követően
szélesedtek ki a műtéttani intézeteink vezető munkatársai révén a tudományos
kapcsolatok.
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Boros Mihály professzor 2001'-2003 között alelnöke, 2003_2005 között
Íőtitkára, majd 2005_2006 között elnöke volt a társaságnak. A társaság szak-
mai folyóiratának tekinthető European Surgical Researchnek associate editor
funkcióját jelenleg is betölti.

Prof. Dr. Mikó Irén az ESSR Award Committee tagja volt 2002_2008 kö-
zőtt, őt Dr. Németh Norbert követte ebben a pozícióban 2008_2014 közőtt.

Dr. Szijártó Attila 201.2. évben betöltött 2'd vice president, majd 2013. évi
1't vice president pozíciőját követően 2014-ben az ESSR kongresszusi elnöksége
révén folytatódott a magyaÍ kísérletes sebészeti iskolák képviselőinek a nemzet-
közi vezetésben való részvétele. Jelenleg Szljáttő Attila az ESSR treasurer funk-
cióját tölti be.

European Society for Surgical Research (ESSR) 49. Kongresszusa
Budapest' 2014. mójus 21_24.

Elnök: Dn. SzuÁnrÓ Arru-e
Tiszteletbeli elnök: Pnor. Dn. 'V7ÉnBn GyÓncy
A kongresszus főtémói:

Abdominal 'Wall and Hernia, Anaesthesiology and Resuscitation, Bio-
materials and Arteficial Organs Cardiac and Vascular Surgery, Case Report,
Emergency Surgern Endocrine Surgern Evidence-Based Surgern Gastro-
intestinal Surgern Gynaecological and Obstetrical Surgern Hepatobiliary
and Pancreatic Surgern Inflammation and Sepsis, Innovative Surgical Re-
search, Novel Techniques and Product, Intensive Care in Surgern Medical
Imaging and Simulations, Neourosurgery, Ophthalmology Organ and Cell
Transplantation, Orthopedic Surgery and Traumatology, Oto-Rhino-
Laryngology, Pathophysiologn Plastic and Reconstructive Surgery, Re-
generative Medicine and Tissue Engineering, Robotic and Minimal Invasive
Surgern Stomatology, Surgical Anatomn Surgical and Experimental
Techniques (videos), Surgical Education and Simulation, Surgical Endo-
scopy, Surgical Nutrition, Surgical Oncology, Thoracic Surgery, Urology,
'STound Healing

Kerekasztalok:

- Surgery and the research of the liver
- Novelties and guidelines in liver research. Summaries of evidences
- Endoscopic surgery and the NOTES - with keynote lecture
- Clinical anatomy and imaging modalities in the surgery - 4D anatomy -

with keynote lecture
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International Society for Experimental Microsurgery - ISEM

A2004-ben Debrecenben megrendezett IsEM világkongresszust követően a deb-
receni intézetltanszék több munkatársa is jelentős Szerepet tölt be a mai napig is
az ISEM vezetőségében. Prof. Dr. Mikó Itén 2004-tő| 2008-ig volt a társaság
corresponding secretaryje, Prof. Dr. Furka István 2004-tő| a mai napig is a tár-
saság councillorja. 2010-ben Mikó Irén professzornő a mikrosebészeti oktatás
terén végzett több éves kiemelkedő munkájáért elnyerte a társaság és a névadó
áIta| alapított ,,Sun Lee
Award'' kitüntető díjat.

Dr. Németh Norbert
2006-2012 között az ISEM
főtitkáta, 20t2_201'4 kö-
zött president electje és
20I4_20L6 között az ISEM
elnöke volt. Ez idő a|att
aktívan r észt v ett v alameny-
nyi ISEM kongresszus szer-
vezésében (2008 Sanghaj/
KÍna, 201'0 Sao Paolo/Bra-
zília' 2012 Temesvár/Ro-
mánia, 20t4 Kiotó l lapán,
valamint 201'6 Tiencsin/Kína), nemcsak mint a szervezőbizottságok tagja,
hanem a tátsaság munkacsoportjaival való kapcsolattartással és szekciók szer-
vezésével is. Tanszékünkről ő hozta létre és felügyeli a társaság honlapját is
(isem.unideb.hu).

uezetőségi tagjai' felkért jeles előadói
és képuiselői _ Japán, Kiotó 2014. óprilis 11_13.

llth Congress of the International Society for
Experimental Micro surgery.

