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Helyszín:

Pécs, Európa Kulturális Fővárosa „2010”
Megnyitó, Plenáris- és Szekcióülések:
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Romhányi György Aula
Pécs, Szigeti út 12.

Kedves Kollégák!
Nagy tisztelettel és szeretettel meghívunk mindenkit az országhatáron belül
és kívül a VIII. Világtalálkozónkra, melynek több különlegessége van.
Először is a közös rendezés. A Pécsi Tudomány Egyetem jelenlegi vezetése
ezzel is ki kívánja fejezni elismerését Andrásofszky Barna főorvosnak, aki
20 évvel ezelőtt egy olyan szervezetet alapított, mint a Magyar
Egészségügyi Társaság (MET), amely pusztán a 20 éves létével is
bizonyította különös fontosságát a magyar anyanyelvű orvosok,
gyógyszerészek és az összes többi egészségügyi dolgozó országhatárt átívelő
összefogásában. Kezdetben a Kárpát-medence egyes országaiban élők
különböző fokú bezártságából fakadó különbségek kiegyenlítésére tett
erőfeszítések adták a fő feladatot. Mostanra, az egyes egészségügyi
ágazatok tudományos eredményeinek ismertetetése helyett - hisz ezek az
országhatárok átjárhatósága miatt egyéb módon is elérhetők - sokkal
inkább a magyarságot, sőt a Föld összes lakosát, életét, jövőjét érintő
bajok - mint az igazságtalan szegénység, a gyermekéhezés, a népesedés, a
környezet elszennyezettsége, a tiszta ivóvíz biztosítása és számos új
betegség, mint az új vírusok okozta betegségek, a legkülönbözőbb
autóimmun kórképek, a rosszindulatú daganatok számának gyors
növekedése - adják a közösen megvizsgálandó feladatot. Mivel az egyének
és a közösségek egészsége mindig, de a sok- sok ártással teli új helyzetben
különösképpen is, az egyes emberek tudásán, képzettségén múlik, az
egyetem és egy olyan egészségügyi társaság feladata, amely a
tevékenységét az ország határán kívülre is kiterjeszti, nagymértékben
egybe esik.
A VIII. Világtalálkozó különlegessége még maga a város, Pécs. Ha a
történelem viharai miatt nincs is folytonosság a kezdeti és a jelenlegi
egyetem között, mégis nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Pécs városában
alapította Nagy Lajos király az első magyar egyetemet 1367-ben. De túl az
egyetem Pécsre alapításán, a festett falú ókeresztény sírkamrák miatt,
Pécs az UNESCO világörökség listájára is felkerült. Összefüggésben
mindkettővel és azzal, hogy Pécs a sokszínű néphagyomány, a sokszínű
művészeti, kulturális, muzeális hagyományok városa is, 2012-ben Európa
egyik kulturális fővárosa lett. A Világtalálkozó tudományos programján túl,
szeretnénk az itt töltött idejükben a város meghatározó új és régi
szépségeit megmutatni, Önöket maradandó élményekben részesíteni, hogy
később aztán mindig visszavágyódjanak Pécsre.
Mindenkit szeretettel várunk!
Miseta Attila
PTE dékán

Bódis József
PTE rektor

Kellermayer Miklós
MET elnök

A Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók VIII.
Világtalálkozóját az élővilág és benne az emberiség nagy
bajbajutottságát eredményező kizsákmányolás világrendet leváltani
hívatott új világrend, a „Gyógyítás világrend” kimunkálása fő témában
rendezzük.
Fővédnök:
Áder János Köztársasági Elnök
Védnökség tagjai:
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről
Balog Zoltán miniszter és Szócska Miklós államtitkár,
Éger István elnök, Magyar Orvosi Kamara
Hankó Zoltán elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara
Balogh Zoltán elnök, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Páva Zsolt polgármester
Bódis József rektor
Miseta Attila dékán
Betlehem József dékán
Decsi Tamás főigazgató
Tudományos és szervező testület:
Magyar Egészségügyi Társaság Elnöksége
Információ:
Magyar Egészségügyi Társaság
H - 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3
E-mail: met63@t-online.hu
Honlap: www.met-tarsasag.com
Bankszámlaszám: 11742001-20061447
Támogatásokat fenti bankszámlaszámunkra köszönettel fogadjuk.

