
 1 

IMMUNOLÓGIA NYÍLT NAIMMUNOLÓGIA NYÍLT NAIMMUNOLÓGIA NYÍLT NAIMMUNOLÓGIA NYÍLT NAPPPP    (D(D(D(DEBRECENEBRECENEBRECENEBRECEN))))    

    2011.2011.2011.2011. ÁPRILIS  ÁPRILIS  ÁPRILIS  ÁPRILIS 27.27.27.27.    
    Média megjelenések 

2011. április 26-tól 
 

Nyomtatott média 

 
Egészségcentrum, 2011. nyár (következő szám) 
 

Elektronikus média 

 
DTV, Napszemle, 2011. április 27. 18.45 http://www.dehir.hu/videogaleria/20110427/immunologia.html 
Alföld TV, Este7, 2011. április 27. 19.00 http://www.alfoldtv.hu?id=8646&q=q 
Radio FM 95, Hírek, 2011. április 27. 
Friss Rádió, Hírek, 2011. április 27. 
Friss Rádió, Jövőnéző Extra, 2011. április 29. 18.00 
 

Online média 
  
http://www.deoec.hu/hirek.aspx?nid=18054#18054 
http://www.dehir.hu/eletmod/egeszseg/2011/04/26/123409/immunologiai-nyilt-nap-a-kolcsey-
kozpontban/ 
http://www.weborvos.hu/hirek/gyermekekrol_szol_utolso_tavaszi/174853/ 
http://radiofm95.hu/index.php?megnyit=hirek&szam=67394 
http://www.frissradio.hu/hirek/?id=1047 
http://www.hajdupress.hu/?cikk=622 
 

Online megjelenések 
 
http://www.deoec.hu/hirek.aspx?nid=18054#18054 
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A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, a Magyarországi Immunhiányos 
Betegekért Egyesület, valamint a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola közös 
szervezésében április 27-én Immunológiai Nyílt Napot rendeznek a Kölcsey Központban az 
Immunológia Világnapja alkalmából.  
 
Minden év április 29-e, immár hagyományosan, az Immunológia Világnapja, amelynek alkalmából 
nemzeti és nemzetközi immunológiai társaságok, immunológus kutató és gyógyító orvoscsoportok és 
intézetek különböző rendezvényeket szerveznek világszerte. A rendezvények célja, hogy ráirányítsák 
a közvélemény figyelmét az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő elméleti és klinikai 
szakterületének, az immunológiának a fejlődésére, jelentőségére, valamint az immunológiai 
betegségekre. Hagyományos célcsoportjai a rendezvényeknek a középiskolai tanulók, 
biológiatanárok, nem orvostanhallgató egyetemisták, akik többet szeretnének megtudni az 
orvostudomány ezen viszonylag új, de mégis meghatározóan fontos területéről, illetve bárki, aki saját, 
vagy családtagja, ismerőse betegsége révén került kapcsolatba az immunológiával. Örömteli hír, hogy 
idén a DE OEC-ben működő Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola és a 
Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola mellett az újonnan megalakult 
Magyarországi Immunhiányos Betegekért Egyesület (MIBE) is részt vesz, sőt hangsúlyozott szerepet 
kap az Immunológia Világnapja rendezvényen. – tájékoztatott Dr. Maródi László egyetemi tanár, az 
Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék, valamint a Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és 
Allergológiai Doktori Iskola vezetője. A nemzetközi betegszövetség keretein belül létrejött, és a 
DEOEC Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékével szoros együttműködésben tevékenykedő 
egyesület főbb feladatai az immunhiány betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése, az 
immunhiánnyal élők érdekeinek hazai és nemzetközi képviselete, a betegekkel, hozzátartozókkal és 
orvosokkal való együttműködés.  
 
Az idei rendezvényen immunológus előadók és a betegegyesület vezetői tartanak ismeretterjesztő 
előadásokat és kötetlen, csoportos megbeszéléseket az immunrendszer fejlődéséről és működéséről, 
az autoimmun, allergológiai, immunhiányos és reumatológiai betegségekről. Az Immunológiai Nyílt 
Nap megszervezését a Kölcsey Központ igazgatósága előadótermek kedvezményes rendelkezésre 
bocsátásával és a médián keresztül a rendezvény hirdetésével segíti.  
 
