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4-5. oldal

Több száz egykori diák utazott a világ szinte minden tájáról Budapestre május 23-ára, hogy részt
vegyen a Semmelweis Egyetemen 25 éve (pontosan 1983-ban) indult német, és 20 éve elkezdődött
angol nyelvű képzés öregdiákjainak találkozóján. Elkápráztatta a résztvevőket mindaz, amit mutatott, mert mutatni tudott magáról az öreg-ifjú egyetem.

Meeting of foreign alumni

6. oldal

Several hundred former students of the university travelled to Budapest from virtually all corners of
the globe on 23 May in order to take part in a reunion marking the 25th year of courses in German,
and the 20th year of courses in English being launched at Semmelweis University.

Stratéga klinikusok

7. oldal

A Klinikai Központ megalakulása óta az egyetemi gyógyító tevékenység irányító szerve, melynek
tanácsadó testülete idén új tagokkal egészült ki. E grémium tagjai részt vesznek az intézmény
gyógyító tevékenysége átalakításának, fejlesztésének tervezésében. Ez alkalommal Szathmári
Miklóst, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatóját kérdeztük a klinikum helyzetéről, fejlesztési
irányairól.

Ünnep a Szájsebészeti Klinikán

8-10. oldal

Kettős születésnapot ünnepeltek május 22-én az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán.
A ma is szemet gyönyörködtető épület falai között fejlődött ki az egyetemi fogorvoslás és szájsebészet, s teremtődtek ennek nemzetközi hírű szakemberei. Egy közülük, Szabó György professzor,
éppen a százéves évfordulón lett hetven éves.

A Diana úti iskola

12. oldal

Szabó Zsuzsa igazgatónő mutatja be a TF gyakorlóiskoláját.

Nehezedő pénzügyi helyzet

13. oldal

Az év első öt hónapjában az egyetem pénzügyi helyzete jó volt – mondja Ivády Vilmos gazdasági
főigazgató, amikor arra kértem, beszéljen intézményünk gazdasági kilátásairól. Sietve hozzáteszi
ugyanakkor, hogy az év végéig majd kétmilliárdos hiányt halmozhat fel az egyetem, ha a jelenleg
tapasztalható romló pénzügyi helyzet nem vesz pozitív irányt.

ISAS – dedicated to serve students

14. oldal

Wir funktionieren ganz ähnlich wie ein kleines Kabinett

15. oldal

Megrendelői-szolgáltatói viszonyban

17. oldal

Az Ér- és Szívsebészeti Klinika 2007-es átalakulásakor jött létre a Városmajori Klinikák Gazdasági és
Üzemeltetési Igazgatósága. Gazdálkodásuk részleteiről Kovács Péter, a tömb igazgatója beszélt.

Vendégelőadó a Gyógyszerésztudományi Karon

20. oldal

A Gyógyszerészi Kémiai Intézet meghívására egyetemünkre látogatott és előadást tartott az Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar Gyógyszerészeti Intézet tanszékvezetője, Gyéresi Árpád.

Informatikai fejlesztések

22-23. oldal

Az egyetem Informatikai Stratégiája megteremtése érdekében célként vázolt feladatok 2007-2009ig tartó időszakban való megvalósulásával önálló napirendi pontként foglalkozott április végi ülésén
a Szenátus. Ennek kapcsán tekintjük át az elmúlt évek történéseit Tóth Barnabás, az SMIF informatikai igazgatója segítségével.

TDK Moszkvában

24. oldal

Semmelweis Napi ünnepségsorozat
Megemlékezés
Semmelweis Ignác születésének 191. évfordulójáról július 1. (szerda) 9 órakor a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár
és Levéltárban emlékezünk (Budapest, I. ker.,
Apród u. 1-3.)
Ünnepi beszédet dr. Papp Magor rezidens,
a Magyar Rezidens Szövetség elnöke mond.

Koszorúzási ünnepség
Július 1-jén 11 órakor a Belső Klinikai Telep udvarán található szobornál, ahol dr.
Mészáros Judit, az Egészségtudományi Kar
dékánja mond ünnepi beszédet.

Semmelweis Napi ünnepség
Július 1-jén 13 órakor a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Díszteremben, ünnepi beszédet
mond dr. Kollai Márk egyetemi tanár, leköszönő általános rektorhelyettes.
Program:
Új tisztségviselői megbízások átadása
Tanszék vezetésről leköszönő professzorok
méltatása
 Professor Emeritus cím adományozása
 Pro Universitate díj átadása
 Kitüntetések, véradói díjak átadása
 Habilitációs oklevelek átadása
 Docensi kinevezések átadása
 Pályázati és alapítványi díjak átadása
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Semmelweis Egyetem

Külföldi öregdiákok találkozója
Több száz egykori diák utazott a világ szinte minden tájáról Budapestre
május 23-ára, hogy részt vegyen a Semmelweis Egyetemen 25 éve
(pontosan 1983-ban) indult német, és 20 éve elkezdődött angol nyelvű
képzés öregdiákjainak találkozóján.
Az elmúlt bő negyed évszázad alatt mintegy 1600 angol és 700 német nyelvű oklevelet állított ki az egyetem, valamint több
mint 3000 külföldi hallgató végezte itt első
két elméleti évét. Az idegen nyelvű képzés töretlen népszerűségét a Semmelweis
Egyetemen szerzett orvosi diploma magas
presztízse segíti. Ezt igazolja, hogy 2008ban négyszeres volt a túljelentkezés az Általános Orvostudományi Kar idegen nyelvű
évfolyamára, míg idén már az első öt hónap
alatt is többen adták be jelentkezési kérelmüket, mint tavaly.

Tudomány: kiút a válságból
A május 23-i alumni rendezvényen, melynek a Tűzoltó utcai EOK épület adott otthont, elsőként dr. Tulassay Tivadar rektor
köszöntötte a vendégeket. Beszédében elmondta: a gazdasági, ökológiai
válság közepette az egyik
kivezető út a tudományé. Az egyetem vezetője az elmúlt időszak legnagyobb eredményének
az idegen nyelvű oktatás
hamburgi, székhelyen kívüli képzésének elindítását nevezete, amely a németajkú diákoknak nyújt
lehetőséget az anyaországban megkezdett tanulmányok folytatására,
és a magyar egyetemi diploma megszerzésére. Dr. Tulassay Tivadar kiemelte: az intézmény sokat tesz azért, hogy
egykori hallgatóival jó kapcsolatokat ápoljon: programokat, konferenciákat szervez
számukra.
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter három nyelven – latinul, németül és
magyarul – üdvözölte a hallgatóságot. Beszédében hangsúlyozta: az innováció, az állandó változás lehet az éltető erő az egyetem számára. A szaktárca irányítója pozitívan
méltatta az egyetemen folyó képzést, az
egyetem vezetőit, akiknek köszönhetően kitűnő eredményeket mondhat magáénak az
intézmény. A miniszter a folyamatos megújulás fontos részének tekinti az emberi kapcsolatok ápolását, megerősítését, amelyre e
találkozó jó alkalmat nyújt.
Dr. Sótonyi Péter rector emeritus az intézmény fontos részének és az egyetem dip-
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lomatáinak nevezte az egykori külföldi hallgatókat, mert jó hírét viszik a világban az itt
folyó nívós és világszerte ismert képzésnek.
Dr. Ligeti Erzsébet professzor, a Külföldi
Hallgatók Titkársága társigazgatója, a képzés
elindításának körülményeit, az akkori meglehetősen hűvös politikai légkört is felidézte
beszédében. A nyolcvanas évek elején Magyarországra, vagy ahogy akkoriban hívták,
a legvidámabb barakkba érkező első NSZK-s
hallgatók kalandként foghatták fel az itteni
képzésen való részvételt. Az első évfolyam
diplomaosztója után egy héttel került sor az
osztrák-magyar határnyitásra, és nem sokkal később a berlini fal leomlására. Az angol
nyelvű képzés elindítására hat évvel később,
1989-ben került sor. Dr. Ligeti Erzsébet beszédében méltatta Fonyó Magdolnának a
német nyelvű képzés szervezése terén vég-

 Fonyó Magdolna, háttérben Kollai
Márk
Az öregdiákok közül dr. Khalil Shir Shamsi
angolul, dr. Ralf Dux pedig németül, majd
magyarul szólt a megjelentekhez. A Németországból érkező egykori hallgató szerint
az egyetemi évek alatt szerzett benyomásokat, élményeket soha nem lehet elfelejteni. Dr. Dux úgy fogalmazott: büszke rá,
hogy itt szerezhette meg diplomáját ahhoz
a szakmához, amely mindig is álma volt. Ma
is gyakran visszatér Magyarországra, hogy
ápolja kapcsolatait itteni barátaival.

Az egyetem diplomatái

zett több évtizedes tevékenységét, amelynek elismeréseként a Pro Universitate Díjat
vehette át a rektortól. Fonyó Magdolna hatalmas taps közepette köszönte meg az elismerést.
A május 23-i sikeres külföldi öregdiák-találkozó kiemelkedő mozzanata volt egy hosszú
távú alumni-koncepciónak. Ennek részeként
szeretnénk egy olyan internet-alapú adatbázist és kommunikációs felületet létrehozni,
ahol egyrészt az egyetem nyilvántartaná az
öregdiákokat, másrészt az arra bejelentkező
öregdiákok közvetlenül tudnának egymással
kapcsolatba lépni. Emellett folytatjuk az angol nyelvű elektronikus hírlevelek küldésének gyakorlatát, évi 2-3 alkalommal, valamint
folyamatosan beléptetjük a frissen végzett
külföldi hallgatókat a Semmelweis Alumni
Associationba.
S.Gy.

A külföldi öregdiák-találkozóra nagy számban jöttek el ma Németországban dolgozó
orvosok. Közéjük tartozik dr. Miriam Jacob
Düsseldorfból, aki három gyermeke miatt a
legutóbbi találkozón nem tudott részt venni, s most volt először alkalma arra, hogy
visszalátogasson az intézménybe. A fogorvosnő 1995-ben végzett Budapesten, és
mint mondja, annak idején a kíváncsiság
hajtotta tanulni a magyarországi egyetemre, amiről korábban már sokat hallott. Nagyszerű éveket töltött itt, a képzés szerinte
rendkívül intenzív és gyakorlatorientált volt.
Arne Björn Jäger egy észak-németországi kisvárosból, Salzgitterből érkezett a magyar fővárosba tanulni, ő 1996-ban szerezte
meg diplomáját, ma ortopédiával foglalkozik. Gyerekkora óta kellemes emlékek fűzik
az országhoz, egyik nagynénjénél ugyanis
már tanulmányai előtt is gyakran töltötte a
nyarakat Szegeden. Számára tehát nem egy
idegen kelet-közép-európai országot jelentett Magyarország; szívesen döntött a budapesti egyetem mellett. Ahányszor csak teheti, ma is visszajár ismerőseihez, barátaihoz,
és egykori tanáraival is tartja a kapcsolatot.
Noha szűkre volt szabva az együttlét ideje,
az alma materükbe visszatérők sok hasznos
információt cserélhettek egymást közt.
Pap Melinda
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Emlékezés, öröm és kellem
Mindhárom megvolt, nem is kis dózisban a május 23-i külföldi öregdiáktalálkozón. Volt, aki évtizedek óta nem járt Budapesten, csak emlékei
burkában hordozta diákéveit. Így aztán volt sok meglepetés, amikor a
legifjabb és legizmosabb épületbe, az EOK-ba beléptek az öregdiákok: rég
ismerős arcok a vadonatúj környezetben.
Persze volt nagy készülődés is mindkét
részről: emlékek rendezése, a hajdani fényképek előkotorászása
a hallgatói oldalon, a
másikon, a szervezőkén pedig már hónapokkal ezelőtt összeállt a gondos tervezés
nyomán a program.
Kialakítása elsősorban
az egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igaz-  A főszervezők: Pétsch András, Lőrincz Márton Ákos
(ÁOK VI.), Tamás Anikó, Kún Éva és Sümeghy Gyula
gatóságát (NKI), közelebbről Sümeghy
Gyula igazgatót és munkatársát, Pétsch
rolhatnám, ha nem tartana kordában a behatárolt nyomdai terjedelem.
Andrást dicséri. Meghosszabbított kezük a
Elkápráztatta a résztvevőket mindaz, amit
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
mutatott, mert mutatni tudott magáról az
(MKI) volt, ahol Kún Éva igazgató és Tamás
öreg-ifjú egyetem. És nem csak épületeAnikó rendezvényszervező gondozta a taket, hanem embereket, régi, ismerős arcolálkozó ügyeit.
kat, hangokat és illatokat, mindazt, ami a
múlt homályából pillanatok alatt megéled a
Szervezők
hívó szóra. Köszönöm kedves olvasó eddigi figyelmét, mostantól tényszerűen ismerÍgy aztán ezen az eseményen összekapasztetem az események sorát. A Semmelweis
kodott és gyümölcsözött a gondos terveAlumni Reunion 2009 címet viselő rendezzés és kigondolás, a megvalósításban apró
vényre összesen 310 külföldi öregdiák jött
részletekig menően átgondolt finom, női
el alma matere meghívására, néhányuk csaérzéket kívánó kiműveléssel. Az itt felsoládtagja kíséretében. És nem csak volt hallrolt szervezőkön kívül az egyetem számos
gatók jelentek meg: megtisztelte részvéteszervezeti egysége segítette háttérmunkálével a nagyszabású rendezvényt az iráni
val a rendezvény sikerét, így köszönet illeti
nagykövet, Ali Reza Irvash, a német nagya Külföldi Hallgatók Titkársága munkatársait,
követ-helyettes, Klaus Bönnemann, a göaz EOK épület igazgatóságának dolgozóit, a
rög nagykövetség tanácsosa, Tzanetos
rendezvény során dolgozó biztonsági munKarantzis, eljött az amerikai nagykövetség
katársakat, nem beszélve arról a majd húsz
munkatársa, Ágnes Frehr is, és természehallgatóról, akik egész nap segítették és eltesen itt volt a hallgatótoborzással foglaligazították a vendégeket. Nem találkoztam
kozó és a rendezvényt is támogató College
résztvevővel, aki a találkozó valamely haszInternational igazgatója, dr. Horváth Attila
nálatos nyelvén – magyarul, angolul vagy
úr is. A délelőtti programot Herczku Ágnes
németül – ne dicsérte volna a szervezők
népdalénekes produkciója zárta, utána a
munkáját. A nagyszabású rendezvény észvendégek kisebb csoportokban megismerrevétlen gördült előre jól megtervezett, és
kedtek az EOK épületével.
jókora előzetes munkával megtámogatott
útján. Egy dolgot viszont sehol sem találtak
a megjelentek: a nagy rendezvényekre oly
Délutáni program
gyakran jellemező személytelenséget. Itt
Délután a tudománynak adóztak: előadásominden szívből jött és szívhez szólt: a terítékat hallhattak németül Merkely Béla prokek kelleme, a beszédek közvetlensége, az
fesszortól, angolul Falus András profeszültetés ésszerű és finom kiagyalása, ami bizszortól és Anton Sculeantól, egyetemünk
tosította, hogy egymásra találjanak az egydíszdoktorától. A negyedik szekcióban az
mást ismerhető volt diákok, a káprázatos,
egyetem innovatív kezdeményezései muszeretettel nyújtott esti program és még so-
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tatkoztak be rövid prezentációkban. Majd
az érdeklődő vendégek a Kardiológiai Központba, illetve a Belső Klinikai Tömbbe mehettek. Utóbbi részeként a látogatók megnézték a belülről teljesen megújult Központi
Épületet és impozáns Tanácstermét, az I. Sz.
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetet,
és természetesen az új Fogorvostudományi
Oktatási Centrumot.

