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PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS F

 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Egészség
a Pécs2010 Európa Kulturális F
keretében valósul meg. 

A programban 6 alkalommal szervezünk el
Pécsi Területi Bizottságának székházában
Orvostudományi Kar és Egészségtudományi Kar neves professzorai lesznek az el
Az előadássorozat tervezett témakörei a laboratóriumi medicina legújabb vívmányai, a 
nőgyógyászati megbetegedések és ezek legmodernebb terápiás eljárásai, a kardi
betegségek és megelőzésük lehet
megbetegedések illetve a stroke megel
beavatkozások korszerű módszerei.

A programhoz csatlakozik a pécsi 
elhízás problémáiról szóló elő
nemzetközi prevenciós program is bemutatásra kerül. Az el
formában zajló beszélgetés követ a jelen
anyagok a Pécsi Tudományegyetem Universitas Televíziójának segítségével a távol 
maradó érdeklődőkhöz is eljutnak egy tartalmas m

A projekt megvalósításában az Egészségtudományi Kar partnerei

• PTE Általános Orvostudományi Kar
• PTE - Universitas Televízió
• Egészséges Városokért Alapítvány
• Magyar Tudományos Akadémia 

  

 

 

EGÉSZSÉG-AKADÉMIA PROJEKT 

PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2008-AS FELVEZET
PROGRAMJA 

Egészségtudományi Karának Egészség-Akadémia programja
a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa, „Egészség- és környezetkultúra

A programban 6 alkalommal szervezünk előadásokat a Magyar Tudományos Akadémia 
Pécsi Területi Bizottságának székházában, melyből 5 alkalommal a PTE
Orvostudományi Kar és Egészségtudományi Kar neves professzorai lesznek az el

adássorozat tervezett témakörei a laboratóriumi medicina legújabb vívmányai, a 
gyógyászati megbetegedések és ezek legmodernebb terápiás eljárásai, a kardi

őzésük lehetőségei, mozgásszervi betegségek, neurológiai 
megbetegedések illetve a stroke megelőzésének és kezelésének lehető

 módszerei. 

A programhoz csatlakozik a pécsi Egészséges Városért Alapítvány, egy, a gyermekkori 
elhízás problémáiról szóló előadással, amely során az e témában jelenleg a városban folyó 
nemzetközi prevenciós program is bemutatásra kerül. Az előadásokat egyrészt egy interaktív 
formában zajló beszélgetés követ a jelenlévők közreműködésével, másrészt az ott 
anyagok a Pécsi Tudományegyetem Universitas Televíziójának segítségével a távol 

eljutnak egy tartalmas műsor keretében. 

A projekt megvalósításában az Egészségtudományi Kar partnerei: 

PTE Általános Orvostudományi Kar 
Universitas Televízió 

Egészséges Városokért Alapítvány 
Magyar Tudományos Akadémia - Pécsi Területi Bizottság  

 

AS FELVEZETŐ ÉVÉNEK 

Akadémia programja 
és környezetkultúra” programcsoport 

Magyar Tudományos Akadémia 
l 5 alkalommal a PTE Általános 

Orvostudományi Kar és Egészségtudományi Kar neves professzorai lesznek az előadók. 
adássorozat tervezett témakörei a laboratóriumi medicina legújabb vívmányai, a 

gyógyászati megbetegedések és ezek legmodernebb terápiás eljárásai, a kardiovaszkuláris 
ségei, mozgásszervi betegségek, neurológiai 

zésének és kezelésének lehetőségei, az orvosi 

, egy, a gyermekkori 
adással, amely során az e témában jelenleg a városban folyó 

adásokat egyrészt egy interaktív 
ködésével, másrészt az ott elhangzott 

anyagok a Pécsi Tudományegyetem Universitas Televíziójának segítségével a távol 



 

2008. ELŐADÁSOK 

április 7. 

PROF. DR. KOVÁCS L. GÁBOR 
A természettudomány csodái az orvoslásban. 

Avagy: Miért kérnek az orvosok egy ember élete során átlagosan 
2000 laborvizsgálatot. 

 
Az előadás online megtekintéséhez 

kattintson ide! 

május 5. 

GIRÁN JÁNOS 
A gyermekkori elhízás társadalmi-életmódbeli vonatkozásai. 

 
Az előadás online megtekintéséhez 

kattintson ide! 

június 2. 

PROF. DR. PAPP LAJOS 
Szívvel - lélekkel 

 
Az előadás online megtekintéséhez 

kattintson ide! 

szeptember 1. 

PROF. DR. DÓCZI TAMÁS 
21. századi "periszkóp" az agy működésének megismerésére: 

digitális képi vizsgálatok 
 

Az előadás online megtekintéséhez 
kattintson ide! 

október 6. 

PROF. DR. KRÁNICZ JÁNOS 
Az ortopediai betegségek megelőzésének és gyógyításának 

lehetőségei 
 

Az előadás online megtekintéséhez 
kattintson ide! 

november 3. 

PROF. DR. BÓDIS JÓZSEF 
Kulcslyuk sebészet a nőgyógyászatban 

 
Az előadás online megtekintéséhez 

kattintson ide! 

 