A Nyílt Nappal kapcsolatban további információt Dr. Maródi László tanszékvezető egyetemi tanár, a 
Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola vezetője ad; telefon: 30/636-1680.  
 
 
Helyszín: Kölcsey Központ, Földszint 104.  
Debrecen, Hunyadi u. 1-3.  
 
Időpont: 2011. április 27. (szerda), 14:00 – 17:00 óra  
Az Európai Immundeficiencia Társasásg (ESID) idén első alkalommal rendezi meg a Primer 
Immundeficiencia Világhetet április 22-29. között. A Primer Immundeficiencia Világhét célja a primer 
immunhiány (PI) betegségek felismerésének és diagnosztizálásának elősegítése, amelyek 
kiemelkedően fontos csoportját képezik az immunológiai betegségeknek. Egyúttal lehetőséget biztosít 
az egészségügyi döntéshozók, az iskolák, a családok és a közvélemény informálására és oktatására, 
ezzel elősegítve a lehető legkorábban történő diagnosztizálást és a megfelelő terápia elindítását. A 
primer immunhiány betegségek hete alkalmából egy olyan nemzetközi, szakmai figyelemfelhívás 
történik, amely ráirányítja a figyelmet a PI betegségek fontosságára. A nemzetközi PI közösség az 
immunhiány betegséggel élő emberek számára pozitív változást eredményezhet az egészségügyi 
ellátórendszerben a betegség figyelmeztető jeleinek rendezvényeiken történő széleskörű 
terjesztésével.  
A DE OEC Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszéke több rendezvénnyel is csatlakozik a 
világméretű megmozduláshoz. Munkatársai részt vesznek a 2011. április 22-24 között 
Azerbajdzsánban, valamint a 2011. április 27-28 között Szlovákiában megrendezésre kerülő J Project 
konferenciákon; 2011. április 27-én 14:00-kor a debreceni Kölcsey Központban Immunológia 
Világnapja címen figyelemfelhívó és ismeretterjesztő jellegű rendezvényt szerveznek, amelyben a 
Magyarországi Immunhiányos Betegekért Egyesület (MIBE) és az Immunhiányos Gyermekekért 
Alapítvány is részt vesz.  
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http://www.dehir.hu/eletmod/egeszseg/2011/04/26/123409/immunologiai-nyilt-nap-a-kolcsey-
kozpontban/ 
 

Immunológiai nyílt nap a Kölcsey Központban   

 

Dehir.hu [ info@dehir.hu ] | 2011-04-26 12:34 

Az immunológia világnapja alkalmából 
A Debreceni Egyetem Orvos-  és 
Egészségtudományi Centrum, a 
Magyarországi Immunhiányos 
Betegekért Egyesület, valamint a 
Dienes László Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola közös 
szervezésében immunológiai nyílt 
napot tartanak április 27- én, szerdán a 
debreceni Kölcsey Központban.  

Minden év április 29-e, immár hagyományosan, az immunológia világnapja, amelynek alkalmából 
nemzeti és nemzetközi immunológiai társaságok, immunológus kutató és gyógyító orvoscsoportok és 
intézetek különböző rendezvényeket szerveznek világszerte. A rendezvények célja, hogy ráirányítsák 
a közvélemény figyelmét az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő elméleti és klinikai 
szakterületének, az immunológiának a fejlődésére, jelentőségére, valamint az immunológiai 
betegségekre.  
 
Hagyományos célcsoportjai a rendezvényeknek a középiskolai tanulók, biológiatanárok, nem 
orvostanhallgató egyetemisták, akik többet szeretnének megtudni az orvostudomány ezen viszonylag 
új, de mégis meghatározóan fontos területéről, illetve bárki, aki saját, vagy családtagja, ismerőse 
betegsége révén került kapcsolatba az immunológiával.  
 