Díszvacsora
A nap záróeseménye a gyertyafényes díszvacsora volt az EOK aulájában, ahol dr. Kollai
Márk rektorhelyettes, a Külföldi Hallgatók
Titkárságnak igazgatója mondott pohárköszöntőt. Az est fénypontja Cakó Ferenc homok-animációs produkciója volt, Liszt Ferenc: „Les Preludes” című művének zenéjére
a teremtés, illetve a világ keletkezésének
történetét jelenítette meg homokképekben,
játszi könnyedséggel. Mint azt újságunknak
elmondta, a körülbelül nyolc perces produkciót két hét alatt építette fel kemény gyakorlással, hogy tartani tudja a zene diktálta
feszített tempót, ami mindig nagy kihívás.
Az est háttérzenéjét a Jazz Faces nevű zenekar szolgáltatta, szintén nagy sikerrel.

Pillanatképek
Természetesen megkérdeztem dr. Fonyó
Attila professzort, akinek nevéhez kapcsolódik a német nyelvű oktatás elindítása. Mint mondta, már csak meghívottként
van itt, s legnagyobb érdemének azt tartja ebben a munkában, hogy jó embereket
választott maga mellé. Fonyó Magdolna,
későbbi felesége, oroszlánrészt vállalt a külföldi hallgatókkal való foglalkozásból, őhozzá minden problémájukkal fordulhattak és
fordulnak ma is. Az őt köszöntő óriási taps
magáért beszélt. Dr. Gera István FOK dékán rengeteg volt hallgatójával találkozott.
Örömmel tapasztalta, hogy nagyon sok izraeli volt diák, körülbelül 45 fő jött el, sőt az
1994-ben végzett fogorvos évfolyam szinte teljes létszámban jelen volt. Nagyon szép
karrierekről hallott: szinte mindnyájuknak
Folytatás a 7. oldalon
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Erinnerung, Freude und Flair
Fotos / Pictures:
http://www.sote.hu/galeria/?album=1

Auf dem Alumnitreffen am 23. Mai waren alle drei dieser Komponenten
anzutreffen, und zwar nicht in geringer Dosis. Es gab hier Leute, die seit
Jahrzehnten nicht in Budapest gewesen waren.
Und natürlich waren die Vorbereitungen
auf Hochtouren gelaufen: da wurden – bei
den ehemaligen Studenten – Erinnerungen
aufgefrischt und alte Fotos herausgekramt,
und auf der anderen Seite – bei den Veranstaltern- dank sorgfältiger Planung schon
vor Monaten das Programm gestaltet. Das
Lob für die Zusammenstellung desselben
gebührt in erster Linie dem Internationalen
Direktorat der Universität, genauer gesagt,
Direktor Gyula Sümeghy und seinem Kollegen, András Pétsch. Als verlängerter
Arm dieses Direktorats fungierte das Direktorat für Marketing und Kommunikation, wo sich die Direktorin Éva Kún und die
Veranstaltungsorganisatorin Anikó Tamás
für die Angelegenheiten des Treffens engagierten.
Außer den an dieser Stelle genannten Organisatoren trugen noch zahlreiche Einheiten der Universität durch ihre Hintergrundarbeit zum Gelingen der Veranstaltung bei.
Hier kam alles vom Herzen und sprach das
Herz an: die reizenden Gedecke, die Unmittelbarkeit der Ansprachen, die bis ins Detail wohldurchdachte Sitzordnung, die dafür sorgte, dass die Studenten, die einander
kennen könnten, zueinander fanden, das
faszinierende, liebevoll gestaltete Abendprogramm und vieles andere mehr.

Das Programm
Zu der Veranstaltung mit dem Titel Semmelweis Alumni Reunion 2009 folgten insgesamt 310 ehemalige Studenten aus dem
Ausland der Einladung ihrer Alma Mater.
Und hier waren nicht nur sie präsent, sondern die groß angelegte Veranstaltung wurde auch vom iranischen Botschafter, Ali
Reza Irvash, vom Ständigen Vertreter der
Bundesrepublik Deutschland, Klaus Bönnemann, sowie vom Botschaftsrat der griechischen Botschaft, Tzanetos Karantzis,
durch ihren Besuch beehrt. Mit dabei war
auch die Mitarbeiterin der amerikanischen
Botschaft, Ágnes Frehr und natürlich auch
der Direktor des College International, Herr
Attila Horváth. Das Vormittagsprogramm
wurde durch die Produktion der Volksliedinterpretin Ágnes Herczku abgerundet.
Am Nachmittag huldigte man den Wissenschaften: auf dem Programm standen
Vorträge von Professor Béla Merkely auf
Deutsch sowie von Professor András Falus
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und Professor Anton Sculean, Ehrendoktor der Semmelweis Universität auf Englisch. Ausserdem wurden die innovativen
Projekte der Universität vorgestellt. Anschließend konnten interessierte Gäste das
Kardiovaskuläre Zentrum bzw. den Inneren
Trakt der Klinik besuchen. Im Letzteren besichtigten die Besucher das von innen komplett renovierte Zentralgebäude und seinen imposanten Ratssaal, das I. Institut für
Pathologie und Experimentelle Krebsforschung und natürlich das völlig neue Lehrzentrum für Zahnheilkunde.
Den Ausklang des Tages bildete ein Kerzenschein-Dinner in der Aula des EOK, bei dem

Dr. Márk Kollai, Stellvertretender Rektor
und Direktor des Ausländischen Studentensekretariats eine Ansprache hielt. Den
Höhepunkt des Abends war die Vorstellung von Ferenc Cakó: eine Sandanimation zu dem musikalischen Werk „Les Preludes“ von Franz Liszt.
Ich befragte selbstverständlich auch Professor Dr. Attila Fonyó mit dessen Namen die
Einführung des deutschsprachigen Studienprogramms in Verbindung gebracht wird.
Wie er sagte, er betrachtet bei dieser Arbeit die Tatsache als sein größtes Verdienst,
dass er sich gute Leute für sein Team ausgesucht hat. Magdolna Fonyó, seine spätere Ehefrau, übernahm einen Bärenanteil
der Beschäftigung mit den ausländischen
Studenten, an sie konnten sich die Studenten mit all ihren Problemen wenden – und
das tun sie auch heute noch.
Kata Tolnai

Meeting of foreign alumni
Several hundred former students of the university travelled to Budapest from
virtually all corners of the globe on 23 May in order to take part in a reunion
marking the 25th year of courses in German, and the 20th year of courses in
English being launched at Semmelweis University.
Over the past quarter of a century the university has awarded around 1600 diplomas
in English and 700 in German. More than
3000 foreign students have completed their
first two years of theoretical training here.
The considerable prestige of medical diplomas issued from Semmelweis University
is another factor in ensuring the continued
popularity of courses in foreign languages at
the university.

Science: a way out of the crisis
University Rector Dr. Tivadar Tulassay was
the first speaker to welcome the guests at
the 23 May alumni reunion held in the Basic
Medical Science Center building in Tűzoltó
Street. In his speech he said that science represented a potential way out of the current
economic and ecological crisis. The head of
the university termed the launch of off-campus foreign language courses in Hamburg
the greatest achievement of recent times;
these give German-speaking students the
opportunity of continuing studies initiated
in the mother country and acquiring a Hungarian university degree.
Dr. István Hiller, minister of education and
culture, who was also present at the gathering, called “constant change” the vital force
of the university. Maintaining and strengthening human relations represents one important element of this, the minister said.

Dr. Péter Sótonyi, rector emeritus, said
former foreign students were diplomats of
the university because they disseminated
throughout the world the excellent reputation of the high standard, internationallyrecognized training taking place here.
Professor Dr. Erzsébet Ligeti, co-director
of the Foreign Students’ Secretariat, reminded her audience of the circumstances leading up to the start of foreign language training and the then somewhat frigid political
atmosphere. In her speech she commended
Magdolna Fonyó for her several decades
of work in the area of the organization of
courses in German, in recognition of which
she was rewarded with the Pro Universitate
Award.

Diplomats of the university
Among the former students of the university Dr. Khalil Shir Shamsi made a speech
in English, and Dr. Ralf Dux first in German
then in Hungarian. Both said that they were
proud to have been awarded degrees from
the university.
After the speeches guests were invited to
lunch and then alumni were taken on a tour
of the building and invited to attend section
sessions. The evening wound up with dinner
and live music.
Melinda Pap
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Stratéga klinikusok
A Klinikai Központ Tanácsadó Testületről
A Klinikai Központ megalakulása óta az egyetemi gyógyító tevékenység
irányító szerve, vezetője dr. Tulassay Tivadar rektor, helyettese dr.
Stubnya Gusztáv stratégiai, működésfejlesztési és igazgatásszervezési
főigazgató, tagjai pedig a klinikák igazgatói mellett dr. Ivády Vilmos
főigazgató, dr. Jákó Kinga orvos szakmai igazgató és a humánerőforrás
igazgató, Berényi Zsuzsanna. E grémium tanácsadó testülete idén új,
fiatal tagokkal egészült ki.
A tanácsadó testület tagjai részt vesznek az
egyetemi gyógyító tevékenység átalakításának, fejlesztésének tervezésében. Felvetéseiket eljuttatják az elnökhöz és helyetteséhez,
akik ennek alapján állítják össze az ülések napirendjét. Természetesen előterjesztést is készít a felvető, összefoglalja a témában érintett aktuális helyzetet és a kívánt változtatás
irányát, esetleges hatását. A Klinikai Központ
számára javaslatokat dolgoznak ki az egyetemi klinikum fejlesztésének irányára, koncepciójára. Hogy ebből mit fogad el a döntéseket
meghozó Klinikai Központ, az már nem a tanácsadók dolga. Annyiban talán mégis, hogy
a tanácsadók maguk is vagy klinikaigazgatók,
vagy klinikai felső vezetők, így a születő döntések az ő munkájukat is érintik.

