
A SZU LTSZET.
N6cYocvAszRr

tnN rONvvr

Szii I 6szet- n 69 y ogy6 szat ta n kii nyve
Orommel teszek eleget a Szer-

keszt6s6g megtisztel6 felk6r6-
s6nek, amikor Papp Zoltin
professzor a Semmelweis Ki-
ad6nril kozelmtltban megje-
Ient, a,,Sztil6s zet- n6gy 6gyiszat
tank<inyve' cimii miiv6r6l irok
recenzi6t.

|elenleg kozkeletti, a Sem-

melweis Egyetemen p6ld6ul a

jciv6 oktat6si koncepci6j6nak
tervez6sekor is er6sen fontolga-
tott 6ll6spont, hogy ma m6r

k6rd6ses a tankcinyvek ir6sdnak 6rt6ke. E n1zet t6mogat6i
szerint egyrlszL annyira felgyorsult az orvostudominy fejl6-
d6se, hogy a tanktinyvekben megjelent tuddsanyag rendkivtil
gyorsan amortiz6l6dik, m6sr6szt ma a hallgat6k (X, Y, Z-
gener6ci6) l6nyeg6ben csak elektronikus form6ban olvasnak

6s tanulnak, a tananyagot is igy szeretn6k megkapni. Az
e-learning k6ts6gtelen el6nye, hogy a v6ltoz6 tud6sanyag b6r-
mikor aktualizilhat6. Szint6n gyakran merii'l fel, hogy ma az

internetr6l, elektronikus adatb6zisokb6l bdrmikor, brirmilyen
inform6ci6 megszerezhet6.

Az inform6ci6technol6giai fejl6d6s, az internet, a szitmi-

t6g6pek 6s okostelefonok ir6nt abszolut elkcitelezett orvos-
k6nt, ugyanakkor lehet, hogy kicsit retrogrdd, bibliofil em-

berk6nt iidit6 6lm6ny ezt a rendkiviil sz6p ki6llit6sf tan-
konyvet k6zbe venni 6s olvasni.

Papp professzor konyrue 682 oldalon, 16 fejezetben,6s az

ahhoz csatolt n6v-, 6s t6rgymutat6ban, teljess6gre tcirekedve

foglalja dssze szaktertiletiink tud6sanyag6t. Szerkezete, ta-
gol6sa a kor6bban 6ltala szerkesztett tankonywekj6l bevdlt

elrendez6s6t ktiveti. A fejezetek kozotti ardnyokj6l megv6-

lasztottak. Rendkiviil 6rt6kes rijitds, hogy az egyes r6szek

v6g6n, keretes form6ban, pontokba szedetten megtaliljuk
az adott r6szben tirgyalt legfontosabb t6nyeket, ami nagy

tanul6si segits6get jelent, megkonnyiti az elsaj6titand6 is-

meretanyagon beliili srilyozdst.

A bevezet6 fejezetek a sziildszet-n 6gy6gyiszat trirt6ne-
tet, illetve a n5i nemi szervek anat6mi6j6t t6rgyalj6k. Tal6n
nem tiinik szer6nytelens6gnek, ha megemlitem, hogy az

orvost6rt6nelem ir6nti vonzalom Papp professzorral koztis

szenved6ly, igy az els6 fejezetet kiilonos <irommel olvastam.
Az anat6mia 6s a nemi differenci6l6dis zavarai ut6n a n6i
nemi szervek dlettani miikod6se kovetkezik, majd a medd6-
s6g 6s a fogamz6sgdtlils fejezete.

Az ezt krivet6 7 fejezet a v6rand6ss6ggal, v6rand6sgon-
dozissal, a sziil6ssel 6s a gyermekiggyal, illetve az eg6szs6-

ges 6s beteg rijsziilottel foglalkozik.
A congenitalis anom6li6k, teratog6n 6rtalmak didaktikus

bemutat6sa ut6n a zir6 3 fejezet a nlgy6gyiszati infek-
tol6gi66, anlgy6gyiszati onkol6gi66 6s a mtit6ttan6.