Örömteli hír, hogy idén a DE OEC-ben működő Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai 
Doktori Iskola és a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola mellett az újonnan 
megalakult Magyarországi Immunhiányos Betegekért Egyesület (MIBE) is részt vesz, sőt 
hangsúlyozott szerepet kap az Immunológia Világnapja rendezvényen – tájékoztatott Dr. Maródi 
László egyetemi tanár, az Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék, valamint a Petrányi Gyula 
Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola vezetője.  
 
A nemzetközi betegszövetség keretein belül létrejött, és a DEOEC Infektológiai és 
Gyermekimmunológiai Tanszékével szoros együttműködésben tevékenykedő egyesület főbb feladatai 
az immunhiány betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése, az immunhiánnyal élők érdekeinek 
hazai és nemzetközi képviselete, a betegekkel, hozzátartozókkal és orvosokkal való együttműködés.  
 
Az idei rendezvényen immunológus előadók és a betegegyesület vezetői tartanak ismeretterjesztő 
előadásokat és kötetlen, csoportos megbeszéléseket az immunrendszer fejlődéséről és működéséről, 
az autoimmun, allergológiai, immunhiányos és reumatológiai betegségekről. Az Immunológiai Nyílt 
Nap megszervezését a Kölcsey Központ igazgatósága előadótermek kedvezményes rendelkezésre 
bocsátásával és a médián keresztül a rendezvény hirdetésével segíti.  
 
 
 
http://www.weborvos.hu/hirek/gyermekekrol_szol_utolso_tavaszi/174853/ 
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Nyílt Nap az Immunológia Világnapja alkalmából 
Az autoimmun, allergológiai, immunhiányos és reumat ológiai betegségekr ől. 
 

 

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, a Magyarországi Immunhiányos 
Betegekért Egyesület, valamint a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola közös 
szervezésében április 27-én 14:00 – 17:00 óra között Immunológiai Nyílt Napot rendeznek a Kölcsey 
Központban (Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) az Immunológia Világnapja alkalmából. 

Minden év április 29-e, immár hagyományosan, az Immunológia Világnapja, amelynek alkalmából 
nemzeti és nemzetközi immunológiai társaságok, immunológus kutató és gyógyító orvoscsoportok és 
intézetek különböző rendezvényeket szerveznek világszerte. A rendezvények célja, hogy ráirányítsák 
a közvélemény figyelmét az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő elméleti és klinikai 
szakterületének, az immunológiának a fejlődésére, jelentőségére, valamint az immunológiai 
betegségekre. Hagyományos célcsoportjai a rendezvényeknek a középiskolai tanulók, 
biológiatanárok, nem orvostanhallgató egyetemisták, akik többet szeretnének megtudni az 
orvostudomány ezen viszonylag új, de mégis meghatározóan fontos területéről, illetve bárki, aki saját, 
vagy családtagja, ismerőse betegsége révén került kapcsolatba az immunológiával. 

Örömteli hír, hogy idén a DE OEC-ben működő Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai 
Doktori Iskola és a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola mellett az újonnan 
megalakult Magyarországi Immunhiányos Betegekért Egyesület (MIBE) is részt vesz, sőt 
hangsúlyozott szerepet kap az Immunológia Világnapja rendezvényen – tájékoztatott Dr. Maródi 
László  egyetemi tanár, az Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék, valamint a Petrányi Gyula 
Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola vezetője. 

A nemzetközi betegszövetség keretein belül létrejött, és a DEOEC Infektológiai és 
Gyermekimmunológiai Tanszékével szoros együttműködésben tevékenykedő egyesület főbb feladatai 
az immunhiány betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése, az immunhiánnyal élők érdekeinek 
hazai és nemzetközi képviselete, a betegekkel, hozzátartozókkal és orvosokkal való együttműködés. 

Az idei rendezvényen immunológus előadók és a betegegyesület vezetői tartanak ismeretterjesztő 
előadásokat és kötetlen, csoportos megbeszéléseket az immunrendszer fejlődéséről és működéséről, 
az autoimmun, allergológiai, immunhiányos és reumatológiai betegségekről. Az Immunológiai Nyílt 
Nap megszervezését a Kölcsey Központ igazgatósága előadótermek kedvezményes rendelkezésre 
bocsátásával és a médián keresztül a rendezvény hirdetésével segíti. 

