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PROGRAMOK 

 
Helyszín: PTE ETK 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. „A” épület 
 

 Slime készítés 
 

1. turnus 15:00-15:45 
2. turnus 16:00-16:45 
3. turnus 17:00-17:45 
4. turnus 18:00-18:45 

 
A csillogó, az őrült, vagy a szimplán egyszínű slime-ok készítése világszerte nagyon népszerű. Már 
nálunk is hódít ez a mókás őrület. Ragacsos-nyúlós, csillogós, vagy egyszínű, undi, de nagyon klassz 
trutyit most elkészítheted velünk is. 
Ha van otthon ételszínezéked, és/vagy csillámporod bátran hozzd magaddal, hogy minél egyedibb 
legyen az elkészített slime-od! 
 
Programvezető: Far Gabriella PhD hallgató, laboratóriumi technikus (PTE Egészségtudományi Kar 
Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet) 
 
Regisztráció köteles! 
Regisztráció: http://kutatokejszakaja.hu oldalon keresztül tehető meg. 
 
Helyszín: PTE ETK 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. „A” épület 
 

 Mutasd magad belülről! A 3D képalkotás lehetőségei a tanulásban és gyógyításban 
 

1. turnus 14:00-14:30 
2. turnus 14:30-15:00 
3. turnus 15:00-15:30 
4. turnus 15:30-16:00 

Programvezető: Dr. Radnai Balázs PhD adjunktus, intézetigazgató-helyettes (PTE Egészségtudományi 
Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet) 

Élete során szinte mindenkiről készül legalább egyszer CT felvétel. Hihetetlennek tűnik, de a modern 
technika lehetőségeit kihasználva ez már nem csupán felvétel, hanem jelentős nagyítással 
háromdimenziós képpé alakítható „virtuális modell”, mely nagy segítséget jelent a gyógyításban, nem 
beszélve a technika oktatási jelentőségéről. Az Egészségtudományi Karon található az ország első 
interaktív asztala, mely a technikai hátterét teremti meg e modellezésnek. A program alkalmával 
„utazást” teszünk az emberi testben, betekintést nyújtunk a 3D képalkotásba és a virtuális boncolásba. 

Regisztráció köteles! 
Regisztráció: http://kutatokejszakaja.hu oldalon keresztül tehető meg. 
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Helyszín: PTE ETK 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. „A” épület 
 

 Szívboncolás 
 

1. turnus 14:00-14:45 
2. turnus 15:00-15:45 
3. turnus 16:00-16:45 

Te gondolkodtál már rajta, hogy néz ki a szíved?! Most betekintést nyerhetsz ennek a fáradhatatlan 
izomnak a működésébe! 
Tóth Miklós professzor úr elkalauzol minket a szívügyek rejtelmeibe! 

Programvezető: Prof. dr. Tóth Miklós egyetemi tanár 

Regisztráció köteles! 
Regisztráció: http://kutatokejszakaja.hu oldalon keresztül tehető meg. 
 
Helyszín: PTE ETK 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. „A” épület 
 

 Félrelépések nélkül! 
 

19:15-20:00  
 
Egészségünk megőrzése érdekében alapvető fontosságú valamilyen sporttevékenység végzése. 
Életkortól függetlenül a mozgásnak bizonyítottan kedvező hatása van az egészségre nézve. 
Mindennapjainkban az egészséges életmód kezd divat lenni, a mozgás iránti kedv is nő, azonban a 
tevékenység végzése hordoz magába veszélyeket is. Fontos, hogy bármilyen sporttevékenység végzése 
ismeretek birtokában történjen, ne pedig csak a kezdeti lelkesedésből megvásárolt legújabb és 
legdivatosabb ruházatban. A mozgással járó veszélyekre felkészülve lehetünk csak képesek akár a 
félrelépések elkerülésére is. 

Az előadás célja megismertetni a hallgatósággal a sportolás közben előforduló leggyakoribb 
sérüléseket, és ezek lehetséges megelőzésének módjait. 

Előadó: Dr. Molics Bálint adjunktus PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 
 
Helyszín: PTE ETK 7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. „A” épület 
 

 Divat és testmódosítás egészségügyi szemmel 
 

20:15-21:00  
 
A mai kor divatos testmódosító beavatkozásait (plasztikai sebészeti beavatkozások, tetoválás, piercing, 
stb.) vesszük sorra az előadáson sok képpel illusztrálva, extrém eseteket is bemutatva. 

Áttekintjük a beavatkozási technikákat és azok egészségügyi vonzatait. 
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Előadó: Dr. Takács Krisztina PhD adjunktus (PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi 
és Védőnői Intézet) 
 
Helyszín: PTE ETK (7623 Pécs, Rét utca 4.) „D” épület 
 

 „A növényi-alapú étrend, és ami mögötte van” 

 
Az előadás célja, hogy felhívja a figyelmet arra a növekvő mennyiségű tudományos bizonyítékra, amely 
a növényi-alapú étrend pozitív egészségügyi hatásairól számol be. Ezen felül bemutatásra kerülnek 
olyan, az étrendünkhöz kapcsolódó környezeti és etikai problémák is, amelyek megoldása újabban 
egyre sürgetőbbé vált. A közérthetőség mellett az objektivitást a tudományos tények forrásainak 
láthatóvá tétele garantálja. 

Előadó: Szabó Zoltán szakoktató (PTE ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet) 

Regisztráció köteles! 
Regisztráció: http://kutatokejszakaja.hu oldalon keresztül tehető meg. 
 
A programok ingyenesek! 
A program változtatás jogát fenntartjuk! 

 

 

17:00-18:00  