Románia, Temesuár, 2012. iúlius 12_14.

A 12tb Congress of the lnternational Society for Experimental Microsurgery (ISEM)
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A debreceni tanszék nevéhez Ííiződlk, hogy 2007-ben az Executive Com-
mittee Meeting of International Society for Experimental Microsurgery (ISEM),
Genova/olaszotszágrendezett összejövetelén Prof. Dr. Mikó lrén, Prof. Dr. Fur-
ka István és Dr. Németh Norbert megalapította a nemzetközi társaság ,,Robert
Zhong-díi''-át, Robert Zhong professzor emlékének tiszteletére (1'946_2006),
kiÍejezv e ezzel is több évti zede s mu nkás s ágának el ismerését.

201S-ben az ESSR 50. Jubileumi Kongresszusán Németh tanár űr mint az
ISEM főtitkára IsEM-EssR közös plenáris ülést szervezett, amelynek előadói
az ESSR és az ISEM vezető tagjai voltak. A közös szekció eredményeként az
ISEM és az ESSR együttműködésével egy mikrosebészeti oktatási konszenzus
közlemény készült el201'6-ra. Ezen időszak alatt ugyancsak kányításával kiépi
tésre került egy kapcsoLat, az International Microsurgical Simulation Society-
vel, szintén a mikrosebészeti oktatás és trainingvonatkozásában. Az ISEM-ben
végzett aktív szerepvá||a|ásáért, több mint egy évtizeden átvégzettvezetőségi
munkájáért 2015-ben elnyerhette a ,,Sun Lee Award''-ot.

A nemzetközi társasággal szoros kapcsolatban álló folyóiratoknak így a
Microsurgery (USA) lapnak Dr. Mikó Irén 2004-től, Dr. Németh Norbert
2006-tő|, míg az Annals of Plastíc Surgery (USA) folyóiratnak 2008-tól mind-
ketten szerkesztőb izottsági tagjai.

Executiue Committee Meeting of lnternational Society for Experimental Microsurgery
(ISEM), G enoual O laszország' 20 07. iúnius 1_3.
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International Experts' Meeting on "Operatiue art for translational research:
the educational front'' _ Debrecen, 2014. februór 14_15.

A Debreceni Egyetem IX. Kapcsolat Napja keretén belül a Debreceni Sebészeti
Műtéttani Tanszék fenti című rendezvénye kertilt megtendezésre. A rendezvény
egy nemzetközi oktatási és kutatási együttmríködéseket elősegítő találkoző volt,
amelyen afőként mikrosebészeti oktatással és kutatással foglalkoző vezető eurő-
pai centrumok vettek részt neves előadókkal.

A tudomónyos rendezuény résztueuői és előadói.
Prof. Campisi C. (Genoua, Olaszország),
Prof. Di Cataldo A. és Prof. Puleo S.
(Catania, Olaszország),
Prof. Ionac M. (Ternesuár, Románia),
Prof. GeorgescuV. A. (Kolozsuár, Románia),
Prof. Pieptu G. (lászutisór, Romónia),
Prof. Axelsson M. (Göteborg, Suédorszóg),
Dr. oltean M. (Göteborg, Suédország),
Prof. Myers S. (London, Anglia),
Dr. Ghanem M. A. (London, Anglia)

Nemzetközi szirnpózium a szíuizomuédelemrőI
International Symposium on My o cardi al Cytoprotection konferenciók Péc s ett

