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Tisztelt Tanszékvezető Asszony! 

Engedje meg, hogy alábbiakban megismertessük Önt a hagyományos szakorvosi továbbképzési 

rendszerhez kapcsolódó, szakmai ön- és továbbképzés alternatív lehetőségével, a Medicaltraining-

gel. Ez egy Internet-bázisú, könyvszerűen szerkesztett, de folyamatosan bővülő, interdiszciplináris 

jellegű, szakirodalom feldolgozás. 

Az irodalom 2005.01.01-től folyamatosan szerkesztett, aktuálisan ~ 2400 oldal; közlemény 

összefoglalók száma ~ 4000. 

Medical Training (MT) program céljai, jellemzői 

A már hagyományosan működő orvosi továbbképzési rendszeren belül, önálló és/vagy azokkal 

szimultán alkalmazható, alternatív, önmotivált és kreatív, asszociációs továbbképzési modell 

bevezetése, mely Internet-bázisú, folyamatosan és naprakészen bővülő szisztéma.  

A koordinált szerkesztési elvekben vezető, meghatározó szempont, az interdiszciplináris, valamint a 

gyógyító tevékenység alapvetően individuális/perszonális jellege. 

A MT program, a rendszer jellegéből adódóan, térben, időben, célzottan, gyorsan elérhető 

információtár, mely bázisanyagként szerepelhet a különböző orvosi szakterületeken elvárt korszerű 

ismeretanyag elsajátításához. A gyors tájékozódást és letöltést segíti a kapcsolt diagnózis táblázat és 

a széleskörű, részletes kulcsszó-gyűjtemény. 

Az irodalom feldolgozás ajánlható az egyetemi oktatásban, szakorvos képzésben; oktatók, klinikai 

kutatásokat végzők, orvostanhallgatók számára; bázisanyagként szolgálhat folyóiratokban publikálók 

részére. Alkalmas a teljesítmény mérésére, szóbeli- és/vagy teszt formájában, értekezések, 

szakdolgozatok elkészítésével. 

Irodalomforrás lehet orvostanhallgatók számára tudományos diákköri tevékenységhez. 

A válogatott és szerkesztett irodalom interdiszciplináris - epidemiológia, szülészet/nőgyógyászat, 

gyermek- és belgyógyászat [genetika, immunológia, infektológia, hematológia, hipertónia, 

diabetológia, angiológia, kardiológia, pulmonológia, gasztroenterológia, endokrinológia], 

rheumatológia, dermatológia, oto-, rhino- laringológia, oftalmológia, neurológia, pszichiátria, 

urológia, transplantológia, radiológia, metodika, farmakológia - jellege miatt a fenti szakterületek 

művelőinek is, új információkat nyújthat; természetesen a napi klinikai gyakorlatban is hasznosítható. 

Szerkezeti felépítésben öt fejezetre [epidemiológia, etiopatogenezis, klinikai prezentáció, terápia, 

transzplantáció] osztott, a fejezeteken belül, további alfejezetek, alcsoportok szerinti felosztásban 

szerkesztett, dinamikus ’’nyitott könyv’’. 

Az irodalomgyűjtés havonta történik, a válogatott és szerkesztett bázisanyag blokk negyedéves 

bontásban kerül fel a honlapra. A MT/CLINICAL NEPROLOGY bázisanyag, referencia modellként, a 



Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum, Szak- és Továbbképző 

Központ [Igazgató: Prof. Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár] és a Pécsi Tudományegyetem, Általános 

Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum [Intézetvezető: Prof. Dr. 

Wittmann István egyetemi tanár] segítő támogatásával, 2008. júniusáig, a fenti intézetek honlapján 

volt elérhető. 

Nézettségi indexe évente, 1300-1500 kapcsolódás, keresés. 

Aktuálisan, a www.medicaltraining.hu honlapon jelenleg szabadon megtekinthető; a honlap 

szerkesztése, internetes konvertálása folyamatos. Kérjük, ezen újszerű, alternatív lehetőségről, 

munkatársait tájékoztatni szíveskedjék, illetve szeretnénk kérni azt is, hogy honlapjukon adjanak 

lehetőséget a mellékelt banner vagy egy hivatkozás elhelyezésére, természetesen cserébe az Önök 

honlapjának linkjét mi is elhelyezzük a hivatkozás gyűjteményben. 

Megkeresésünkhöz kapcsolódva, azt is szeretnénk kérni, hogy Ön és munkatársai, kritikus 

észrevételeiket, véleményüket, segítő ötleteiket jutassák el hozzánk, ezáltal kialakulhat egy 

interaktív, virtuális együttműködés lehetősége is. 

Segítségét megköszönve, kívánunk Önnek és munkatársainak eredményes és sikeres szakmai és 

tudományos tevékenységet. 
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