Klinikai infrastrukturális
fejlesztések
Egyöntetűnek tűnik az a vélemény a klinikusok között, hogy a további egyetemi infrastrukturális fejlesztések célkeresztjébe a betegellátási infrastruktúrát kell állítani, kiemelten
azokat az épületeket, amelyek koruk legkorszerűbbjei voltak építésük idején, de mára,

majd 100 év elteltével csak külső szépségük
és architektúrájuk csodálatra méltó, fenntartásuk azonban nehézkes, műszakilag egyre
kevésbé felelnek meg a velük szemben támasztott igényeknek. Az épületek megújításán kívül természetesen a gyógyító tevékenység fejlesztése is cél, aminek mikéntjére
tesznek javaslatot a tanácsadó testület tagjai.
A napirenden szereplő most aktuális témák a
teljesség igénye nélkül a következők: központi intenzív részleg kialakítása a külső tömbben, a tervek szerint júliusi indulással. További
feladat az egyetemen a sürgősségi betegellátás megszervezése, csakúgy, mint az integrált
onkológiai ellátásé, amit célszerű – elsősorban
belgyógyászati profilú klinika tevékenységében elhelyezni. E téren több tennivaló is akad,
mint ahogy dr. Szathmári Miklós, az I. Sz.
Belgyógyászati Klinika igazgatója, a tanácsadó testület tagja mondja: cél, hogy a beteg
onkológiai kezelése az egyetemen maradjon,
tehát itt vigyék végig a teljes kezelést, ne csak
az inkurábilis esetek kössenek ki valamelyik
klinikán, miközben az egyetemnek sem rehabilitációs ellátása, sem pedig elegendő számú
krónikus ellátást biztosító ágyszáma nincs. Ez
utóbbiak fejlesztése is cél, mondja a klinika-

Junior Prima Díjas
Dr. Béni Szabolcsot, a Gyógyszerészi Kémiai Intézet tanársegédjét
június 11-én Junior Prima Díjjal tüntették ki „Magyar oktatás és köznevelés” kategóriában. A Prima Primissima Díj célja a magyar értelmiség eredményeink megőrzése, a hazai tudomány, művészet és
kultúra fejlesztésének erősítése.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó 30 év alatti fiatalok 2007-től a
Junior Prima Díjat érdemelhetik ki. E rangos díjat évente, a Prima
Primissima kategóriáinak megfelelően, tíz-tíz tehetséges ifjú veheti át.

Folytatás az 5. oldalról
jól működő magánpraxisa van, de vannak,
akik kutatásban dolgoznak. Egyben közösek: büszkék a szakmájukra és alma materükre, a Semmelweis Egyetemre. Dr. Voszka
István adjunktust is kérdeztem a benyomásairól. Szerinte az 1988-ban végzett német
évfolyam tagjai kiemelkedően nagy számban voltak jelen. Összességében több német ajkú volt hallgató jött el – mondta,
és aztán hosszan dicsérni kezdte a szervezést és a programokat. Csak úgy, mint
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Szécsényi-Nagy Balázs EHÖK elnök, ő a
program és a szervezés mellett a recepciós
hallgatók munkáját is dicséri, akiket az MKI
és a NKI munkatársai közösen választottak
ki sok jelentkezőből. Mint mondta, a résztvevők gesztusaiból is látszott, hogy oldott
a hangulat és nagyon jól érezték magukat
az emberek.
További képek az egyetem honlapján:
http://www.sote.hu/galeria/?album=1
Tolnai Kata

igazgató. Mindezen felvetések megszülettek
vagy születőben vannak, a megoldást remélhetőleg a közeljövő meghozza.
Sok esetben nem csak az egyetem vezetőin
múlik a megvalósítás, hiszen pályázatok, központi pénzek is kéretnek a tervek megvalósításához. Hogy csak a legismertebbet említsem, a még mindig végső döntésre váró
Korányi-projekt, aminek segítségével átalakulhat – elsősorban a külső telepen zajló, de
az egész intézményre kihatóan – az egyetemi
betegellátás.

Intenzív részleg a pesti
oldalon
Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika második emeletén már folynak az átalakítási munkálatok,
amelynek eredményeképpen a tervek szerint
júliustól szolgálnák ki az Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Klinika felügyeletével a pesti oldalon is, elsősorban a külső tömb klinikáinak ilyen ellátási igényeit. Eddig a Kútvölgyibe szállították innen a betegeket, ezt váltja
ki a nyolc intenzív ágy, ami az esetleges későbbi átalakulás után is maradna a klinikán,
úgynevezett szakági intenzív terápiás ellátásra – mondja dr. Szathmári Miklós klinikaigazgató. Megtudtam, náluk majdnem száz százalékos az ágykihasználtság, s egyre súlyosabb
állapotú betegek érkeznek hozzájuk, ráadásul
nagy számban az ügyeleti időben, ami jócskán megdrágítja e betegek ellátását. Mint
mondja, havi átlagban körülbelül 140 akut
fekvőbeteget vesz fel a klinika a délután öttől másnap reggel nyolcig terjedő időszakban, ami az összes betegszám majd 35 %-át
teszi ki. Ez az ellátást megdrágító jelenség,
vagyis az ügyeleti időben való súlyos betegek érkezése Szathmári professzor tapasztalata szerint nemcsak ezen a klinikán, hanem
az egész ellátó rendszerben tapasztalható.
Okként elsősorban azt említi, hogy az egészségügy átalakításával a korábbi bejáratott
betegutak lezárultak, újak pedig nem nyíltak,
és a járóbeteg ellátás szükséges reformja sem
követte a fekvőbeteg ellátás drasztikus átalakítását. Ami a jelentkező költségterhet enyhítené, az a sürgősségi betegellátás egyetemi
megvalósítása.
Tolnai Kata

A tanácsadó testület
tagjai
Bereczki Dániel (Neurológiai Klinika)
Gál János (Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Klinika)
Merkely Béla (Kardiológiai Központ)
Nagy Zoltán Zsolt (Szemészeti Klinika)
Szabó András (I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika)
Szathmári Miklós (I. Sz. Belgyógyászati
Klinika)

Fotók: D. Kiss Balázs
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Százéves a Szájsebészeti Klinika
Kettős születésnapot ünnepeltek május 22-én az Arc-Állcsont-Szájsebészeti
és Fogászati Klinikán. Száz esztendeje annak, hogy a Mária és a Pál utca
sarkán felépült az akkori Európa egyetlen fekvőbeteg osztállyal rendelkező
Stomatológiai Klinikája. A ma is szemet gyönyörködtető épület falai
között fejlődött ki az egyetemi fogorvoslás és szájsebészet, s teremtődtek
ennek nemzetközi hírű szakemberei.
Egy közülük, dr. Szabó
György professzor, éppen
a megnyitó után harminc
évvel született, és élete
csaknem ugyanennyi ideje
fonódik össze a klinikáéval.
Általa újult meg az épület is, melynek tantermében ünneplőket a jelenlegi
igazgató, prof. dr. Barabás
József üdvözölte: először
az elnökség tagjait – prof.
dr. Fejérdy Pál oktatási
rektorhelyettest, prof. dr.
Karádi István ÁOK és prof.
dr. Gera István FOK dékánt, dr. Németh Zsolt
egyetemi docenst, igazgatóhelyettest, valamint
Ábrahám Mária intézetvezető főnővért –, majd a
klinikák, intézetek irányítóit, a kari tanácstagokat,
a klinikai dolgozókat és a
társegyetemek képviselőit.

 Az arcokon meghatódottság, elmélyült figyelem és
felszabadult derültség

Meghatódottság,
elmélyült figyelem és felszabadult derültség egyaránt
jellemezte a hangulatos
rendezvényt, ahol ünnepi üdvözletek váltakoztak
múltidéző
gondolatokkal (az elhangzottakat a
további oldalakon közöljük). A klinika főbb pro-  Fejérdy Pál, Hemnann Péter (takarásban) Bögi Imre,
Ackermann Alajos és Szabó György
filjait bemutató előadásokat Szabó professzor
másodéves fogorvostan-hallgató szavalatköszöntése követte, végül eseményzárótal, dr. Györe Anett rezidens énekkel és dr.
ként Fejérdy rektorhelyettes az egyetem,
Koppány Ferenc klinikai orvos gitárjátékkal
Gera dékán a kar, Barabás igazgató pedig a
szórakoztatta. Az ünnepség és a megemléklinika nevében megkoszorúzta az alapító,
kezés ötletgazdája, főszervezője dr. Orosz
Árkövy József emeleti lépcsőfordulóban
Mihály c. egyetemi tanár, a klinika dolgolévő szobrát. A jelenlévőket Cserkó Márta
zója volt.
Nagyon kedves gyermeke az Általános OrHelyreigazítás
vostudományi Karnak a jubiláló klinika, mely
Ötödik lapszámunk 14. oldalán közölt cikkszívesen látott és elismert tagja az ÁOK-nak
ben két évszám sajnálatosan felcserélve jelent
is – mondta az ünnepi felszólalásokat kezdő
meg. Az 1828-ban alapított könyvtárat 1861Karádi István dékán. Röviden szólt a múltben költöztette Semmelweis Ignác a Hatvani
beli küzdelmekről, az Európa-szerte nagy
utcai akkori orvosi épületbe.
Tolnai Kata
hírnevet szerző felvirágoztatókról. A klinika
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bizonyította, hogy lehet rangja az itt gyakorolt szakmának akkor is, ha műveléséhez
nem volt követelmény az általános orvosi
végzettség – jegyezte meg.

Klinikaméltató üdvözletek
Rektor úr üzenetét, jókívánságait is tolmácsoló Fejérdy Pál rektorhelyettes leszögezte: az évek során a Mária utca 52. szám
alatti épület sokat változott kívülről, belülről, s szellemiségében, de mind a betegellátásban, mind az oktatásban, mind pedig
a tudományos kutatásban a stomatológiai
szemlélet fellegvára volt és maradt. S ehhez
hozzájárult Szabó György professzor is, kinek hosszú életet kívánt.
Gera István dékán szóban és fotókkal vezette végig az utat a klinikává válásig,
ahol aztán kinevelődött az az oktatói gárda, amely később megalapozta a fogorvosi kart. Az 1909-es épületavatáskor Morelli
Gusztáv ezt írta naplójába: „A külföldi résztvevők, akik igen nagy számban megjelentek
Árkövy József meghívására, irigységgel vegyes örömmel tekintették meg a mintaszerűen berendezett klinikát.” Ugyanígy tekinthet
ma bárki a két éve átadott FOK Centrumra,
de a Mária utcai épületre is.

Múltidéző
A 19. század közepéig a „fogorvosok” fogat húztak, tömtek, fogsort készítettek, az
arc- és szájüreg sebészi betegségeit pedig
a sebészek gyógyították. Idővel azonban
rájöttek, hogy egyik sem fejlődhet a másik
nélkül. Ebben a felismerésben, többek mellett, nagy szerepe volt az orvos, sebészorvos és fogmester Árkövy Józsefnek, aki
hosszú harccal elérte, hogy 1890 februárjában – két hónappal megelőzve Bécset –
megnyíljon a Budapesti Egyetemen (a mai
gazdasági épületben) a Fogászati Intézet,
mely 1906-ban alakult át nyilvános rendkívüli tanszékké. A Mária utcai saroktelken felépült gyönyörű épület – a főbejárat fölötti
üvegmozaik Róth Miksa alkotása – ünnepélyes megnyitóját 1909. február 14-én tartották. A Stomatológiai Klinikán volt fog- és
szájsebészeti, konzerváló és protetikai osztály, stomatológiai propedeutika, fogadtak
fekvőbetegeket, létesült könyvtár, s oktattak fogászati anatómiát, patológiát, anyagés szövettant, bakteriológiát.
Szabó József (1919-1937) vezetése alatt
röntgen és orthodontiai osztállyal, fogtechnikai és orvosvegytani laborral, szájnyálkahártya-rendeléssel gyarapodott a klinika.
Folytatás a 9. oldalon
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 Koszorúzáson Barabás József, Gera István és Fejérdy Pál
A korán elhunyt Máthé Dénes után Balogh
reményt arra, hogy a klinika is hosszútávon
Károly (1944-1966) vette át a német kitelefennmarad.”
pítés ellen védelmező, majd újjáépítő tisztet,
Az ünnepi eseményen a legtöbb nevetést
s erőfeszítése nyomán alakult meg az önálaz 1980-ig intézetvezető-helyettes adjunkló fogorvosi kar. A maxillofacialis sebészetet
tusként itt dolgozó Ackermann Alajos fameghonosító Skaloud Ferenc docens egy
kasztotta, aki közismert rekeszizom-tornázévig volt az épület első embere, Berényi
tató stílusában anekdotázta végig a múlt
Béla (1967-1976)
új műtéti módszereket vezetett
be. Vámos Imre
(1976-1980) újjászervező-épületfelújító törekvését
halála
akasztotta meg, az interregnumban Csiba
Árpád docens volt
a megbízott igazgató, 1981. február
1-től pedig Szabó
György lett az irányító. Tőle 2004
júliusában vette
át a stafétabotot  Szontágh Eszter, Gorzó István, Sonkodi István, Nagy Katalin
Barabás József,
aki az ünnepi múltidézés ezen pontján emszázad zűrzavaros történelmében evickélő
lékezett meg az egykori dolgozókról és köklinika mindennapjainak fényképeken megszönte meg a jelenlegi kollégák munkáját.
örökített eseményeit, s szeretetteljes csipS még hozzáfűzte: „Száz éve sem volt jobb
kelődéssel, egy-egy találó jelzővel idézte
helyzetben az ország, elődeink mégis létremeg szereplőit, a róluk elterjedt legendákat.
hozták ezt az épületet, mert fontosnak tarA rendhagyó emlékezéshez néhány felvételt
tották azt. Fontossága ma sem változott.
kölcsönzött neki Balogh Károly Amerikába
A körülöttünk lévők szemlélete változott
származott és ugyancsak professzorságig
meg, ez bajaink legfőbb forrása. Remélem,
jutott fia, aki az ünnepségen hallgatta végig
az országnak lesz elég ereje ahhoz, hogy
az édesapjáról fennmaradt történeteket.
újra megtalálja a helyes értékrendet. Ez ad

