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BESZÁMOLÓ 

az Erdélyi Múzeum‐Egyesület 

Orvos‐ és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának  

XXX. Tudományos Ülésszakáról 

 

Az Erdélyi Múzeum‐Egyesület Orvos‐ és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, 2022. április 

7‐9  között Marosvásárhelyen megszervezte,  a  világjárvány miatt 2020 óta halasztott XXX. 

Tudományos Ülésszakát. 

A rendezvény helyszíne a marosvásárhelyi Kultúrpalota, Grand Hotel és Studium Hub volt. 

A  résztvevők  száma:  előzetesen  regisztrált  445,  helyben  36.  Összesen  286  orvos,  152 

fogorvos, 43 gyógyszerész.  

A  konferencia  előrendezvényeként,  szerdán  a  Studium  Hub  földszinti  és  emeleti 

konferenciatermeiben  a  Pályakezdő  orvosok  és  gyógyszerészek  fórumára  került  sor,  az 

Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége szervezésében. A nagyszámú hallgatóság, kerekasztal 

megbeszéléseken,  magyarországi  szakemberek  előadásain  vehettek  részt.  Köszönetet 

mondunk a Tubák Nimród vezette szervezői csapatnak. 

Csütörtökön  ugyanott már  délelőtt  ideggyógyászati  továbbképzőre  került  sor. Délután  az 

ideggyógyászati  szekcióval  párhuzamosan  a  Grand  Hotel  nagytermében  Antibiotikum 

rezisztencia  és  antibiotikum  felhasználás  a  mindennapokban  címmel  továbbképző 

előadássorozat zajlott orvosok és gyógyszerészek számára. Ugyancsak csütörtökön, a Grand 

Hotel  külön  erre  a  célra  előkészített  Európa  termében  a  Tudományos  Ülésszakok 

történetében először hands on workshopra került sor A feszes kontaktpontok a restauratív 

fogászatban  ‐  Áttekintés  a  nagyméretű  moláris  cavitasok  ellátásától  a  frontfogak 

matricázásáig címmel. Köszönjük Szatmári Szabolcsnak és Székely Editnek a  továbbképzők 

szervezésében  nyújtott  segítséget  valamint  Leiher  Leonórának  a  fogorvostudományi 

workshop és a pénteki továbbképző szervezését. 

Csütörtök  este  a  Grand  Hotel  nagytermében  került  sor  a  megnyitó  ünnepségre.  Ennek 

keretében a szakosztály Lencsés György díjat adományozott dr. Noszál Béla, a Semmelweis 

Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar egyetemi  tanárának  (laudációt mondott dr. Gyéresi 



Árpád  egyetemi  tanár). Megnyitóbeszédet  tartott:  Péter  Ferenc  a Maros Megyei  Tanács 

elnöke,  dr.  Bitay  Enikő  akadémikus,  az  EME  Elnöke,  dr.  Szilágyi  Tibor  egyetemi  tanár  a 

Szakosztály elnöke.  

Bemutatásra került a Szakosztály új kiadványa, a 30 év anyanyelven az egészségtudományok 

szolgálatában  1990‐2020  című  könyv,  szerkesztette:  Szilágyi  Tibor, Gyéresi Árpád,  Egyed‐

Zsigmond Imre. 

A megnyitóünnepség kulturális programmal zárult melyen fellépett Koszika & The hotshots. 

Ezt hangulatos állófogadás követte a Grand Hotel Rhapsody termében, ahol  lehetőség volt 

kollégákkal találkozni, beszélgetni. 

 

Péntek  délelőtt  a  Kultúrpalota  nagytermében  plenáris  előadásokat  hallhattunk,  a  szakma 

jeles külföldi és hazai képviselőitől: 

A fájdalomcsillapítás gyógyszeres kezelési lehetőségei és új fejlesztési stratégiái 

Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Általános 

Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Pécs 

Bruxizmus, sleep apnea, reflux: milyen összefüggés lehet közöttük? A periorális 

izomdiszfunkciók általánosorvosi vonatkozásai 

Dr. Volom András, fogszakorvos, Dr. Volom Esztétikai Fogászati Rendelő, Budapest 

A jövő gyógyszergyártása és innovatív biológiai gyógyszerek 

Dr. Nagy Zsombor Kristóf, egyetemi előadótanár, Budapesti Műszaki Egyetem, Szerves 

Kémia és Technológia Tanszék, Budapest 

Életmód medicina: tényeken alapuló prevenció és terápia 

Dr. Puskás Attila, főorvos, Angio Center ‐ Érgyógyászat, Marosvásárhely 

 

Péntek délután és szombat délelőtt a résztvevők 12 szekcióban 123 dolgozatot és 6 posztert 

mutattak be.  

 

A szombat déli záróünnepségen a legjobb kísérletes munkáért Krizbai István által felajánlott 

díjat  Bod  Réka  vehette  át,  valamint  két  magyarországi,  gyógyszerész  professzor  által 

felajánlott  díjat,  három,  fiatal  gyógyszerész  kolléga:  Papp  Lajos  és  Ferencz  Elek  egyetemi 

tanársegédek, valamint Lieb Dorottya kapta. 

A záróünnepségen Dr. Szilágyi Tibor elnök bejelentette, hogy a  jövő évi, XXXI. Tudományos 

Ülésszak Csíkszeredában kerül megrendezésre. 

 

A rendezvényt kirándulás zárta Mikházára, ahol a helyi nevezettességek meglátogatása után, 

a Bekecs táncegyüttes szórakoztatta a Csűrszínházban megvendégelt kollégákat. 

 

A  Romániai  Orvoskollégium  16,  a  Gyógyszerészkollégium  18  ponttal  kreditálta  a 

Tudományos Ülésszakot. 

A bemutatott dolgozatok kivonatai megjelentek az Orvostudományi Értesítő különszámában 

‐ 95(1). 



A  Tudományos  Ülésszak  plenáris  előadásainak  valamint  az  Antibiotikum  rezisztencia  és 

antibiotikum  felhasználás  a  mindennapokban  című  továbbképző  előadásainak 

videofelvételei  rendhagyó módon elérhetőek a Szakosztály honlapján. Ugyanitt a kollégák 

által készített fényképek is megtekinthetők. 

Köszönettel  tartozunk  Fülöp  Ibolya,  Rédai  Emőke,  Fogarasi  Erzsébet  és  Urkon  Melinda 

gyógyszerész oktatóknak, a regisztrációs adatbázist létrehozó és karbantartó dr. Orbán‐Kis Károlynak 

valamint  a  regisztrációnál  segédkező  gyógyszerészhallgatóknak  és  Diamantstein  Derzsi 

Zsuzsánna  titkárnőnknek,  akik  fáradságot  nem  kímélve  vettek  részt  a  szervezői  és 

lebonyolítási munkában. 

Jelen beszámolót az EME Orvos‐ és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának választmánya a 

2022. május 10‐én tartott ülésén egyhangúlag elfogadta. 

 

Dr. Szilágyi Tibor, az EME Orvos‐ és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának elnöke 

Dr. Sipos Emese, a szervezőbizottság elnöke 

 