A Pécsi Sebészeti Oktató és Kutatói Intézet Rőth professzor asszony irányítá-
sával és elnöksége mellett 1996-től kétévente rendezte meg e jelentős szimpó-
ziumot. Ezen alkalmakat az e témában Magyarországon kutatók, beleértve
társintézeteink képviselőit is, valamint nagy számí jeles ktilfoldi kutató tisztel-
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te meg e|őadásáva|. A konferenciák
az alapkltatástól a klinikai gyakorla-
tig terjedő témái jelentették a vonz-
erőt ehhez a szimpóziumhoz. Az e|ő-
adások segítségével áttekintő képet
nyerhettek a tésztvevők az ischaemia-
reperfúziós károsodások, a pre- és
posztkondicioná1ás szubcelluláris me-
chanizmusairóI, a kamrai remodel-
linget szabályozó jelátviteli utakról,
a szívizom-kontraktilitás molekuláris

alapjairól, a mikrovaszkuláris rendszer mríködési zavatairőI, a teúpiás angio-
genezis, a myocardium regeneráció potenciális 1ehetőségeirő|.

A 2010. október 7_9. között rendezettVl' szimpózium résztueuői,
ualamennyi míítéttani tanszékl intézet uezetőj éuel együttesen

Egyéb hazai és nemzetközi oktatási-kutatási kapcsolatok,
tudományos társaságokban betöltött vezető szerep

A Magy ar Haem orb eo l ogi ai Tir s a ság munkáj ában mi ndhárom vidéki tár sintézet
kongresszusi részvételei és előadásai kapcsán komoly formában tészt vett.
A társaságnak több éven keresztül vezetőségi tagja volt Németh Norbert, 2016-
tól a társaság elnöki posztjának várományosa jelölése révén. A társaság széles
kapcsolatrendszert épített ki egyéb tudományos társaságokkal is, melyeket az
alább felsorolt közös rendezésíi kongresszusok is fémjeleznek:

Magyar Haemorheologiai Társaság XVI., a Magyar Mikrocirkulációs és
Vaszkuláris Biológiai Társaság és a Magyar Szabadgyökkutató Társaság I. Kö-
zös Kongresszusa' Balatonkenese, 2008. március 2829.

Az V. szimpózium résztueuői
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Magyar Haemorheologiai Társaság XVII., a Magyar Mikrocirkulációs és
Vaszkuláris Biológiai Társaság, ill. a Magyar Szabadgyökkutató Társaságll. Kö-
zös Kongresszusa. Pécs, 2010. június 25-26.

Magyar Haemorheologiai Társaság XIX., a Magyar Mikrocirkulációs és
Vaszkuláris Biológiai Társaság, ill. a Magyar Szabadgyökkutató Társaság III.
Közös Kongresszusa, Balatonkenese' 20Iz. április 27_28.

Magyar Haemorheologiai Társaság XXI., a Magyar Mikrocirkulációs és
Vaszkuláris Biológiai Társaság és a Magyar Szabadgyökkutató Társaságlv. Kö-
zös Kongresszusa' Balatonkenese, 2014. április 4_5.

A Magyar Szabadgyökkutató Társasággal (MSZKT) kiépített jó kapcsolat-
nak nagy szerepe volt a pécsi testvérintézetbő| Rőth professzor asszonynak is,
aki elnöke volt e társaságnak 2007_201'3 között, s szorgalmazta a vidéki társ-
intézetek együttműködését ezen kongresszusok kapcsán is. 2013-ban atársaság
örökös tiszteletbeli elnökének választották professzornőt.Ezt követően z01'5.
március 7-én megrendezte orvosoknak és győgyszerészeknek a PTE ÁoK és a'
MSZKT közös szimpóziumát ,,oxidatív stressz: diagnózis és terápia'' címen.