Átépítés
Idén tavasszal kezdődött el a Paradontológiai
Klinika elköltözése után felszabadult hely átépítése a második emeleten. Május végétől
működik a dentoalveoláris sebészeti részleg,
négy kezelőegységgel. Ennek költségét részben a kar állta, részben a klinika gazdálkodta ki
– tájékoztatott érdeklődésünkre Barabás igazgató úr. Következő lépésként az említett részleggel szomszédos oktató ambulanciát szeretnék komplett műtővé alakítani, ahol például
csontpótlásokat tudnak végezni és a fogyatékosokat is megfelelően ellátni. Egyelőre keresik a mintegy 30 milliós terv anyagi fedezetét
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Szakmai keresztmetszet
A rendezvényen öt előadás adott ízelítőt a
klinika szakmai és tudományos tevékenységéből. Elsőként a fogászati implantológia negyedszázados fejlődését, jelenkori jellemzőit
mutatta be Joób-Fancsaly Árpád egyetemi adjunktus, Divinyi Tamás professzorral
közösen készített előadásában. Kitért a fogsebészeti ambulancia megváltozott műtéti
profiljára. A leggyakoribb beavatkozás manapság is a fogeltávolítás, viszont a tíz évvel
ezelőtt még második helyen lévő fogmegtartó kezelések helyett mindinkább előtérbe
kerül az implantáció, melyet az esetek körül-

ünneplő
belül egyharmadánál valamilyen csontpótló
eljárás egészít ki.
A helyreállító sebészettel foglalkozott Barabás
József professzor és Vízkelety Tamás adjunktus előadása. A hallgatóság esetbemutatásokon keresztül követhette végig a
tumorsebészeti eredményeket, a baleseti sérültek és a fejlődési rendellenességek ellátását, a funkciókiesések helyreállítását. Minden
műveletnél a rágás és a beszéd lehetőségének
nyújtása mellett figyelni kell az esztétikumra
is – hangsúlyozta az előadó, kinek 1984-es keletnémet tanulmányútja után kezdődött meg
a helyreállító sebészet a klinikán, s a felhalmozott tapasztalatok az „Ärzte der Welt” sebészeti misszió keretében Kambodzsában is
hasznosulnak. A szájüregi daganatok gyógyszeres és sugárterápiáját Németh docens
taglalta, Szabó professzor ismeretanyagára is
támaszkodva ő vezette be a modern kemoterápiát a klinikán. Ezt a sugár- és a kombinált
kezelések elemzése követte.
Nyolc éve vizsgálják a klinikán a 2-es típusú diabétesz és a szájüregi daganatok öszszefüggéseit. Ennek eredményeiről számolt
be Ujpál Márta egyetemi docens Suba
Zsuzsanna professzorasszonnyal együtt
összeállított előadásában. A lefolytatott számos vizsgálat igazolta, hogy a metabolikus
szindróma és a diabétesz mellitusz kedvezőtlenül befolyásolja a rosszindulatú daganatok, így a szájüregi tumorok kialakulását és
lefolyását. A különböző csontpótlási eljárásokat dr. Bogdán Sándor egyetemi adjunktus ismertette, Szabó és Barabás professzorokkal közös előadásában. Megemlítette a
már széles választékban kapható csontpótló anyagokat, több időt szentelt a csontnyerési módok, a csontvételi helyek magyarázatára.

Születésnapi köszöntés
Az I. világháború után Szabó Józsefnek, a II.
világháború után Balogh Károlynak, a rendszerváltás után pedig Szabó Györgynek jutott a klinika újjáteremtésének feladata. A
június 23-án hetvenéves professzor gazdag
életpályájának legfontosabb állomásai: Makón született, Szegeden lett orvosdoktor
1963-ban, majd sebész, szájsebész szakorvos, 16 hónapos párizsi tanulmányútját követően kandidátus (1974), egyetemi docens
(1978) és MTA doktor (1986). 1981-ben nyerte el a budapesti szájsebészeti katedrát,
melyet 2004-ig egyetemi tanárként vezeFolytatás a 10. oldalon

Ifjúsági Jellinek pályázat
A Magyar Pathologusok Társasága és a Nemzetközi Pathologiai Akadémia Magyar Divíziója pályázatot hirdet az idei ifjúsági Jellinekdíjra. Pályázhatnak főállású Ph.D. hallgatók,
vagy egyetemi hallgatók, akiknek 2008-ban
elsőszerzős publikációja jelent meg nemzetközi folyóiratban. A pályázatot augusztus 30ig juttassák el dr. Kádár Annához (II. Sz. Patológiai Intézet).
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Folytatás a 9. oldalról
tett. Több mint 300 tudományos dolgozata, 29 könyvfejezete, 2 monográfiája, 3 tankönyve jelent meg, 5 videofilmet készített,
2 szabadalma van, 6 nemzetközi és 3 magyar folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 10
nemzetközi szakmai társaság tiszteletbeli, illetve vezetőségi tagja. Elismerései: a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztje, Akadémiai-díj, Markusovszky-díj, Árkövy, Korányi
és Tóth Károly plakettek. Kiemelkedő hazai
és nemzetközi tevékenységét az IAOMFS, a
legjelentősebb nemzetközi szaktársaság vezetősége 2007-ben oklevéllel ismerte el.
Szabó professzort a klinika nevében utódja, Barabás József igazgató köszöntötte, az
1996-ban alakult Magyar Arc-, Állcsont- és
Szájsebészeti Társaság Németh Zsolt főtitkár révén tolmácsolta köszönetét az alapítónak, a jelenlegi tiszteletbeli örökös elnöknek. Az alma mater üdvözletét prof. dr.
Nagy Katalin dékán (Szegedi Tudományegyetem, FOK) hozta el, s ajándékai között
ott volt a gimnáziumtól jó barát, Sonkodi
István professzor által készített emléklap
és -plakett is. Végül egykori tanítványként
Gera István dékán úr elevenítette fel az
együttmunkálkodás éveit.
Az ünnepelt a vidám köszöntőkhöz igazodva professzori ténykedésének tréfás epizódjait elevenítette fel, később kérdésünkre már
komolyan válaszolt:
– A legfontosabb dolog, ami az intézetvezetői működésem során történt egyrészt a
klinika átépítése volt, másrészt, hogy az arc-,
állcsont- és szájsebészetet önálló szakvizsgává tudtuk tenni, s így az európai szakvizsgarendszerbe integrálhattuk.
Szabó professzor ma is hihetetlenül aktív:
tanít, vizsgáztat, törődik a fiatal orvosokkal,
gyógyít, s publikál. A nemrég megjelent, orvosi implantátumok felületkezeléséről szóló
amerikai könyvben egy fejezetet írt, s idén
kerül az olvasókhoz a nyelőcsősebészettel
foglalkozó, Kiss János professzorral közös
sebészeti könyve is. S miként mondta: mindig van valami, amiről írni kell. Az ember
agyában mindig születik valami.
Az összeállítást készítette:
Tóth Andrea
Fotók: D. Kiss Balázs

Kerek születésnapi
évfordulók
Időrendi sorrendben elsőször Wenger
Tibor professzor 70. életévét ünnepelték
május 28-án a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetben, június 2-án Tringer
László professzor 70. születésnapját a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán, majd
június 3-án a NET-ben gyűltek össze az ünneplők Csaba György professzort köszönteni 80. születésnapján, június 10-én pedig
Réthelyi Miklós professzort köszöntötték
mindkét anatómiai intézet munkatársai 70.
születésnapja alkalmából. Későbbi lapszámunkban méltatjuk az ünnepelteket.

SE_2009_7_atcserelt.indd 10

 Gera István és Szabó György

VII. Magyar Fogorvosnapok nemzetközi
támogatással
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának legnagyobb meglepetésére az
FDI (Fogorvosok Nemzetközi Szervezete)
Continuing Education Programme (Folyamatos Továbbképző Program) vezetője azzal
kereste meg a szervezőket, hogy az FDI minden évben, minden országban kiválaszt egy
rendezvényt, amelyet támogat, és amelyhez
nemzetközi előadót biztosít. 2009-ben úgy
gondolták, hogy a Magyar Fogorvosnapok
május közepi kétnapos rendezvénye az általuk támogatott program.

Magyar fogorvosi rendezvényt még nem ért
ilyen elismerés, ez volt
az első alkalom, hogy
az FDI nyitott Magyarország irányába. A Továbbképző Központ egyből
felajánlott két, nemzetközileg elismert előadót:
Ivo Krejcit, a Genfi
Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikájának vezetőjét, és Gera István
professzor urat, egyetemük Parodontológiai
Klinikájának vezetőjét, a
Fogorvostudományi Kar dékánját. Így a kétnapos rendezvény első felkért, fő előadója
mindkét napon az FDI előadója volt. A díszteremből kiszorult fogorvosok kivetítőn nézték az előadásokat. A fogorvos résztvevők
száma mindvégig 1300 fölött volt, amihez
csatlakoztak még a második napon a már hagyományosnak mondató Dentálhigiénikus
Szimpózium résztvevői. Nagy öröm volt,
hogy a rendezvényre elfogadta a meghívást Orlando Monteiro da Silva, a Council
of European Dentists (Európai Fogorvosok
Tanácsa CED) elnöke (képünkön jobbra), és
Tulassay Tivadar (képünkön balra), a Semmelweis Egyetem rektora is. Orlando Monteiro

da Silva előadásában arra világított rá, menynyiben tudják befolyásolni a gyakorló fogorvos mindennapi munkáját egy nemzetközi érdekvédelmi szervezet erőfeszítései.

Rendhagyó rendezvény
Látogatásának az is aktualitást adott, hogy
2011-ben Magyarország ad otthont a CED
közgyűlésének, így a mostani vizit kiváló lehetőség volt bemutatni azokat a helyszíneket,
amelyeket majd be lehet vonni a majdani rendezvény programjaiba. (A CED által megfogalmazott állásfoglalásokról részletes információk

a CED honlapján találhatók www.eudental.
eu).Az idei Fogorvosnapok abból a szempontból is rendhagyó volt, hogy szakítva a hagyományokkal, nemcsak szigorúan tudományos programmal kedveskedtek a szervezők
a résztvevőknek, hanem első előadónak egy
„civilt” kértek fel, aki egy általános helyzetértékelést adott a publikumnak. Tölgyesi Péter,
aki a rendszerváltás egyik emblematikus alakja, elemezte a mostani jelenségeket, és próbálta felvázolni azokat a csapdákat, amelyeket
az egészségügynek el kellene kerülni.
Hermann Péter
(képünkön középen)
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Százharminöt éves intézet
Egyetemünk önálló Közegészségtani Intézetét 1874-ben alapították, az
elsők között Európában. Az immár 135 éve történt eseményre a Tűzoltó
utcai új Elméleti Orvostudományi Központ Békésy termében emlékeztek
április 22-én. Az ünnepséget dr. Tompa Anna (képünkön középen)
intézetigazgató professzor nyitotta meg.
elevenítése. Az intézet első igazgatójának,
Fodor Józsefnek (1874-1901) egyetemi pályafutásáról dr. Kapronczay Károly professzor beszélt. Az alapítás történéseit dr.
Tahin Emma foglalta össze („Elérkezettnek
látszik tehát az idő, hogy itt közegészségtani
tanszék felállíttassék.”), majd dr. Ballér Piroska „Tantárgy született – emlékezés jelen
időben” című előadásával zárult az ünnepség első része.

Őt követően dr. Ádám Veronika (képünkön balra), tudományos rektorhelyettes
és prof. dr. Hunyady László (képünkön
jobbra), az Általános Orvostudományi Kar
dékánhelyettese köszöntötte a tekintélyes
életkorral büszkélkedő intézetet és munkatársait, s az ünnepség résztvevőit.

A történelem folyamán időként átszervezett, átnevezett, kettéválasztott intézet
egyik egykori vezetője, dr. Schultheisz Emil
professor emeritus „Fracastorotól Fodorig, a
fomestől a bactériumokig” című előadásával
kezdődött meg a múltbeli események fel-
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Fotó: D. Kiss Balázs

Metabolomika – ígéretes új tudományág
A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
ad otthont a már hagyományos Semmelweis
Genomikai Hálózat előadássorozatnak, ahol
dr. Falus András intézetvezető (képünkön
középen áll) meghívására minden alkalommal egy aktuális tudományos kérdéssel
foglalkozó kutató kap lehetőséget, hogy kutatótársaival megismertesse a szakterület újdonságait és saját eredményeit. Május 6-án
a Gyógyszerészi Kémiai Intézet munkatársa,
Bohus Eszter (képünkön jobbra) tartott előadást munkájáról.
Bohus Eszetr prof. Noszál Béla intézetigazgatóval és prof. Jeremy K. Nicholsonnal, a
londoni Imperial College nemzetközileg elismert kutatójával közösen végzi kutatásait. A
„Farmako-metabolomika mint rendszerbiológiai
vizsgálati módszer” című előadás segítségével
rövid betekintést nyertünk a metabolomika alig
néhány évtizedes történetébe, eddig kifejlesz-

Az eltűnt idő nyomában
Akár Marcel Proust világhírű munkája is lehetne a mottója annak a két kitűnő előadásnak, amely a Semmelweis Egyetem Baráti Körének április végi összejövetelén elhangzott.
Virtuális séta a múltban két nagyszerű vezető segítségével. Az egyik, dr. Molnár László,
egyetemünk Központi Levéltárának vezetője,
a másik, dr. Gálszécsy András, egyetemünk
gazdasági főigazgató- helyettese volt közel tíz
évig. Erről és a május végi rendezvényről őszi
lapszámunkban olvashatnak beszámolót.

