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Köszönetet mondunk az Állatorvos-tudomá-
nyi Könyvtár, Levéltár és Múzeum és vala-
mennyi használónk nevében mindazoknak,
akik a 2009. évben a könyvtárat adományuk-
kal, munkájukkal, tanácsaikkal vagy az Ala-
pítvány az Állatorvostudományért számlájára
(száma: 11707024-20292975) befizetett összeg-
gel támogatták. Nevük a könyvtár honlapján
olvasható.(http://konyvtar.univet.hu/konyvtar/
adomany.htm)

http://www.kepkonyvtar.hu/
Az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár
és Múzeum az állatorvos-történeti dokumen-
tumok és tárgyak legfontosabb hazai gyûj-
tõhelyként tapasztalja, hogy az állatorvos-
történet és az állatorvosi szakma nem élvezi
a jelentõségének megfelelõ közfigyelmet, a
laikusok körében kevéssé ismert. E motiváció
is közrejátszott abban, hogy 2002-ben elindí-
tottuk történeti forrásaink internetes közzé-
tételét. Természetesen ehhez pályázati forrá-
sokra volt szükség.

Ennek eredményeként honlapunkon szere-
pel képtárunk (fotógyûjteményünk) szakmai
és biográfiai szempontból legfontosabb ré-
sze (Drobinoha Angéla szerkesztésében),
amelyet az utolsó napjaiig a könyvtárral szo-
rosan együttmûködõ Mészáros M. János ön-
zetlenül kiegészített saját „gyûjteményével”:
az állatorvosokat ábrázoló festmények, szob-
rok, emléktáblák és numizmatikai emlékek
virtuális múzeumával. Ezekhez csatlakoztak
a síremlékekre és az állategészségügyben
dolgozók hazai és külföldi kitüntetéseire vo-
natkozó gyûjteményei.

Idõközben az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium által kiírt pályázat nyomán 2004-
ben elkészült a digitális állatorvos-történeti
könyvtár, amely a Magyar Állatorvosok Lapja
elõdjének, a Veterinariusnak az elsõ évfolya-
mait, az állatorvosképzés hazai alapítója,
Tolnay Sándor saját és fordított mûveit, va-
lamint gyûjteményünk legjelentõsebb külföldi
darabjait tartalmazza teljes szöveggel, sza-
badon hozzáférhetõen.

2008 nyarán felújítottuk az Állatorvos-
történeti Gyûjtemény 25 éves kiállítását. Ha
már minden tárgyat kézbe kellett venni, le is
fotóztuk ezeket, és a képekhez fûztük Szová-
tay György professzor és Szovátay Adrienne
muzeológus szakértõ magyarázatait, amelye-
ket a megelõzõ években készítettek. Így jött
létre Winkler Bea szerkesztésében a Virtuális
Állatorvos-történeti Gyûjtemény, amely jelen-
leg a tárlóinkban szereplõ állatorvosi eszkö-
zök leírásait tartalmazza.

A hazai állatorvos-képzés 2007-ben volt
220 éves. Ennek alkalmából két könyv kiadá-
sában vett részt a könyvtár, amelyek szintén
felkerültek a honlapra. Fehér György Biogra-
phia címû könyvének anyaga mellett sok
olyan biográfiát is átadott, amelyek közzé-
tételére csak a honlapon nyílt lehetõség. Így
indult a Magyar Állatorvosi Panteon, amelybe
bárki küldhet anyagot. Ez egyben egy integ-
rációs próbálkozás is a személyekhez kap-
csolódó források összekapcsolására: szere-
pel az illetõ életrajza, a fényképei, a mûvészi
ábrázolások, amelyeken megjelenik, és linket
létesítettünk a Huntéka katalógusban a mû-
veihez is.

A Panteon indítása után néhány hónappal
országos képkönyvtári program indult meg,
és megismerkedtünk a Jadox program kínál-
ta lehetõségekkel és elõnyökkel:

•valamennyi forrástípus együtt szerepelhet,

•biztosított a szabványosság (jelenleg: a vál-
tozó szabványok követése nehézkes a html
formátummal),

•használhatók a tárgyszavak,

•biztosított a különbözõ források együttes
keresése.
A Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) az

Országos Széchényi Könyvtár irányításával
mûködõ, 48 hazai könyvtárat összefogó prog-
ram, amelynek célja, hogy a legszélesebb
körben közzétegyék a különféle gyûjtemé-
nyekben õrzött magyar vagy magyar vonat-
kozású képi vagy képként szolgáltatott anya-
got, beleértve kódexeket, fotókat, képeslapo-
kat, plakátokat, kéziratokat stb. A szakszerû
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feldolgozás sokféle szempont szerinti kere-
sést biztosít.