Az International Society for Clinical Hemorheology (ISCH) vezetőségében
is 2008 őta Ío|yamatos a magyar képviselet, amely szintén a Kísérletes Sebészeti
Szekcióhoz kötődik Dr. Németh Norbert személyében. A társaság folyóirata a
Clinical Hemorheology and Microcirculation (Hollandia), melynek szerkesztő-
bizottági tagja is tanár űr 20I4-től.

ABrazil Kísérletes Sebészeti Társasóg több kutatólaboratóriumával a debre-
ceni tanszéknek 2007 óta vannak kapcsolatai - amelynek alapjait az 1'998-ban
Londonban (ont/Kanada),2002-ben a San Diegóban, mqd2004-ben a Debre-
cenben rendezett ISEM kongresszus alapozta ffieg -, amely kölcsönös látoga-
tások, konferencia-előadások, tanulmányutak Íormájában nyilvánult meg az
utóbbi években. Dr. Németh Norbertet 2012-ben a Brazil Kísérletes Sebészeti
Társaság (Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia,
SOBRADPEC) tiszteletbeli tagjává választották. 201'5-től az Acta Chirurgica
Brasileira associate editora is.

A European Shock Societyve| (ESS) való több évtizedes szegedi szakmai
kapcsolat Nagy Sándor és Boros Mihály professzor urak nevéhezköthető, ahogy
a Shock folyóiratban éveken át tartó
szerkesztőb izottsági tagságaik is. Fel-
emelő érzés vo|t részt venni a Nagy
Sándor professzor úr 80. születésnapja

Nagy Sándor professzor urat köszönti
Szegeden 80. születésnapia alkalmóból

az ESS elnöke, Prof. Soheyl Bahrami
(Ausztria) és az ESS meguálasztott elnök

(Ednund Neugebauer, Nérnetország)
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tiszteletére Íendezett tudományos ülésen és ünnepségen, ahol e nemzetközitár-
saságvezetői is eljöttek köszönteni őt, természetesen a testvérintézetekigazga-
tói, munkatársai köszöntése mellett. E neves alkalomra a Szegedi Sebészeti Mű-
téttani Intézet jubileumi évkönyvet jelentetett meg.

AMagyar Élettari Társasághoz is (tvtÉD is évtizedek óta komoly szakmai
kapcsolatok kötődnek, elsősorban Boros Mihály professzor ís'r révén, aki 201'4-
től a MÉT vezetőséEi tagja,20'!'5-től főtitkáta. A MÉT kongresszusain szám-
talan esetben szerepeltek társintézeteink munkatársai is tudományos eredmé-
nyeik bemutatásával.

A kísérletes sebészeti intézetek munkatársai által szerkesztett
intézettörténeti és iubileumi kiadványok

Funre I.: Debreceni Orvostudományi Egyetem Kísérletes Sebészeti Intézet 1'986_
1996. Nyomdaipari Szolgá|tatő Kkt. és Könyv-garázs. Debrecen, 1996.
L57 p.

Bonos M.: 50 éves a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézete
1,951,_2001,. \ZTE Nyomda. Szeged, 131 p. Törzsszám: 92012001'.

RórH E., LeNros J.: A Pécsi Kísérletes Sebészeti Intézet 50 éve 1'952-2002.101 p.
Mrró I.: 50 év a Debreceni Egyetem Sebészeti Műtéttani Intézet történetéből

1953_2003. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,
Sebészeti Műtéttani Intézet. Cívis-Copy Kft. Debrecen,2003. 93 p.

MrxÓ I.: Tények és Képek. Sebészeti Műtéttani Tanszék 200512006. tanév. Deb-
receni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Műtét-
taniTanszék. Cívis-Copy Kft. Debrecen, 2006.85 p. ISSN 1788-5434

Mrxó I.: Tények és Képek. Sebészeti Műtéttani Tanszék 2000-2005. Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Műtéttani
Tanszék. Cívis-Copy Kft. Debrecen,2006.I41p.ISBN 963 9070 68 8

MrrÓ I.: Tények és Képek. A Sebészeti Műtéttani Tanszék 200612007. tanév.
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Mrí-
téttani Tanszék. Cívis-Copy Kft. Debrecen,2007.93 p. ISSN 1788-5434

RŐrH E., LeNros J.: A Sebészeti oktató és Kutató Intézet munkássága 1995_
2007. P écsiTudományegyetem Általános orvostudom ányi Kat, Pécs, 2OO7.