A konyv formai megjelen6se nagyon sz|p, j6ldttekinthe-
t6, kcinnyen olvashat6, tanulhat6. Az igen gazdag, rendkiviil

niv6s 6braanyag, a t6bl6zatok 6s k6pek szint6n nagyon ig6-

nyes kieg6szit6i a szcivegnek. A k<inyw nyelvezete p6ldamu-
tat6an pontos, az ir6sm6d v6gig kovetkezetes, ami kifejezett
feliidill6st jelent a magyar orvosi ktizlem6nyekre 6s szak-

konlwekre jellemz6 ortogr6fiai k6oszban. Ez a nyelvi min6-
stga szerz6 mellett nyilv6n a szerkeszt6, 6s a kiad6 munka-
t6rsainak szakmai ig6nyess6g6t is dics6ri.

Mindenk6ppen nagy haszonnal forgathatj6k a tank<iny-

vet a teriilet ir6nt 6rdekl6d6 orvostanhallgat6k, 6s j6 sziwel
6s <irommel is aj6nlom ezt szimukra, b6r tartok att6l, hogy
Papp professzor sz6nd6k6t6l elt6rden, kev6s kiv6telt6l elte-

kintve 6k inkdbb rdvidebb, kev6sb6 r6szletes forr6st fognak
keresni a vizsg|r a tcirt6n6 felk6sziil6s sor6n.

N6lkiilozhetetlen segit6t6rsa lesz ugyanakkor a konyv a

szakvizsg6ra k6sziil6 szakorvos-jelolteknek. Olyan alapos 6s

minden fejezet6ben naprak6sz inform6ci6t kapnak e tan-
konl.wel k€zhez, amely a sztiks6ges klinikai tapasztalat bir-
tok6ban onmag6ban tok6letesen elegend6 a vizsgira tort6-
n6 felk6sziil6shez. Szint6n nem hiinyozhat a kcinyv a gya-

korl6 sziil6sz -nbgy6gyiszok kcinyvespolc6r6l. Mindennapi
gyakorl6 orvosi munk6nk sor6n sz6mtalanszor fordul el6,

hogy egy-egy kdrd6sre m6r nem eml6ksziink pontosan, bi-
zonytalanok vagl.unk egy szakmai dont6s meghozatalakor.

Ekkor val6ban kereshettnk inform6ci6t az interneten is,

ugyanakkor rendkiviili m6don megkonnyiti a helyzetet, ha

ez a szillszet-nbgylgyiszat teljes teriilet6t fel<ilel6, rendki-
viili precizit6ssal megirt, a legfrissebb szakmai ismereteket

tartalmaz6 konyv rendelkez6siinkre 6ll. Azt se hallgassuk el,

hogy a magyar sziil6sz-n6gy6gy6szok koziil nem mindenki
rendelkezik olyan szintti idegennyelv tud6ssal, ami az inter-
netes inform6 croszerzlst lehet6v6 teszi.

Tankonyvet irni az egyetemi hallgat6knak, szakorvosje-

lolteknek 6s szakorvos koll6g6knak mindig cs6bit6st 6s ki-
hiv6st j elent egy szakteriil et vezet| szaktekint6lye i szimir a,

kevesen jutnak el azonban ennek megval6sit6s6ig. Sz6m-

talan kiemelkedS orvosegy6nis6g, professzor fut be minden
elismer6st ki6rdeml6 szakmai p6lyafutdst, andlkiil, hogy
tankonlw kot6dne neviikhoz. Azt is ldtnunk kell, hogy egy

a sziil6szet-n 6gy6gyiszathoz hasonl6an sz6les ismereteket

6tfog6 szakteriilet tank<inywltegy szerzS 6ltal megirni rend-
kiviili feladat, m6r-m6r heroikus v6llalkoz6s. Papp Zoltin
professzor mindig is hangsrilyozta a csalidi ordks6gk6nt ka-

pott pedag6gia, az oktat6s fontoss6g5t 6let6ben. P6ly6ja so-

r6n szdmos tank<in1w 6s szakkonyv szerz\je, illetve szer-

kesztdje volt. Rem6lem nem haragszik meg, ha e helyiitt
m6gis azt irom, hogy ezek koziil mindenk6ppen ezt atan-
konlvet gondolom 6lete ff miiv6nek.

Egydltal6n nem kizdrt, hogy ezlesz az utols6, nyomtatott
form6ban me gj elent magyar sziil6szet- n6 gy 6 gy 6szat tan-
kdryw, 6s n6h6ny 6v mirlva m6r t6nyleg,,csak'az e-learning
kordt fogjuk 6lni. Ha igylesz, ez a konyv m6lt6 m6don z6r-
ja le el6deink or<iks6g6t.

Prof. dr. Acs Ndndor
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