2011-04-26 11:57 
Forrás: Weborvos 

http://radiofm95.hu/index.php?megnyit=hirek&szam=67394 
 
Nyílt Napot tartanak az Immunológia Világnapja alkalmából 
2011.Április 27. 08:20   

 

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, a Magyarországi Immunhiányos 
Betegekért Egyesület, valamint a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 
Immunológiai Nyílt Napot rendez ma a Kölcsey Központban. Minden év április 29-e, immár 
hagyományosan, az Immunológia Világnapja. Ebből az alkalomból immunológus előadók és a 
betegegyesület vezetői tartanak majd ismeretterjesztő előadásokat. A Kölcsey Központban ma 14 
órától kezdődik a rendezvény. 

 

 
http://www.frissradio.hu/hirek/?id=1047 
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Immunológiai Nyílt Nap a DEOEC szervezésében 
2011-04-27 10:51  

Immunológiai Nyílt Napot rendez ma a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, a 
Magyarországi Immunhiányos Betegekért Egyesület, valamint a Dienes László Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola.  

 

Dr. Maródi Lászlótól az egyetem Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékének vezetőjétől 
megtudtuk: ezen a héten tartják Európában a primer immunhiány világhetét, ebbe illeszkedik a mai 
rendezvény,  melynek helyszíne a Kölcsey Központ. A programokról Horváth Bojté Tamara a 
Magyarországi Immunhiányos Betegekért Egyesület alelnöke számolt be.Mini összeállításunk a 
Médiatárban. 

Az immunológia területének új felfedezéséről a Jövőnéző Extrában hallhatnak pénteken este 6-tól. 

http://www.hajdupress.hu/?cikk=622 

Immunológia: sokan nem tudják, hogy betegek 
hajdupress  
2011-04-27 14:35 
 
40 ezer immunhiányos betegséggel küzdő ember él Magyarországon. Sokan azonban nem is tudnak 
arról, hogy ők is érintettek, mert nem megfelelően diagnosztizálták őket. 
Az immunológiai tanszéken kezelt három és féléves kisfiúnak 9 hónapos korában egy vérvételen 
derült ki, hogy immunhiányos betegsége van. Azóta havonta jár infúziós kezelésekre Kisvárdáról. 
Édesanyja, Deák Tamásné beszélt fia betegségéről: „Neki van egy nővére, egy 9 éves nővére, és amit 
hazahoz betegséget a suliból, azt elkapjuk. Tehát ő közösségbe nem jár, nem merjük engedni, inkább 
így fogalmaznék, és ezáltal ő is gyakran beteg.” 

A debreceni Klinika infektológiai és immunológiai tanszékén évente több ezer járóbeteget kezelnek, 
kétharmaduk gyerek. A szakrendelésekre leginkább különböző fertőzésekkel érkeznek a betegek. 
Maródi László, tanszéken zajló munkáról beszélt: „Van egy kisebb betegcsoport, akik anyagcsere 
betegségekben szenvednek, de az a betegcsoport, amely megadja a profilját a tanszéknek, az a 
bizonyos immunhiányos betegcsoport.” 

Segítenek  

A vizsgálatokat és kezeléseket 10 éve a legmodernebb genetikai eszközökkel végzik. A betegek 
mindennapi életét egy egyesület is segíti. Bojté Tamara, a Magyarországi Immunhiányos Betegekért 
Egyesület alelnöke a szervezet munkájáról nyilatkozott: „Rendezvényeket próbálunk szervezni nekik, 
amelyeken részt vehetnek, kikapcsolhatnak ők is, meg tudják beszélni a tapasztalataikat, az 
életvezetésüket, tanácsokat tudnak adni egymásnak.” 

A Nyílt Napon kötetlen beszélgetések és előadások is várták az érdeklődőket. Az immunrendszer 
fejlődéséről és működéséről, valamint a betegségek kezeléséről is kaphattak hasznos információkat. 