A szünet után Tompa professzorasszonytól
dr. Jakabfi Péter vette át a moderátori tisztet. Dr. Kaposvári Júlia a Közegészségtani
Intézetben eltöltött 42 évre emlékezett viszsza, őt követték a dr. Sujbert László által
tolmácsolt „mozaikszerű emlékek” és dr.
Simon Tamás is 48 év emlékeit osztotta
meg a hallgatósággal.
A rendezvény utolsó két előadásában dr.
habil. Forrai Judit az új népegészségügyi
szemlélet intézetbeli meghonosodására tekintett vissza, dr. Dákay Mária pedig az elmúlt négy évtized oktatásáról és munkatársairól villantott fel pillanatképeket.
Az ünnepség elismerő oklevelek átadásával
zárult.
-ta

tett módszereibe, az elért eredményekbe, nem
utolsósorban pedig a tudományág fejlődésének perspektíváiba.
A metabolomika tudományága a rendszerszemléletű biológia válfajai közé tartozik, mivel
nem egy konkrét anyagot vagy anyagcsoportot vizsgál az élő szervezetben, hanem a kis-

molekulák (angol nyelvterületen: metabolitok)
összességét, és ezek koncentrációváltozásait
igyekszik figyelemmel kísérni. A tudományág
egyik fő vizsgálati módszere a mágneses magrezonancia-spektroszkópia, amelynek fejlődése, érzékenységének javulása tette lehetővé,
hogy a szervezet folyadéktereiben megtalálható sokszáz anyagcseretermék mennyiségét
gyorsan, akár 4-6 perc alatt meghatározhassuk.
A másik hasonlóan jól alkalmazható módszer a
tömegspektrometria.

Új összefüggések feltárása
a gyógyításhoz
A metabolomika nem elégszik meg azzal, hogy
egy időpontban felmérje a mintában lévő anyagcseretermékeket: arra törekszik, hogy az anyagok
mennyiségének időbeli változását nyomon követve olyan új összefüggéseket tárjon fel, amelyek segítségével betegségeket, állapotokat,
mérgezéseket lehet gyorsan azonosítani, illetve
a sok összetett információ segítségével a szervezet eddig ismeretlen működéseit tudja nyomon
követni és feltárni. Éppen ezért a metabolomikai
vizsgálatokhoz rengeteg mérésből származó,
rendkívül nagyszámú adatot kell kezelni, amihez
nélkülözhetetlen a jelentős számítógépes háttér,
speciálisan erre a célra fejlesztett, ún. többváltozós adatelemző szoftverekkel felvértezve.
Ezt a fiatal tudományágat sokféle gyakorlati kérdés megoldására igyekeznek fejleszteni,
pl. diagnosztikai célokra (pl. enzimdefektusok,
vesebetegségek, ízületi gyulladás, meningitis,
koronária betegség), gyógyszerkutatásokban,
daganatos szövetminták elemzésére, a bélbaktériumok szerepének jobb megismerésére,
járványtani vizsgálatok végzésére, stb. Az előadó számos érdeklődő kérdést kapott a hallgatóság tagjaitól, ami azt bizonyítja, hogy a
metabolomika az egyetem kutatói számára is
érdekes kihívást és új lehetőségeket jelenthet.
BMD
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Igényesek vagyunk, mert csak így
maradhatunk talpon
Szabó Zsuzsa igazgatónő komoly, elgondolkodtató, lelkiismerettől
áthatott mondatát választottam címként. A Diána utcai Semmelweis
Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium megérdemli, hogy
közelebbről megismerjük az ott folyó munkát.

Egészségtan tanárképzés

Első osztálytól emeltszintű
oktatás
A Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium az új tanévben is barátságos környezetben, sportpályákkal várja jelentkezőit. Első osztálytól emelt szinten folyik a testnevelés és az idegen nyelv
oktatása. A gimnáziumban a hagyományos
négyévfolyamos képzés mellett, nyelvi előkészítővel kiegészülve, ötévfolyamos képzés
is indul. A testnevelést, az első idegen nyelvet (angol, német) és az informatikát emelt
szinten oktatják, a matematika, történelem,
idegen nyelvek, testnevelés, magyar nyelv,
biológia, informatika tantárgyakból biztosítják az emeltszintű érettségire való felkészítést. A tanítási szüneteket a nyári táborok,
erdei iskolák, sítáborok teszik színesebbé,
míg sportolási lehetőségeket az iskola diáksportköre biztosít. A diákok között több versenysportoló is van.
Az 1983-ban épült háromszárnyas iskolaépület és telke önkormányzati tulajdonban
van. Az épület alkatrészei hol itt, hol ott elöregedtek, így hát az is az igazgató és kollégáinak gondja, hogy míg erre támogatás
érkezik, házilag megoldják a javításokat. A
kerületi képviselőtestület idén tavasszal évi
harmincmillió forintot különített el az iskola
céljaira, és az önkormányzat szerződésben
vállalja, hogy 2009-ben és 2010-ben 30-30
millió forinttal támogatja a gyakorlóiskolát,
mely összegből az épület rendbehozatalára
végre sor kerülhet, és a sportpálya betonburkolatát műanyaggal boríthassák, ahogy
ezt a kerület többi iskolájában már megtette az önkormányzat.

Bővülő feladatkör,
rugalmas vezetőség
A Testnevelési és Sporttudományi Kar hallgatói 2003 szeptemberétől végeznek tanítási gyakorlatot a Dianában. A fenntartóváltás
után – 2005 szeptemberétől – az iskola feladatai jelentősen bővültek. A vezetőtanárok
azóta egyre több tanszéki kérésnek tesznek
eleget a tanítási gyakorlatokon kívül.
A TF testnevelő tanár szakos hallgatói harmadik évfolyama teljes - 80-90 fős - létszámmal kezdi itt 2×2 órában a hospitálást
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novemberi megkeresésére vállalta, hogy
2007 januárjától a lovasoktató-képzés gyakorlótanításához egy gyerekcsoporttal rendelkezésre áll. A lovagló órák péntekenként
zajlanak, amiknek költségeit a résztvevők fizetik.

minden évben. Testnevelés-elméleti tanszéki követelményként pedig két csoport
hospitál két-két órában. A hospitálás utáni
megbeszélésekhez
minden esetben az
iskola biztosít termet
és eszközöket. Az Atlétikai Tanszék 18×30
fő hallgatója március-áprilisban három
héten át heti 6 órában tarthat tanítási
gyakorlatot, amelyen
a hallgatók órarészeket tanítanak gyakorlott pedagógusok
vezetésével. A külföldi hallgatók tanítási
gyakorlatát angolul
jól beszélő testnevelő tanár vezeti, aki
Máltán volt úszószövetségi kapitány.
A külhoni hallgatók
hospitálása tanári és edzői szakon egyaránt
szintén megoldott az iskolában.
A Rekreáció Szak története 2006-tól indult.
Az iskola Dobozy László és Páska Ildikó

A Vasas Sport Club utánpótlás-nevelésében
a fő támogató – MKB Euroleasing – és a további támogatók biztosították a minőségi
munkához szükséges nyugodt anyagi hátteret. A Vasas SC Pasaréti Sportcentruma pedig
magyar viszonylatban páratlan infrastruktúrát biztosít a gyerekeknek. Itthon csak a Vasas Akadémia foglalkozik kollégiumi rendszerben ilyen fiatal játékosokkal. A vidékiek
számára kollégiumi szobákat is foglaltak.

A hagyományos egészségtan tanárképzésben az egészségnevelés tantárgy gyakorlótanításához nem kis erőfeszítés árán azonnal fogadta a Diana úti iskola a TF hallgatóit.
A dr. Sipos Kornéllal és Szalay Piroskával történt egyeztetés után a tanárok a tananyag átcsoportosítása árán is megoldották
a más iskoláktól az utolsó pillanatban viszszautasított hallgatók fogadását. Mindezen
kívül itt zajlik minden tanévben a kar Eurofit
mérése, melyre a kért időben rendelkezésre
áll az egész iskola, az itteni rendelőben adnak orvosi mérésre lehetőséget, valamint a
vezetőtanári mentorképzéshez tornatermet,
előadótermet és oktatást segítő eszközö-

ket, és nem utolsósorban az iskola kötelező
úszásórái keretében végzik tanítási gyakorlatukat az úszás szakképzősök.
Szabó Zsuzsa igazgatónő annyira fontosnak tartja a kar elvárásait, hogy ennek érdekében a nevelési értekezletekre kari előadókat hív, segíti a vizsgabizottságok munkáját,
egyéb napi feladatait helyetteseire bízva, és
a kari ünnepségek, rendezvények sikeréhez
is hozzájárul. Mindezek az alapfeladaton –
a tanítási gyakorlaton – túli tevékenységek,
melyeknek korántsem teljes listájával szemléltettem az intézménynek a kar munkáját
segítő sokrétű és fontos szerepét. Idén a taFolytatás a 13. oldalon
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pénzügyek

Nehezedő pénzügyi helyzet
Az év első öt hónapjában az SE pénzügyi helyzete jó volt – mondja dr.
Ivády Vilmos gazdasági főigazgató, amikor arra kértem, beszéljen az
egyetem gazdasági kilátásairól. Sietve hozzáteszi ugyanakkor, hogy az év
végéig majd kétmilliárdos hiányt halmozhat fel az egyetem, ha a jelenleg
tapasztalható romló pénzügyi helyzet nem vesz pozitív irányt.
Bevételeink az első öt hónapban jelentősen
növekedtek, ami elsősorban a többlet OEP
bevételnek és a devizás oktatás tandíj növekményének köszönhető. Bár a bérek nem
növekedtek, a dologi kiadások viszont jelentősen emelkedtek, aminek legfőbb oka,
hogy az új épületekben a szolgáltatások ára
lényegesen nőtt. Az első félév vonatkozásában mintegy két milliárd forinttal emelkedett az egyetem dologi kiadása a tavalyi
év hasonló időszakához képest. E jelentős
kiadás növekmény ellenére az ötödik hónap végére az egyetem rendezte a kifizetetlen számláit, viszont a főigazgató prognózisa szerint az anyagi helyzetünk lényegesen
romlani fog az év további részében.

Tervezett lépések

Mik az okok?
Fő okként az OEP-bevétel az első félév átlagához képest mutatkozó csökkenését jelöli
meg Ivády úr, ami főként az április 1-jétől hatályos finanszírozásból fakad. E szerint a tavalyi hasonló időszak teljesítményének 70%-a
fölötti HBCs-ért a vártnál jóval alacsonyabb
összeget, csak 68 000 Ft-ot fizet jelenleg az
OEP. E miatt havi 300 milliós OEP-bevétel

Folytatás a 12. oldalról
valyinál is több hallgatónak tartanak tanítási gyakorlatot az iskola vezetőtanárai, azon
egyszerű okból, hogy napjainkra egyre több
iskola nem vállalja ezt a feladatot a vezetőtanárok kari megbeszélésének idejére történő helyettesítésével felmerülő plusz költségek miatt.

Fociakadémia
Újabb szín került az intézmény életébe, amikor 2007 tavaszán a Testnevelési és Sporttudományi Kar vezetése dr. Nyerges Mihály
dékán úr elnöklésével, a labdajáték tanszékről néhai dr. Riegler Endre és Pári Sándor
részvételével, valamint Szabó Gábor, a Vasas Euroleasing ügyvezetője, felkérték az iskolát a Vasas Akadémia sportosztályainak
fogadására. Az osztályokba az ország minden részéről jönnek azóta a tanulók. A tanárok, az iskola dolgozói, a vezetés fokozottan
figyel ezekre a gyerekekre, hiszen a családot is pótolniuk kell számukra, amennyire
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a betegellátás finanszírozási oldalán. A Kórházszövetség már megfogalmazta nyilatkozatát, amelyet a tárca vezetőihez juttatott el,
felhívva a figyelmet a csökkent finanszírozás negatív következményeire. Mint mondja
a főigazgató, hosszabb távon ez a HBCs tarifa nem tartható, képtelenség kigazdálkodni
belőle az ellátást, főleg a gyógyító rendszer
csúcsán működő egyetemi klinikán nem.
Ehhez a finanszírozási hiányhoz még hozzájön az oktatási bevételek restrikciója következtében már ismert évi 250 milliós elvonás.
A likviditási helyzetet tovább nehezíti, hogy
az egyetem által a beruházónak időben kifizetett PPP díjak minisztériumra eső részét ez
évben még nem utalta a tárca.