A Magyar Digitális Képkönyvtár létrehozá-
sát rendkívül jelentõs lépésnek érezzük a
könyvtári-múzeumi-levéltári együttmûködõi
kör szempontjából. Miért? Ezeket az intézmé-
nyeket a közvélemény sokszor úgy tartja szá-
mon, mint a „porosodó gyûjteményekkel” el-
matató, az „idõ szavát” meg nem halló, kissé
bogaras kutatók gyûjtõhelyét. Az MDK-hoz
hasonló internetes megjelenés lehetõséget
teremt arra, hogy ezek az intézmények az
eddiginél jóval szélesebb kör, az egyre
inkább a vizualitásra nevelõdõ generációk és
az interneten információt szerzõ világ szá-
mára bemutassák értékeiket és szakszerû
munkájukat. Minél közelebb tud az MDK ke-
rülni a „googlizálódó” világhoz (pl. megálla-
podás kötésével), annál komolyabb lesz az
ebbõl származó promóciós haszon a könyv-
tárak, múzeumok, de a nagyközönség szá-
mára is.

Amikor intézményünk csatlakozott az MDK
projekthez kiegészült az interneten addig
elérhetõ fényképgyûjtemény, amely most már

•együtt kereshetõ más intézmények kép-
anyagával, amelyek egymást erõsítik, kie-
gészítik, így 

•része egy, a felhasználó számára vonzó,
hatalmas gyûjteménynek.
A (digitális) képtár jobb kihasználását már-

is érezzük: a megnyitás óta eltelt néhány hó-
nap alatt számos megkeresés érkezett kia-
dóktól, magánszemélyektõl, akik képet sze-
retnének felhasználni. Vizuális gyûjtemé-
nyünk feldolgozása még nem teljes. Tervez-
zük és szükségesnek tartjuk

•a fotótár teljes feldolgozását és digitalizálá-
sát,

•a sírok és a virtuális múzeum anyagának
feldolgozását az MDK-ban,

•a levéltár kiemelt dokumentumainak digita-
lizálását és feldolgozását.
E tervek megvalósításához azonban továb-

bi források szükségesek.

A képkönyvtárban böngészõ állatorvosok
számára természetesen nemcsak a mi már
ismert anyagunk érdekes, hanem a rokon
könyvtáraké is. Ezernél több orvosi, és több
tucat mezõgazdasági témájú kép van az
adatbázisban. Megtalálhatók itt például régi

könyvek képei, mint például az Ungarns Pfer-
dezucht in Wort und Bild (1893) két kötete
(Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Do-
kumentációs Központ), metszetek, litográfiák,
pl. az agarászatról (Magyar Néprajzi Múzeum
Könyvtára), kéziratok vagy könyvcímlapok
(Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár). Nem-
csak szakmai érdeklõdésre, hanem általános
tájékozódásra is mód van, sok-sok mûfajban
és szakterületen. Több tízezer kép áll rendel-
kezésünkre az ex libristõl a plakátig, az épü-
letképektõl a levelekig. Mindenkinek jó szó-
rakozást kívánunk ehhez a páratlan, új inter-
netes képeskönyvhöz!

Virtuális tudományos közösség
https://www.researchgate.net/

A tudósokért, a tudósok által építve a Sci-
ence 2.0-vel összhangban – áll a Research-
GATE céljai között. Az elmúlt években népsze-
rûvé és elterjedtté vált Web 2.0 mintájára
létrejött a Science 2.0 is, amely a tudomány
és a tudósok fogalmát új módon kívánja
definiálni. Az alapvetõ elképzelés, hogy az új
felfedezések, a tudás megosztása (elterjedé-
se) felgyorsul a kutatók közötti gyorsabb és
egyszerûbb kommunikáció miatt. A változás
már megkezdõdött, amit a nyílt hozzáférésû
folyóiratok számának emelkedése is mutat. 

A ResearchGATE a nálunk is népszerû kö-
zösségi hálók (IWIW, MyVIP stb.) mintáját kö-
vetve az emberek közötti kapcsolatok létre-
hozására és fenntartására szolgál, csak éppen
a tudományos világ szereplõit célozza meg.