MrrÓ I.: Tények és Képek. A Sebészeti Műtéttani Tanszék 200712008. tanév.
Debreceni Egyetem orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Mrí-
téttani Tanszék. Cívis-Copy Kft. Debrecen, 2008. 93 p. ISSN 1788-5434

Mmó I., Funrca I.: 50 éves a tudományos diákkori munka a Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Műtéttani Tanszékén
1'957J007. Cívis-Copy Kft. Debrecen, 2008. 92 p. ISBN 978-963-9070-
76-9
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MxÓ I.: Tények és Képek. Sebészeti Műtéttani Tanszék 200812009. tanév. Deb-
receni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Mrítét-
tani Tanszék. Cívis-Copy Kft. Debrecen, 2009.64 p. ISSN 1788-5434

MtrÓ I.: Tények és Képek. Sebészeti Műtéttani Tanszék 2005:201'0. Debreceni
Egyetem orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Műtéttani Tan-
szék. Cívis-Copy Kft. Debrecen, 2010.730 p. ISBN 978-963-06-9165-9

Mrró I., NÉumH N.: Tények és Képek. Sebészeti Műtéttani Tanszék 201,0l
20"L1'. tanév. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,
Sebészeti Műtéttani Tanszék. Debreceni Egyetemi Kiadó. 2011. 118 p.
ISSN 1788-5434

MtrÓ I.: Tények és Képek. Sebészeti Műtéttani Tanszék 20t7l201'2. tanév. Deb-
receni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum' Sebészeti Műtét-
tani Tanszék. Debreceni Egyetemi Kiadó. 201'2. I12 p.IssN 1788-5434

SuN LsB: My Fifty Years of Microsurgical Organ Transplant Research. Eds.:
Mikó I., Furka I., Németh N. Debrecen University Press. 2012. 110 p. ISBN
978 963 31.8 239 0

A Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézet jubileumi évkönyve
1998_2012. N"gy Sándor professzor 80. születésnapja alkalmából. Szerk.:
Boros M., Szeged,20L2. 80 p.

Keringéspatológiai állapotok kísérletes és klinikai v izsgáIata.Ünnepi tanulmány-
kötet Prof. Dr. Rőth Erzsébet tiszteletére, a PhD-programjában fokozatot
szeÍzett kollégák válogatott munkáiból. Szerk.: Jancsó G.' Lantos J. Pécsi
Tudományegyetem Általános orvostudományi Kar Sebészeti oktató és
Kutató Intézet. Virágmandula Kft. Pécs,2012. 265 p.ISBN 978-963-642-
465-7

Funra I., MI<Ó I. Sebészeti Műtéttani Tanszék. In: 100 éves a Debreceni Egyr-
tem. Az Általános orvostudományi Kar története. Intézetek,klinikák, ón-
ál|ó tanszékek rövid története. Szerk.: ohh É. Afföldi Nyomda Zrt.Debre-
cen,2012. pp.202-207.

Funxe I., MtrÓ I. Sebészeti Műtéttani Tanszék. In: 100 éves a Debreceni Egye-
tem. Az Általános Orvostudományi Kar története. ,,Oktató Egyetem'; -
Oktatás 

"' 
ÁoK egységeiben. Szerk.: oláh É. Afföldi Nyomda úi.Debte-

cen, 201.2. pp. 328-331.
Funxe I.' MrxÓ I. Sebészeti Műtéttani Tanszék. In: 100 éves a Debreceni Egye-

tem. Az Általános Orvostudományi Kar története. ,,Kutató Egyetem'; _
Kutatómunka az A|ta|ános Orvoskar egységeiben. Szerk.: okh É. Alföldi
Nyomda Zrt. Debrecen, 20t2. pp. 449 -450.