 Ivády Vilmos
csökkenésről beszél a főigazgató, hozzátéve: ha ez a HBCs finanszírozás továbbra is
ilyen alacsony összegű lesz, akkor év végéig
1,8 milliárd forint bevétel kiesés jelentkezik

csak lehet. Ez három teljesen „focis” – egyegy 5-6-7-es – osztályt, és egy nyolcadikos
fél osztályt, összesen hatvannégy gyereket
jelent az iskola életében. Az iskolába egyébként 460 gyerek jár, 8 középiskolás, 8 felsőés 5 alsó tagozatos osztályba.
Aki ide jár, vagy ide jelentkezik, annak nem
kell versenyszerűen sportolnia, de számíthat arra, hogy az itt tanítók a legjobb szakmai színvonalon végzik munkájukat, odafigyelnek a gyerekek egyéni adottságaira, és
mindent megtesznek azért, hogy kialakítsák
a rendszeres testmozgás igényét, mely életük minőségére döntő hatással lesz. Az alsó
tagozaton Horváth Isvánné tanítónő Karácsony Sándor-díjat kapott. Az intézmény
sok területen kapcsolódik a kerület életéhez, Gilicze Zoltán tanító a kerületi Módszertani Intézet vezető-helyettese. A kerület
napközis táborát az iskola igazgatóhelyettese, Pakányi Pálné vezeti évek óta, a tábor sportjáról Szekeres Katalin testnevelő
gondoskodik. A kerület értékeli és elismeri
az iskola munkáját.
Urbán Beatrice

Döntés még nincs, de tervek már vannak a
romló pénzügyi helyzet kezelésére, javítására – mondja a főigazgató, első helyen említve a folyamatban lévő beruházások áttekintését, illetve lehetséges szakaszolását. E
szerint a folyamatban lévő építkezéseket,
ha szükséges úgy kell átütemezni, hogy az
egyetemre gyakorolt ez évi pénzügyi hatásuk a minimális legyen. Az előkészítés alatti
valamint a tervezett beruházásokat is áttekintjük, és a halaszthatókat ebben az évben
nagy valószínűséggel nem fogjuk elindítani. Ez nem jelenti azt, hogy az egyetem a
fejlesztési célkitűzéseit feladta volna, mindössze a megváltozott pénzügyi helyzethez
történő alkalmazkodásról van szó. Az anatómiai épületben az új bonctermek mindenképpen el fognak készülni tanévkezdésre,
mert a devizás oktatáshoz elengedhetetlenül szükségesek.
A költségvetés átalakítása is felmerült és
szóba jöhet gazdálkodási előleg felvétele
az OEP-től. Mindezek csak tervezett lépések, a végső döntésre legkorábban a Szenátus június végi ülésén kerülhet sor. A döntést
ugyanakkor nagymértékben befolyásolja
majd a jelenleg piacon lévő egyetemi ingatlan értékesítési csomag. Ha ezek eredménynyel zárulnak, az nagy mértékben javítaná a
pénzügyi helyzetet. Ivády úr véleménye szerint jó kilátásaink vannak ezen a téren, a válság ellenére van érdeklődés a meghirdetett
ingatlanokra.
Fotó, szöveg: Tolnai Kata
On-line kutatási adatbázis
Ádám Veronika tudományos rektorhelyettes
felügyeletével – a társegyetemek közül elsőként – elkészült a Semmelweis Egyetem online kutatási adatbázisa a tavaly megjelent
„Academic Excellence in Biomedical Research
at Semmelweis University” című kiadvány
alapján kereshető adatbázis elérhető a
www.sote.hu/usn_rdb címen.
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Dedicated
to serving students
ISAS has been established for students of the English Speaking Programme
of Semmelweis University. It works in close coordination with both
HÖK (student union) and DSVS (German student association), the
representatives of which are Balázs Szécsényi-Nagy and Thomas
Hecking. They support student organizations and their leaders, provide
programmes and resources for the student body and the wider university
community. The following account is given by the chairwoman of the
association, Ms. Alexandra Horváth.

Active partnership
of students and staff
ISAS is dedicated to serving students and
our broader community. We provide customer services and resources for events and
offer leadership opportunities. We strive at
all times for wellness and balance in our activities and events. Our greatest achievements that brought us most popularity are
due to the tireless hard work of the members of ISAS. Just to mention a few of these
programmes: Recreational Day, First Year
Walkabout, USMLE lecture, British lecture,
Murder Mystery Dinner Party in the New
Building. We also believe that being a student at SE and doing what we have always
wanted to do makes us very lucky people,
but we should never forget those who are
less fortunate. ISAS collected 1 and 2 forint
coins before their withdrawal from circulation and donated the amount to the Cardiovascular Centre. Since February was Cardiovascular Diseases Month, we considered
this moment the most apposite to carry out
our plan. The heart of this charity drive was
our Vice-Chairwoman/Treasurer Ms. Pardis
Irannejad, who never spares her time to
engage in such activities.
ISAS has a member from the Dentistry programme, too, namely Emese Tókos, who
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school’s hierarchy by being represented at
the Senate, EHÖK meetings and by working in tune with the English Secretariat. Here
I must mention that ISAS could not be so
successful if it were not for the hard working, ever-patient men and women of the ES,
especially Olga Ványi who runs it so seamlessly. Hand in hand, ES and ISAS work to
build a supportive and inclusive office environment/campus community where everyone feels welcome.
Photo: D. Kiss Balázs

One day I received a phone call and a very
nice lady – Ms. Katalin Tolnai – asked me
to write about ISAS. It was not a hard task
at all because ISAS is so versatile, colourful
and dynamic. It represents the students of
the English Speaking Programme both academically and socially. We are not a legal
body ourselves, but we work in close coordination with both HÖK and DSVS, namely,
with Balázs Szécsényi-Nagy and Thomas
Hecking. Our existence is possible thanks to
Prof. Dr. Márk Kollai, who comes up with
great ideas that are not just empty promises.
He alone manages to get so much done that
we like to think of ourselves as an extension
of his amazing dedication to improve the
English programme and the whole foreign
language programme at Semmelweis.

 Alexandra Horvath

 Pardis Irannejad
is working very hard – being the only representative of her faculty – to make life at
SE better for new dentists-to-be. Our members come from all over the world, although
mainly from the top source countries at our
university, like Iran, Israel, Canada, the United
States of America, Norway and many volunteers from Nigeria, Sweden and Germany.
ISAS works in active partnership with student, faculty and staff colleagues to
strengthen and support students with opportunities for learning, involvement, leadership and creative expression that complement their academic experiences. We
try to make sure the voice of international students is heard at every level of the

Where there is a will there is
a way
ISAS came into existence solely because
some students thought there was space to
grow and improve some things here at SE,
and where there is a will there is a way.
ISAS publishes a magazine called Joint,
which has excellent students editing and
running it, not sparing their time to perform
their best and struggle to meet deadlines
while still juggling school. They are Kyrre
Flato Nessa, Yonathan Lessing and Noémi Baffy. Of course, we would like to say a
big thanks to all contributing students for
the numerous meaningful, interesting and
at times funny articles.
Most importantly, ISAS would not be what
it is if SE weren’t the university it is. We are
lucky to be able to have our re-elected rector, Prof. Dr. Tivadar Tulassay.
We believe in honesty and integrity during
all interactions. There is always more space
to grow but we like it this way, and at least it
ensures ISAS remains and filters and evaluates the suggestions of students to come up
with the best possible solution. ISAS is dedicated to the education and development of
the diverse student body of Semmelweis
University and it helps create a meaningful,
education-centred campus life for students.

Last but not least, I encourage you, the
reader, to come and visit our site at www.
isas.hu which has been newly introduced
to the World Wide Web by Dr. Andás
Eke, who designed and coordinated the
whole project with his usual professionalism, and the content and prompt updates
by our skilful webmaster Nitzan Lindenberg.
 Nitzan Lindenberg

Alexandra Horváth
Chairwoman of ISAS
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DSVS

„Wir funktionieren ganz ähnlich
wie ein kleines Kabinett”
Strukturwechsel, neue Leiter und Kompetenzbereiche, mehrere Mitglieder
– die Deutsche Studentenvereinigung Semmelweis (DSVS) hat sich
gründlich verändert. Wir fragten den 1. Vorsitzenden Thomas Hecking
und den „Aussenminister” Dominik Lechner über die reorganisierte
Interessenvertretung sowie deren Ziele und Pläne.
– Thomas, Sie sind der 1.Vorsitzende der
DSVS. Daher meine Frage an Sie: Was ist
die DSVS und was ist ihre Funktion?
Thomas Hecking: Die DSVS wurde 2006 von
Sebastian Zimmer und Tilman Klein gegründet. Es war bereits der 8. Anlauf, eine Vertretung für die Kollegen des deutschsprachigen Studiengangs zu schaffen, allerdings ist
die DSVS die erste Studentenvertretung, die
ihren 1. Vorsitzenden gewechselt hat. Da es
vor der erwähnten Gründung keine längerfristig bestehende Organisation für deutschsprachige Studenten gab, war auch keine optimale
Problemlösung möglich.
Die DSVS steht demzufolge für die Interessenvertretung der deutschsprachigen Studenten
und für den Einsatz für die Bedürfnisse und
Belange des deutschsprachigen Studienganges. Sie hat aber ebenfalls eine Vermittlerrolle
zwischen Universität und Studenten inne.
– Was ist der Grund für eine eigenständige deutsche Studentenvereinigung?
Schließlich gab es zum Zeitpunkt der
Gründung doch bereits die ISAS.

 Thomas Hecking
T.H.: Diese Frage ist leicht zu beantworten: Der
seit 1983 bestehende deutschsprachige Studienzweig ist von dem 1987 gegründeten englischsprachigen unabhängig und hat als eigenständiger Studienzweig logischerweise auch
eigene Interessen.
Dies zeigt sich allein in der Tatsache, dass die
deutschsprachigen Studenten in anderen Instituten und von unterschiedlichen Lehrern
unterrichtet werden und damit natürlich auch
andere Probleme haben.
Dominik Lechner: Hinzu kommt, dass eine Ins-
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titution wie die DSVS früher nicht unbedingt
nötig gewesen ist, da der Anteil derer, die
auch nach dem 2. Jahr in Ungarn blieben mit
etwa 8 Leuten verschwindend gering war. Die
derzeitige Tendenz ist eine andere: Wir sind
mit 20-25 Studenten, die pro Studienjahr den
klinischen Abschnitt ihrer Ausbildung in Budapest antreten, mehr geworden, so dass eine
Vertretung erwünscht ist.

Man benötigt ein Team
– Wie kommt es dann, dass man jetzt erst
vermehrt von der DSVS hört? Was genau
hat sich seit 2006 verändert?
T. H.: Mein Vorgänger, Sebastian Zimmer, hat die
DSVS in Eigenregie geführt. Meiner Meinung
nach kann eine Studentenvertretung aber
nicht von einer Person alleine geleitet werden.
Das ist zum einen viel zu viel Arbeit und zum
anderen auch nicht wirklich repräsentativ. Man
benötigt dazu ein Team. Daher hat es bei uns
Strukturveränderungen gegeben. Wir sind in
der DSVS zur Zeit 21 Mitglieder, die sich aus
allen Jahrgängen zusammengefunden haben
und sich in sieben Kompetenzbereiche aufteilen. Diese sind neben meinem Stellvertreter Nils Kehler unser Schatzmeister, die Ressorts Akademische, Externe, Studentische und
Zahnmedizinische Angelegenheiten, sowie
unser Kultur- und Freizeit-Team, aber auch unser Webmaster. Wir funktionieren, wie Sie sehen, ganz ähnlich zu einem kleinen Kabinett.
– Dominik, Sie bekleiden, wie ich sehe,
das Amt „Akademische Angelegenheiten“. Worin liegt Ihr Tätigkeitsbereich?
D. L.: Ich bin in etwa der Außenminister der
DSVS. Die Studenten wenden sich zunächst an
eine Kontaktperson der DSVS in ihrem jeweiligen Semester, die sich wiederum mit mir trifft.
Der Weg über die DSVS ist in sofern von Vorteil, als dass die Beschwerden ent-emotionalisiert werden und gebündelt an das Institut
herangetragen werden.
– Und wie ist dann der weitere Ablauf?
D. L.: Bei Diskussionsbedarf nehme ich dann
mit den Professoren und Praktikumsleitern
beziehungsweise den zuständigen Instituten
Kontakt auf. Ich versuche dann, die Belange
der Studenten gegenüber der Universität zu
vertreten und eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Außerdem bin ich regelmäßig bei Treffen mit unserer Programmdirektorin, Frau Professor Dr. Ligeti, anwesend
und kann somit wichtige Neuerungen und Informationen an den deutschsprachigen Studienzweig weiterleiten.

 Dominik Lechner
– Wie sehen Sie die Position der DSVS
zum jetzigen Zeitpunkt?
T. H.: Wir befinden uns im Moment noch im
Aufbau, ähnlich einem Rohbau. Der Bekanntheitsgrad der DSVS ist noch begrenzt, so dass
wir uns erst noch etablieren müssen. Wir hoffen aber, dass wir dies auch mit diesem Interview ändern können.

Jeder einzelne von uns ist
immer auf dem neuesten
Stand
– Was sind Ihre Ziele?
T. H.: Unser wichtigstes Ziel ist es, eine nachhaltige und konstante Vertretung für deutschsprachige Studenten aufzubauen, die auch
noch in 10 Jahren bestehen wird. Wir wollen
eine feste Institution – ähnlich wie die HÖK
oder die ISAS – innerhalb der Universität werden.
– Was haben Sie bereits erreicht?
D. L.: In der Vorklinik sind wir bereits gut etabliert und auch innerhalb der klinischen Semester konnten wir unser Image bereits verbessern. Die Studenten treten bereits regelmäßig
mit ihren Problemen an uns heran und versuchen den Weg über die DSVS zu gehen. Statt
emotionsgeladene Alleingänge zu starten,
tragen wir nun konkrete Probleme und erste
Lösungsvorschläge an die Institute heran. Außerdem besprechen wir uns mit den übrigen
DSVS-Mitgliedern bei den wöchentlichen Sitzungen. Dadurch ist jeder einzelne von uns
immer auf dem neuesten Stand.