Amit kínálnak:

•csatlakozzon kollégáihoz és építse saját tu-
dományos közösségi hálóját,

•fedezzen fel új módszereket, cikkeket és
embereket az új, mindent átfogó kutatá-
sokra orientált keresõmotorral,

•mûködjön együtt kollégáival a honlapun-
kon kimondottan kutatók számára kínált
alkalmazások segítségével.
A regisztráció ingyenes és néhány perc

alatt elkészíthetõ. A regisztráció teljessé té-
telére három gyors lépésben van lehetõség.
Email fiókok megadásával gyorsan és egy-

szerûen megtalálhatjuk ismerõseinket. A kö-
vetkezõ lépésben lehetõséget kapunk arra,
hogy csatlakozzunk egy adott szakterület
mûvelõinek csoportjához.

Végül magunkról kell néhány információt
közölni: kutatási területünk, technikai, IT és sta-
tisztikai ismereteink stb. Ez igen fontos, mert
a rendszer ezek alapján fog megpróbálni cik-
keket, csoportokat ajánlani számunkra. (W.B.)

Ne maradj le! – hangzott el Jim Baum2 fel-
hívása 2008-ban a North American Veterinary
Conference nagyállat szekciójában. Három
lépést kell megtenni ahhoz, hogy egy nagyál-
lat praxis versenyképes és sikeres maradjon
az egyre jobban specializálódó piacon. 

Az elsõ feltétel, hogy lépést kell tartani a
technológiai fejlõdéssel, hogy több beteget,
gazdaságosabban lehessen ellátni. Igénybe
kell venni nemcsak a korszerû diagnosztikai
és terápiás eszköztárat, hanem az informati-
ka vívmányait is. Nehezen képzelhetõ el kor-
szerû állatorvosi szolgálat integrált számító-
gépes rendszer nélkül, amely az állatorvost
összekapcsolja gyógyszerforgalmazójával
és kliensével egyaránt, miközben kezeli a gaz-
dasági feladatokat (számlázás stb.), azonnali
hozzáférést biztosít valamennyi munkatárs
számára egy-egy beteg adataihoz, vizsgálati
eredményeihez, a gazdával folytatott kommu-
nikáció részleteihez, elõjegyzési és határidõ-
naplóként funkcionál és még számos felada-
tot ellát. A gyenge szoftver természetesen
nagy hátrányt jelent! A korszerû diagnosztikai
eszközök közül a digitális röntgent említi pél-
daként, amely gyors, biztonságos és kom-
munikálható eredményeket biztosít. 

Hogy mekkora haszonnal jár és mennyi idõ
alatt térül meg a technológiai fejlesztésre for-
dított összeg? Érdemes kiszámolni, mennyi
idõt nyerünk betegenként, és 10–20%-os idõ-
megtakarítás esetén már reménykedhetünk a
pozitív mérlegben. Nehezebb kérdés, hogy
mikor tegye meg egy praxis ezt a lépést. A
szerzõ válasza: azonnal, hiszen a technológiai
fejlõdés folyamatosan nagy ütemben halad,
nincs értelme várni egy „végleges” megol-
dásra.

A második lépés a régi rendelõ átalakítása
modern kórházzá. A tágasabb épület kelle-
mesebb környezetet biztosít a betegeknek és
a dolgozóknak egyaránt, és pozitív üzenetet
tolmácsol a kliensek felé: itt korszerû, magas
színvonalú ellátást kaphat. A szûkös rendelõ
nem ad lehetõséget több beteg fogadására,
nem lehet korszerû munkafolyamatokat ki-
alakítani. Mikor kerüljön sor a bõvítésre? Ha
túl hosszú a várakozási idõ, ha nem lehet
elég beteget kezelni. Meg kell fontolni, hogy
aránylanak egymáshoz a bõvítés költségei és
a bõvülõ szolgáltatásoktól (több beteg, eset-
leg nagyobb személyzet) várható bevétel;
milyen hatással lesz az esetleges költözés a
pacientúrára és a dolgozókra; hogyan lehet

ResearchGATE

PRAXISKÖZELBEN

2 Baum, J.: Don't get left behind: three critical ways to keep your veterinary practice competitive, and profitable. In: Large animal.
Proceedings of the North American Veterinary Conference, Volume 22, Orlando, Florida, USA, 2008, 2008, 369-371.
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az új helyen a folyamatokat a leggazdasá-
gosabban megoldani és mennyibe kerül az
új hely promóciója.

A harmadik ötlet az egyszemélyes praxisok
egyesítése, aminek révén a specialisták egy
nagyobb központi rendelõbe, kórházba tö-
mörülve sokkal jobban szolgálhatják az ellá-
tandó területet. A kényelem, a biztonságo-
sabb utánkövetés, a speciális tudások szi-
nergiája vonzó a kliensek számára. A csopor-
tos praxisok számára könnyebb a technoló-
giai fejlesztés terheinek viselése, és jobban
biztosíthatók a korszerû eszközök az ultra-
hangtól a laparoszkópig. További elõnyt biz-
tosít más szolgáltatások (patika, labor) mû-
ködtetése. Az sem elhanyagolható szempont,
hogy a csoportos praxis a munkatársak
(kiemelten a fiatalok) számára több szakmai
és gazdasági fejlõdési lehetõséget biztosít.