MtrÓ I.: Tények és Képek. 20L2l2013. tanév. Tények képek nélktil 2000_2013.
tanévek. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Álta-
lános orvostudományi Kar Sebészeti Mrítéttani Tanszék. Debreceni Egye-
temi Kiadó. 201'3. 151 p. ISSN 1788-5434
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Funre I.: Szösszenetek a Műtéttanról. Debreceni Egyetemi Kiadó. 2014. 68 p.
rsBN 978 963 3r8 433 2

Funxe I.: Egy trí, amely körül forog avl|ág. Dr. VeresJános orvos életútja. Deb-
recen-Kapuvár-Budapest. Debreceni Egyetemi Kiadó. 2074.208 p. ISBN
978 963 31.8 4554

Prof. Dr. Furka István - 62 év a Debreceni Orvosegyetemen. 2015. május 15.
Debreceni Egyetem Általános orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani
Tanszék. Debrecen, 48 p.

Prof. Dr. Furka István tudományos tevékenysége az MTA adatbázisa alapján
1'962_2015. 201'5. május 15. Debreceni Egyetem Általános Orvostudomá-
nyi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszék. Debrecen, 48 p.

A sebészeti műtéttani intézetek jubiláns professzorainak
köszöntéséh ez ké sziilt kiaduány o k
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A kísérletes sebészeti intézetek munkatársai által szerkesztett
tankönyvek, iegyzetek

Bonos M. (szerk.): Sebészeti műtéttan. Egyetemi tankönyv. Szegedi Tudomány-
egyetem Általános orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet.
Innovariant Kft. Szeged,2006. 1,20 p.ISBN 963 482 784 5

Bonos M. (ed.): Surgical techniques. Textbook for medical students. University
of Szeged, Faculty of Medicine, Institute of Surgical Research. Supported
by ROP-3.3 .1.-2005-02-0001.134. Project. Innovariant Kft. Szeged, 2006.
1,20 p.ISBN 963 482 784 s

Nagyított sebészet. A HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-004011.0 projekt keretében ké-
szült gyakorlati segédanyag a sebészeti törzsképzés rezidensei, szakorvos-
jelöltjei számára. Szerk.: Boros M., Szabó A. Tiszapress. Szeged, 2006.
-11.2 p.ISBN 963 482 759 4

Magnified Surgery. Handbook for residents and trainees of the general surgery
residency program. Supported by a HEFOP 3.3.L-P.-2004-09-00401L0
grant made to the Institutes of Surgical Research of the University of Sze-
ged, University of Pécs and University of Debrecen, Eds.: M. Boros, Z.
Szabő, A. Szabó. Tiszapress. Szeged, 2006.88 p. ISBN 963 482760 8

Funxe I.' MIrÓ I.: Mikrosebészet. Mikrosebészeti alapok. Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebészeti Mrítéttani Tanszék.
Cívis-Copy Kft. Debrecen,2006. 80 p. ISBN 963 9070 653

MIxÓ I., Funre I.: Műtéttani alapismeretek az Általános Orvostudományi Kar
hallgatói tészére _ a 2004-ben készült jegyzet 2. (bővített) kiadása. Deb-
receni Egyetem orvos- és Egészségtudományi Centrum' Általános Orvos-
tudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszék. Cívis-Copy Kft. Debrecen'
2007. I43 p. ISBN 978-963-9070-972-1' (utánnyomás 2008. 2009. z0L0.)

Mtxó I., Funre I.: Basic Surgical Techniques. Faculty of Medicine ,2"d enlarged
edition. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sebé-
szeti Műtéttani Tanszék. Cívis-Copy Kft. Debrecen, 2007. I52 p. ISBN
97 8 -9 63 -9 07 0 -7 3 -8 (reprinted 20 0 8. 20 09. 201.0. 2011,.)
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