Wir versuchen die Freizeit der
Studenten aktiv mitzugestalten
– Kümmern Sie sich nur um die persönlichen Probleme der Studenten?
T. H.: Nein, ganz im Gegenteil! Wir versuchen in
allen Bereichen das deutschsprachige Medizinstudium in Budapest noch attraktiver zu machen. So versuchen wir auch die Freizeit der
Fortsetzung auf S. 16
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Außerhäusliche
Zahnheilkundeausbildung

Studienprogramm in
Hamburg für deutsche
Studenten
Ab Herbst 2008 können die deutschen Studenten der Semmelweis Universität ihre Examen in ihrem Heimatland und ihrer Muttersprache absolvieren. Die Universität ließ im
vergangenen Jahr ihr erstes außerhalb ihres
Hauptsitzes angebotenes Studienprogramm
in Hamburg anlaufen. Informationsveranstaltungen über diese noch als Neuheit geltende
Möglichkeit wurden im April und Mai im Zentrum für Vorklinische Medizin (EOK) von Frau
Prof. Dr. Erzsébet Ligeti, der Direktorin für
das deutschsprachige Studium, und Dr. Jörg
Weidenhammer, dem Leiter der Asklepios
Medical School, gehalten. Auf diesen Veranstaltungen hieß es: nach Abschluss des vierten
Semesters könne man sich um einen Studienplatz in Hamburg bewerben, die Studenten
müssten die Bewerbungen in Budapest einreichen. Bei der Ausbildung in der deutschen Hafenstadt handelt es sich jedoch nicht um ein
Massenstudium, derzeit rechnen die Institutsleiter mit 42 Studienplätzen, allerdings kann
sich diese Zahl je nach Bedarf ändern.
Die Studiengebühren werden 7200 Euro pro
Semester betragen, zu denen die Studenten
voraussichtlich Bankkredite in Anspruch nehmen können, die nach Studienabschluss zurückgezahlt werden müssen. Die Ausarbeitung des Finanzierungsmodells ist vorläufig
noch im Gange. Das Niveau der Ausbildung
bleibt natürlich nicht hinter dem der Budapester Ausbildung zurück, die Dozenten des Mutterinstituts werden auch dort lehren und das
Hamburger Institut wird in ständigem Videokontakt mit der ungarischen Hauptstadt stehen. Diejenigen, die ab dem fünften Semester
in Hamburg weiterstudieren, erhalten genau
das gleiche Diplom, wie die Studenten, die ihr
Studium in Ungarn absolvierten und können
mit ihrer Doktorurkunde anschließend nicht
nur in Europa sondern weltweit ihren Beruf
ausüben. Ausführliche Informationen zu den
Anmeldebedingungen erhalten Interessenten
auf der Webseite
www.semmelweis-medizinstudium.org
Melinda Pap
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Teilnehmern teils in Deutschland und teils
hier absolviert werden.
Dekan Gera bekennt stolz, dass die infrastrukturellen Gegebenheiten des Lehrstuhls
gut sind und es in der Europäischen Union
wenig derartige Zahnheilkundeausbildungszentren gibt.
„Wir müssen alle Möglichkeiten dieser ausgezeichneten Gegebenheiten ausnutzen”, sagt
er, „sowohl in der Weiterbildung hierzulande
als auch in der im Ausland, damit unsere Ausbildung einen Entwicklungsweg beschreitet,
der fachlich und nicht zuletzt auch finanziell
aufrecht erhalten werden kann.
T.K.

dass sich dieses Weiterbildungsprogramm in
Deutschland akkreditieren lässt. Dieses implantologische und parodontologische Masterprogramm ist kein im „bolognesischen”
Sinn verstandenes Masterprogramm (MSC),
sondern im Wesentlichen ein Facharztausbildungsprogramm, das in Deutschland so
genannt wird. Die Semmelweis Universität
nimmt in diesen zwei Programmen jährlich
40-50 deutsche Zahnärzte zu theoretischen
Kursen auf. Sie nehmen an einem Klinikpraktikum mit parodontologischen und mundchirurgisch-implantologischen Operationen
teil. Wie wir erfahren haben, findet die Ausbildung dann in Blöcken statt, die von den

Visiting Swedish nurses
Five neonatal intensive therapist nurses from
Sweden visited the Neonatal Intensive Care
Unit of the First Department of Obstetrics and
Gynaecology of our university on 27 April. The
nurses (Ewa, Christina, Gun-Britt, Gunilla and
Ylva) came from the neonatal ward of the hospital of Gävle, a town not far from Uppsala. The
hospital where they work is a teaching hospital and with the help of the Swedish Embassy they got in contact with the NICU at Baross
Street in order to learn more about the Hungarian practice. They questioned Agnes Harmath
MD PhD, senior lecturer and one of the senior
staff members of the ward, about the types of
ventilation and the daily routine. The Swedish
nurses were interested in their Hungarian colleagues’ opinion about the kangaroo method
and they compared the intensive neonatal care
practices of the two countries. Their hospital
conducts 1800 deliveries per year. The neonatal
ward has 12 places where babies are generally
ventilated with a flow-driver device. One conventional ventilator is available, so the tiny babies are transported to the Neonatal Intensive

Fortsetzung von S. 15
Studenten aktiv mitzugestalten. Unser „Kultur und Freizeit“-Team unter der Leitung von
Anno Beckers informiert regelmäßig über diverse Veranstaltungen in Budapest, seien es
Ausstellungen, Theatervorführungen, Ausflüge oder auch die Ausstrahlung deutschsprachige Kinofilme.
Des Weiteren konnten wir bereits kleinere Veranstaltungen selber organisieren. Beispielsweise hat das jetzige erste Jahr uns bereits während der von uns in der Einschreibungswoche
veranstalteten „Budapest-Erkundungs-Rallye“
kennen gelernt.
– Welche weiteren Veranstaltungen haben Sie organisiert?
D. L.: Unter anderem haben wir einen Bücherbazar organisiert, bei dem die Studenten ihre
gebrauchten Lehrbücher an die unteren Semester verkaufen konnten. Außerdem konnten wir Herrn Dr. Harrach dafür gewinnen,
einen Vortrag über „Stress und Stressbewäl-

Foto: Ewa Hillman-Persson

Auch in der Berliner Fachpresse bedeutende Beachtung fand die Vereinbarung, infolge welcher der Lehrstuhl für Zahnheilkunde der Semmelweis Universität eine in Berlin
beginnende außerhäusliche Ausbildung startet. Über die Details befragten wir Dr. István
Gera, den Dekan der Fakultät. Der Dekan
sagte, dass die Fakultät für Zahnheilkunde im
Sinne der zu Beginn dieses Jahres vom Rektor unserer Universität, Dr. Tivadar Tulassay und vom Rektor der Steinbeis Hochschule Berlin unterzeichneten Vereinbarung ab
2010 an zwei deutschen akkreditierten Masterausbildungsprogrammen teilnimmt. Der
Vertrag war eine Grundvoraussetzung dafür,

 Ágnes Harmath, Gunilla Troedsson
and Christina Hallbygard
Care Unit in Uppsala. The hospital in Gävle allows parents to stay with their newborn babies
at any time, even if the baby requires ventilation support. Newborns are sent home at the
age of the 35th week of gestation and an expert nurse makes regular – twice a week – visits to the family. Both departments found the
short visit interesting and useful.
TK

tigung“ zu halten. Ein fast vollständig gefüllter Raum spiegelte ein breites Interesse wider.
Dadurch bestärkt, bemühen wir uns nun, eine
ganze Vorlesungsreihe mit verschiedenen, für
die Studenten interessanten Themen zu organisieren.
– Konnten Sie bereits Kontakte zu anderen studentischen Organisationen knüpfen?
T. H.: Ich stehe im regelmäßigen Kontakt zur
ISAS und zu den Vertretern der HÖK. Des Weiteren konnten wir während des „International
Evening“ in Pécs die Vertreter der Studentenvereinigungen aus Pécs, Szeged und Debrecen
kennen lernen. Wir planen mit ihnen zusammen ein Treffen in Budapest, um über Erfahrungen und das studentische Leben in Ungarn
zu sprechen und evtl. gemeinsame Veranstaltungen zu planen. Darüber hinaus möchten
wir auch Kontakte zu den nicht-medizinischen
Studentenvereinigungen in Budapest und Ungarn knüpfen.
Elisabeth „Sissy“ Nagy – Melinda Pap
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tömbgazdálkodás

Megrendelői–szolgáltatói viszonyban
Az Ér- és Szívsebészeti Klinika 2007-es átalakulásakor jött létre a
Városmajori Klinikák Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatósága. Ehhez
kezdetben a Kardiológiai Központ, valamint az említett klinika tartozott,
amely idén márciustól már kettévált formában működik. Ugyancsak külön
szervezeti egységként funkciónál az aneszteziológiai és intenzív terápiás
tevékenység, valamint a Központi Műtő. Gazdálkodásuk részleteiről
Kovács Péter, a Városmajori Klinikák Gazdasági és Üzemeltetési
Igazgatóságának irányítója beszélt.
– Pénzt visz, vagy pénzt hoz ez a fajta
szervezeti struktúraátalakítás?
– Amennyiben a gazdasági, üzemeltetési tevékenységeket nézzük, azok mindenképpen
pénzt hoznak, ugyanis ha nem tömbgazdálkodásban működnénk, akkor az utóbbi években létesült összes szervezeti egységnek önálló gazdasági apparátust kellett
volna kialakítania saját gazdasági vezetővel,
munka- és pénzügyi apparátussal, beszerzéssel, raktározással, logisztikával stb. Mindez a jelenleginél jelentősen, akár 50%-kal is
többe kerülne. Igaz ugyanakkor, hogy most
nem egyetlen tanszékvezető található a Városmajorban – ilyen szempontból a korábbihoz képest nagyobb a kiadás –, viszont így
minden szakterületnek saját felelős vezetője van, aminek számos, akár gazdasági előnye is lehet.
– Mennyiben változtatta meg a korábbi
szokásokat a tömbszerű gazdálkodás?
– Az egyik szembetűnő változás, hogy a szervezeti egységekkel összefonódott, függelmi
viszonyból inkább egyfajta megrendelő-szolgáltató viszony alakult ki. Tevékenységünket
valamiféle „megbízási díj” ellenében látjuk el.
Elenyésző, 5% alatti munkatársi változás volt
csupán a kezdetek óta, az is inkább a természetes fluktuációból és kis részben minőségi cseréből adódott. Igyekeztünk olyan kollégákat alkalmazni, akik nem idegenkedtek a
szolgáltatói szereptől. Volt olyan munkatársunk, aki úgy gondolta, neki ez a kabát nagy:
több, szerteágazóbb a feladat, önállóbb döntéseket igényel, ezért nem vállalta a további
együttműködést. Az egyetemi közbeszerzési szervezettel szorosan együttműködve, az
igények összehangolásával, közösen szerezzük be és raktározzuk fogyóanyagainkat és
eszközeinket. A készleteink átlagos forgási
ideje 21 nap. Egységes műszaki-üzemeltetési
szolgálatot tartunk fenn: van műszaki ügyeletünk, a három épületünkben éjjel-nappal
működő porta- és biztonsági szolgálat, utóbbi vállalkozásban. Kezdeményezésünkre a
Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság
helyi, kirendelt biztonságtechnikai ügyintézője végzi a munka- és környezetvédelmi, a
polgári- és tűzvédelmi feladatokat, munkáját
mi fizetjük. Jelenleg 52 munkatárssal látjuk el
gazdasági, műszaki, anyaggazdálkodási, logisztikai, informatikai, betegforgalmi és élelmezési tevékenységünket.
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vezeti egységvezetőknek a gazdálkodással
kapcsolatban csak tanácsot adhatok. Kötelezettségvállaló a partnereink kereteire nem
vagyok, nem mondhatom meg, hogy mire
költsenek.
– Tulajdonképpen csak pénzkezelő?
– Az igazgatóság saját kereteivel önállóan gazdálkodunk partnereink igényeinek és
érdekeinek megfelelően. Az ő esetükben
ugyanakkor valóban csak egyfajta pénzkezelésről beszélhetünk. Úgy is mondhatnám,
hogy nálam van a kasszakulcsuk, illetőleg az
összes ellenjegyzői felelősség (legyen az akár
jogi, pénzügyi, számviteli), és a gazdálkodással kapcsolatos bármiféle egyetemi szabályzat betartásának felelőssége.

Szakmai szolgáltatók

 Kovács Péter
– Ki, melyik részleg a munkáltatója ennek a gazdasági apparátusnak?
– 2007. október elsejétől az egyetem
Gazdasági-Műszaki Főigazgatóságának egyik
igazgatóságaként működünk, de tevékenységünk fedezete a Városmajorból származik.
A tömbszerű gazdálkodás lényege ugyanis,
hogy a központi apparátus fenntartásához
szükséges 10%-os elvonáson túl a partner
szervezeti egységek bevételeiből további elkülönítés történik a helyi üzemeltetés fedezésére: például az itteni víz-, gáz és villanyszámla fizetésére vagy akár a munkatársak
fizetésére.