Természetesen e komoly befektetések után
hasznot remélünk. Bízhatunk abban, hogy a

kliensek hajlandók a gyorsabb, jobb kiszol-
gálást megfizetni, és méltányolják a minõség-
emelésre vonatkozó erõfeszítéseket.

A sertés-egészségügyi monitorozás jövõ-
jét boncolja Stärk és Nevel3. A pusztító jár-
vány emlékét még õrzõ Angliában több sertés-
egészségügyi rendszer mûködik: a British Pig
Health Scheme (BPHS), a National Animal
Disease Information System (NADIS), a Zoo-
noses Action Plan (ZAP) és a Veterinary In-
vestigation Diagnosis Analysis (VIDA). Ezek
szerkezetét, szervezését, adatfeldolgozását
és minõségét, felhasználását és elfogadását
vizsgálták, annak érdekében, hogy javaslatot
tegyenek a rendszerek együttes, vagy külön
javítására. Ez különösen fontos, hiszen az e
rendszerekbõl származó adatok határozzák
meg a sertéstartás jövõjét a farmok, az ága-
zat és a nemzetgazdaság szintjén. A négy
rendszer stratégiai szemléletû értékelését az
alábbi táblázat mutatja:

A vizsgálat szerint a legnagyobb problé-
ma, hogy az ellenõrzés és a felügyelet elválik
egymástól, és az alkalmazott rendszerek céljai
és szempontjai igen eltérõek. Valamennyinél
kimutathatóak voltak bizonyos gyengeségek:

•hiányzott az adatok mennyiségi elemzése,

•nem történt meg a rendszer hatásának vizs-
gálata,

•nem lehet tudni, hogy az eredmények
mennyire torzak az önkéntes vagy szelek-
tív részvétel miatt.
A rendszerek integrációja – mind stratégiai,

mind operatív szinten – a korlátozott források
jobb felhasználásához, az ágazat igényeinek
jobb kielégítéséhez vezetne.

Az ír Martina Anne Kinsella4 egy másik
konferencián örökzöld témát választott: meg-
próbálta az állatorvosokat érõ stressz forrá-
sait azonosítani és megkeresni a stressz
mentesítõ megoldásokat. Az állatorvosokat
érõ speciális stresszhelyzetek már az igen ma-
gas követelményeket támasztó, nehéz kép-
zési idõszakban kezdõdnek, ami egy kultu-
rális sokkal zárul, amikor az egyetemrõl a
hallgató kikerül egy kis, esetleg vidéki praxis-
ba. A kudarcos esetek, a munkaterhelés, a
folyamatos (éjjeli, hétvégi) készenlét, az idõ-
szakos kampánymunkák (pl. ellési idõszak),
az idõjárásnak való kitettség, a családdal
szembeni bûntudat folyamatosan rendkívüli
megterhelést jelentenek. A munka maga szá-
mos egészségügyi kockázattal jár. Az ember-
társállat kapcsolat felértékelõdése további
nyomást jelent az állatorvos irányában, aki-
nek nemcsak a kedvencet kell kezelnie, ha-
nem támogatnia kell a gyász súlya alatt
összeroppanó gazdát is. A kliensek megbíz-
hatatlansága, követelõdzése, arrogáns stílu-
sa vagy a munkatársak közötti interperszo-
nális kapcsolatok is okozhatnak feszültséget. 

Meg kell találni az alkoholizmuson, drogon
kívüli lehetõségeket a feszültségek kezelésé-
re. Célszerû lenne mentálhigiénés órákat
iktatni a képzésbe, amelyeken a hallgatók
csiszolnák interperszonális készségeiket,
megtanulnának prioritásokat meghatározni
és az idõt beosztani, elsajátítanák az asszer-
tivitás, a konfliktuskezelés, a csoportmunka
stb. alapjait. A képzésen kívül jó, ha van egy
olyan szolgálat, amelyhez fordulhatnak az
állatorvosok, ha nehézségeik vannak. Stressz
mentesítõ lenne az is, ha a szomszédságban
lévõ 1-2 személyes praxisok összeállnának.
Egyrészt kiiktatódna a versengésbõl fakadó
feszültség, másrészt egymást támogatva
ésszerûbben lehetne megosztani a forráso-
kat és a munkaterheket. Végül feszültség for-
rása lehet a pénz, a kereset. E tekintetben
stressz csökkentõ lehet, ha elgondolkodunk
azon, hogy mennyit akarunk, és mennyi elég. 