Mottó:

"Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!"
Reményik Sándor

PROGRAMTERVEZET
2014. augusztus 13. szerda
Érkezés
18.00
Szentmise a Bazilikában
19.00
Orgona hangverseny a Bazilikában
2014. augusztus 14. csütörtök
9.30-10.45
Megnyitó (Romhányi György Aula)
Himnusz
Üdvözlések (Minisztérium képviselői, polgármester,
rektor, dékánok, Andrásofszky Barna örökös elnök)
Rövidfilm vetítése Pécsről, a világörökség városról.
Kovács L. Gábor ismertető előadása a PTE küldetéséről,
az orvos- és egészségtudományi egyetemi képzésről,
kutatásról és gyógyításról.
10.45-11.00

Szünet

11.00-12.30

I. Plenáris (30 perces) előadások (Aula)
Téma: „A gyógyítás!”
Kellermayer Miklós: „Gyógyítsatok, legyetek mind
gyógyító lelkületűek!”
Schönberger András: „Gyógyítás az Ószövetség
Szentírásban”
Fazekas
Zsuzsa:
„Gyógyítás
az
Újszövetség
Szentírásban”
Benke József: „A gyógyítás története a kezdetektől”

12.30-14.00

Ebéd

14.00-15.00

Szekcióülések (10 perces előadások)

15.00-15.30

Kávé szünet

15.30-16.30

Szekcióülések (10 perces előadások)

17.30

Kulturális program és vacsora a Zsolnai negyedben

2014. augusztus 15. péntek
9.00-11.30
II. Plenáris (30 perces) előadások (Aula)
Téma: „Az egyes nemzetek és az emberiség
népesedési ügye a 3. évezred kezdetén”
Mikola István: „Új népvándorlás a világfalu főutcáján”
Kásler Miklós: „A magyar népesség változása a
történelme során”
Falus András: „Populációgenetika, etnikumok és
népesedés”
Molnár
Péter:
„A
népesség-paradoxonok
természetéről”
Heidl György: „Család és népesedés eszmetörténeti
szempontból”
11.30-12.00

Szünet

12.00-13.00

Szekcióülések (10 perces előadások)

13.00-14.00

Ebéd

14.00-15.00

Szekcióülések (10 perces előadások)

15.00-15.30

Kávé szünet

15.30-16.30

Szekcióülések

17.00

Szervezett városnézés

19.00

Hangverseny a Kodály Központban

2014. augusztus 16. szombat
9.00-11.00
III. Plenáris (30 perces) előadások (Aula)
Téma: „Gyógyítói gondolkodás a gyermekközpontú
társadalomban”
Tulassay Tivadar: „Quo vadis Európa? - Jövőnk egy
gyermekgyógyász szemével”
Németh Mária: „A jó nevelés a legjobb nemzeti
politika”
Rosta István: „Klebelsberg és nemzetépítő programjamai tanulságok”
Monspart Sarolta: „Születéstől a temetőig a test is
tőke”

11.00-11.30

Szünet

11.30-12.30

Szekcióülések (10 perces előadások)

13.00-13.30

A Világtalálkozó zárása

13.30

Ebéd

16.00

Autóbuszos kirándulás Máriagyűd-Siklós-Villány vidéken
Borkóstoló egy villányi pincészetben
Bankett vacsora Villányban

2014. augusztus 17. vasárnap
Távozás napja

Fontos tudnivalók:
# A 10 perces szekció előadásokra egyénileg és csoportosan is lehet
jelentkezni, tetszés szerinti témában.
Jelentkezéseket várjuk e-mailben
met63@t-online.hu
vagy postán
Magyar Egészségügyi Társaság
H - 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
Beérkezési határidő: 2014. április 1.
# Szállások és címek
* Jakabhegyi Kollégium: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8.
* Hotel Makár: 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.
# Ebéd és a kollégiumban elszállásoltaknak reggeli
a rendezvény helyszínén, a PTE ÁOK udvarán, sátorban