Az állatorvosok öngyilkossági statisztikái
rosszabbak az átlagnál, ez is indokolja, hogy
tanácsadással, a problémák õszinte kimondá-
sával, az elfojtás kerülésével, a függõségek és
a depresszió kezelésével védje magát a szak-
ma és védjék magukat az egyének a stressz
sokszor fatális következményeitõl. (O. É.)

3 Stärk, K. D. C., Nevel, A.: Strengths, weaknesses, opportunities and threats of the pig health monitoring systems used in
England. = The Veterinary Record, 2009. 165. 461-465.
4 Kinsella, M. A.: Stress in the veterinary profession. In: 33rd World Small Animal Veterinary Association Congress, Dublin, Ireland,
20-24 August 2008, 2008, pp 344-346
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alkalmazás körét
Kötelezõ lehet a biz-
tosított farmokon
Laikusok is alkalmaz-
hatók a feldolgozásra
a költségek csökken-
tése érdekében
Magasabb szintû dön-
tések elõkészítésére
szolgálhat

Elfogy a támogatás
Nem hasznosul az
információ
A tagok száma korláto-
zott marad
Az információ nem
lesz alkalmas a maga-
sabb szintû döntés-
hozatalra
Az értékelõk nem
lesznek motiváltak

NADIS

Egyedi farm-szintû
adatgyûjtés
Többféle farm
A csapat lelkesedése
Állatorvos-specialisták
alkalmazása

A standardizáció
hiánya
A klinikai esetleírások
nem specifikusak
Összegzõ adatok,
nem számítások
Ismeretlen a lefedés
és a reprezentativitás
Papíralapú, a modern
technológiát nem
használja eléggé
A jelentések minõsége
nem tökéletes

A lefedés növelése
Befektetés a gazdasá-
gosabb adatrögzítés-
be
A jóléti adatok gyûj-
tése
Az antimikrobiális
szerek használatára
vonatkozó adatok
gyûjtése
Integráció a teljesít-
ményre vonatkozó
adatokkal

Korlátozott támogatás
Az adatok nem alkal-
masak objektív elem-
zésre
A teljes potenciál ki
nem használása
Az állatorvosok
kilépése

VIDA

Bejáratott
Standardizáció, eset-
meghatározások
Magas szintû specifi-
citás
Gyors elosztás
Hasznos magasabb
szintû döntések meg-
hozatalában
Az új szindrómák
mélyreható elemzése

Költséges
Passzív megközelítés
Korlátozott az adat-
szolgáltatók száma
Ismeretlen a lefedés
és a reprezentativitás
A tesztek eredménye
nem mindig kapcso-
lódik a betegséghez/a
farmer veszteségéhez

Folyamatos felülvizs-
gálat és javítás
Regionális együttmû-
ködés a közegészség-
ügyi hivatallal a zoo-
notikus kórokozók
ügyében
További aktív felmérési
elemek felvétele
Az adatszolgáltatás
ösztönzése

A személyzet létszá-
mának csökkentése, a
kompetencia elvesz-
tése, kevesebb farm-
látogatás
A tetemek beküldé-
sének folyamatos
csökkenése
Az ágazat érdeklõdé-
sének hiánya

ZAP

Széles lefedés
Teljesen elektronikus
Optimalizált logisztika
Kiváló minõségû diag-
nosztika
Gazdaságos mértékû
Magas információ-költ-
ség arány

A szerológiai eredmé-
nyek retrospektívek
A tenyésztõ telepek
nem szerepelnek
Nem biztosít a farmok
számára hasznos
eredményt
Alacsony a költség-
hatékonysági ráta

AZ EU Salmonella mo-
nitorozási követelmé-
nyei
A folyamatos felülvizs-
gálat és változtatások
sikeres beavatkozá-
sokat eredményezhet-
nek
Lánc rendszerû moni-
torizálás létrehozása
Integráció a fertõzési
kockázatelemzéssel
A helyzetkép elérhetõ-
vé tétele a felvásárlók
számára

A támogatás elvesztése
A farmerek nem érde-
keltek/nem tartják
fontosnak
A fejlõdés folyamatos
hiánya
A hitelesség csökke-
nése
Az állatorvosok/vágó-
hidak támogatásának
elvesztése
A kutatási eredmények-
kel történõ integráció
hiánya
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