Kasszakulcs birtokában
– Vezetőként mennyiben jelent másként
gondolkodást a tömbszerű gazdálkodás?
Ön korábban is, amikor még csak egy
klinika volt, itt dolgozott. Tudja ugyanazzal a rutinnal ellátni a munkáját?
– Nem, mindenképpen szét kell egymástól
választani a feladatokat. Úgy szoktam ezt
megfogalmazni, hogy én alapvetően a szer-

– Milyen formában illeszkedik a tömbhöz a műtőblokk?
– Az Ér- és Szívsebészeti Klinikának volt egy
szorosan együttműködő, földrajzilag és infrastrukturálisan is egyetlen egységbe tartozó központi műtőblokkja 6 sebészeti műtővel. Ebből a szétváláskor a kevésbé hatékony
és gazdaságos megosztás helyett inkább
önálló szakmai szolgáltató szervezet jött létre, amely közvetlenül a Városmajori Klinikai
Tömbhöz tartozik. Saját vezetése van, felügyeletét az Igazgató Tanács látja el. Jómagam, mint más egységeknél is, pénzügyi
kereteinek ellenjegyzője vagyok. Finanszírozása pedig az említett 10% fölötti elvonásból,
a várható igénybevétel arányában történik.
Költségvetését bázisalapon, az egykori Ér- és
Szívsebészeti Klinika tevékenységéből profilok szerint leválasztva számoltuk ki. Folyamatosan monitorozzuk a történéseket, és az elszámolást szükség esetén utólag korrigáljuk.
– Hogyan gazdálkodik az intenzív részleg?
– 2008 februárjában az aneszteziológia
és intenzív terápia integrációjakor az érintett orvosok és szakdolgozók a KÚT-beli
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikához kerültek, de munkahelyük itt maradt, illetve főleg az orvosok rutinszerzés céljából
folyamatosan váltakoznak. A bérkeret a szakklinikán, a gyógyszer és dologi keret viszont
nálunk van. Az itteni intenzíves munkájukból
termelődő bevételük városmajori tevékenységük ellentételéül szolgál.
Az összeállítást készítette:
Tolnai Kata - Tóth Andrea

Kihelyezett inkubátor az egyetemen
Idén rendezte meg az 5. jubileumi Koraszülöttek Napját a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinikája. Újabb lépést is tett a gyermekek védelme érdekében: működésbe helyezte Budapest jelenleg egyetlen életmentő inkubátorát az épület bejáratánál. Ebbe azok az anyák tehetik csecsemőjüket, akik valamilyen okból lemondanak róla, de szeretnék őt biztonságban tudni.
A rendezvényen idén is azokat a koraszülött gyermekeket és családjukat látták vendégül, akik a klinikán születtek, és évek óta tartják a kapcsolatot az itt dolgozó orvosokkal és nővérekkel. A koraszülés megelőzésének mikéntjéről dr. Pajor Attila klinikaigazgató és dr. Nobilis András gyermekgyógyász beszélt a rendezvényhez kapcsolódó sajtótájékoztatón is.
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ESPGHAN budapesti konferenciájáról
Szorongás
és depresszió

Európai Gyermekgasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozási
Társaság (ESPGHAN) június 3-6. között Budapesten rendezte az ESPGHAN
42. kongresszusát, mintegy 1400 részvevővel. Számosan érkeztek Európán
kívülről is, így többek között az Egyesült Államokból, Japánból és Chiléből.

Előadások
A megnyitón az első beszédet Tulassay
Tivadar, egyetemünk rektora tartotta, aki
hangsúlyozta, hogy az egyetemek szerepe
nélkülözhetetlen az ilyen nagyszabású rendezvények létrejöttében.
A tudományos ülésen Falus András professzor tartott state of art előadást az
immungenomika aktuális kérdéseiről, rendszerbiológiai megközelítéssel. A több más
érdekes felkért előadás közül kiemelést érdemel Elke Cario düsseldorfi professzoré,
aki a veleszületett immunitás szerepét elemezte a gyulladásos bélbetegségek kialakulásában.
Az ESPGHAN 2009 kongresszus összesen 10

szimpóziumnak is helyt adott, amelyek közül
6 foglalkozott gasztroenterológiai témákkal, 2 hepatológiai, és 2 táplálkozási kérdésekkel. Sok új információt adott az ételallergiával foglalkozó szimpózium. Az utóbbi
évek kutatásai alapján például egyértelművé vált, hogy az ételallergének 4 hónapon
túli elkerülése nem jelent védelmet az allergia kialakulásával szemben. A benyújtott
absztraktok 53%-át fogadták el, 44 előadást
és 210 posztert.

Posztgraduális továbbképzés
A rendezvényt egynapos, igen magas színvonalú posztgraduális továbbképző tanfolyam előzte meg. Kiemelést érdemel, hogy a

Humboldt-ösztöndíjasok találkozója
Tizennyolcadik éves találkozóját tartotta a Magyarországi Humboldt Egyesület (MHE) június
13-án az EOK-ban. Az egykori és jelenlegi Humboldt-ösztöndíjasokat tömörítő tudományos
és kulturális szervezet idei közgyűlésén éves
beszámolót (dr. Kengyel Miklós) és pénzügyi
beszámolót követően (dr. Benyó Zoltán) került sor a Humboldt Nachrichtennel kapcsolatos
bejelentésekre (dr. Fischer János) és a Magyar
Humboldt-Ösztöndíjasok Alapítványa titkárának megválasztására.
A rendezvény második felében köszöntők hangzottak el, a többi közt dr. Tulassay Tivadar,
egyetemünk rektora, dr. Dorothee JanetzkeWenzel, Németország budapesti nagyköve-
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te és dr. Helmut Schwarz, az Alexander von
Humboldt-Stiftung elnöke részéről.
Ezután a Magyar Humboldt-Ösztöndíjasok Alapítványa vette át a főszerepet, az üléselnöki
tisztet dr. de Châtel Rudolf professzor látta
el. A Magyar Humboldt-díjat ez évben prof. dr.
Erik W. Grafarend (Geodätisches Institut der
Universität Stuttgart) kapta, aki „Loránd Eötvös
und die moderne Schweregradiometrie” címmel
tartotta meg előadását.
Az egyesület hagyományainak megfelelően
az idén is lehetősége volt minden tagnak egy
olyan tehetséges fiatal kutatót magával hoznia, aki a későbbiekben gyarapíthatja a magyar
Humboldt-ösztöndíjasok táborát.
ta

Fotó: Szántó György

A rendezési jogot 2006ban nyerte el Budapest, s akkor kezdődött a hosszú előkészítő
munka Arató András,
az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika profeszszora, a kongresszus
elnökének és e cikk írójának irányításával. Legutóbb 20 évvel ezelőtt
Kósnai István tanár úr
 Arató András, a kongresszus elnöke, Agnes Saint
vezetésével rendeztek
Raymond, az Európai Gyógyszerügynökség gyermekBudapesten ilyen konggyógyász bizottságának vezetője, Deirdre Kelly, az
resszust, aki a jelenlegi
ESPGHAN elnöke, Tulassay Tivadar rektor és Kósnai
konferencia tiszteletbeli
István tiszteletbeli elnök
elnöke volt.

Az ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán
május 26-án „Szorongás és depresszió” címmel
pontszerző továbbképző-tanfolyamot tartottak az intézmény tantermében a szakorvosok
folyamatos továbbképzése keretében. Az eseményen szóba került a szorongásos kórképek:
diagnosztikai nehézségek, a szorongásos kórképek kognitív csoportterápiás kezelése osztályos keretek között, valamint a szorongásos
betegségek gyógyszeres kezelése.

gyermek-gasztroenterológia területén dolgozó szakdolgozók részére is szerveztünk
külön továbbképzést, és munkájukról külön
szekció keretében ők is beszámolhattak.
A kongresszus színvonalát tudományos eseményei mellett igen kellemes társasági események is növelték. A megnyitó fogadásnak
a Szépművészeti Múzeum adott otthont,
a záró bankettet a Domony-völgyi Lázár
Lovasparkban rendezték meg, ahol a résztvevők megismerkedhettek a magyar folklórral és természetesen a hazai ízekkel és a
jó borokkal is.
Összességében elmondható, hogy az
ESPGHAN 2009 sikere nagyon jó fényt vet a
magyar gyermek-gasztroenterológiára.
Arató András

Kötelező továbbképzés
Az Urológiai Klinika és Uro-onkológiai Centrum szervezésében május 27-29. között urológus szakorvosok részére tartották az egyetem kötelező szinten tartó továbbképző
előadássorozatát. A rendezvényen 140 kolléga vett részt. Az urológia teljes spektrumát
felölelő 30 előadást főként a klinika az adott
szakterülettel foglalkozó dolgozói tartották. A megnyitót Prof. Romics Imre, a klinika igazgatója tartotta, ezután ő mutatta be
a prosztatarák diagnosztikai lehetőségeit, kezelési formáit és azok lehetséges szövődményeinek terápiáját. Foglalkoztak előadások az
egyéb urológiai szervek (vese, húgyhólyag,
férfi genitálék) daganatainak kórismézésének és kezelésének naprakész lehetőségeivel
ugyanúgy, mint az andrológia aktuális kérdéseivel vagy a húgyúti kövek gyógyításával, illetve olyan kérdésekkel, mint a laparoszkópia
vagy lézer alkalmazása az urológiában. Határterületi kérdések szakavatott művelői számoltak be olyan témákról, mint az inkontinencia
vagy húgyúti gyulladások. Az igazolt és későbbi sikeres internetes vizsga teljesítése 50
továbbképzési pont megszerzésével járt.
Dr. Bánfi Gergely egyetemi tanársegéd
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Femtolézer szemen belüli
műtétekhez
rítani, hogy egy még súlyosabb komplikáció elkerülhető legyen. A szemészeti műtétek sikere szempontjából ez a műtéti taktika
nem mellőzhető, és még sokáig szükség lesz
a szemorvos judíciumára a sikeres műtétek
kivitelezéséhez. A femtolézer-technológia új
lehetőséget ad kezünkbe, hogy még hatékonyabban és gyorsabban tudjuk ezeket a
műtéteket elvégezni, a fellépő szövődmények lehetőségét minimálisra csökkentve –
mondja a szakember.

Amerikai és magyar származású kutatókkal együttműködve a Mária utcai
Szemészeti Klinikán próbálhatták ki a világon először a femtolézerek
lencsesebészetre is alkalmas legújabb fejlesztését. A műszer megalkotásában
ki kell emelnünk Juhász Tibor professzor nevét, aki az Irvine-i Egyetem
fizikatanára és a szemészeti lézerek egyik kiemelkedő tervezője. „Nagy
örömünkre szolgál, hogy az első műtéteket közösen végezhettük és
iránymutatását a következő fejlesztésekben figyelembe vehetjük” – mondja
dr. Nagy Zoltán Zsolt, aki az új készülék adta műtéti lehetőségekről beszél,
amik jelenleg a Szemészeti Klinikán is rendelkezésre állnak.

Kell-e orvos a műtétekhez?
Bár a femtolézeres beavatkozások a műtét
biztonságát nagymértékben megnövelik,
a jó kezű operatőrt és a műtét közbeni tapasztalatot, előrelátást a lézerkészülék sem
pótolhatja. Mindig előre kell látni, hogy milyen szövődmény léphet fel még mielőtt a
beavatkozást elkezdte volna az operatőrmondja Nagy Zoltán Zsolt. Azt is meg kell
tervezni, hogy amennyiben eltérés lép fel a
tervezettől, azt milyen lépéssel tudjuk elhá-

Doktori értekezés
Június 2-án 13.30-kor Géczi Gábor értekezésének nyilvános tudományos vitájára került sor, címe „Succes and talent development
as indicated by motor test and psychometric
variables of 18 ice hockey players”. Témavezető: Bognár József docens, PhD; programvezető: Földesiné Szabó Gyöngyi tanár, DSc;
iskolavezető: dr. Radák Zsolt egyetemi tanár.
Bíráló bizottság: elnök: dr. Mészáros János
egyetemi tanár; titkár: dr. Ihász Ferenc egyetemi docens; tag: dr. Ökrös Csaba adjunktus;
Opponensek: dr. Frenkl Róbert emeritus; dr.
Tóth Igor docens.
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 Juhász Tibor, a femtolézerek egyik
megalkotója és Nagy Zoltán Zsolt

Fotó: D. Kiss Balázs

Refraktív sebészet

A femtolézer lényege, hogy a pontosan fókuszált lézersugár segítségével a lencse
elülső tokján bármilyen átmérővel elkészíthető az a finom kör alakú metszés, amelyet
capsulorhexisnek nevezünk, és amely egyik
feltétele a sikeres szürkehályogműtétnek.
A legújabb típusú, úgynevezett „prémium”
műlencsék kifejlesztésével a rhexis helyzete
és mérete meghatározó a műtét utáni látóélesség alakulásában. Ezek a legújabb műlencsék nem csak a jó távoli, hanem a szemüveg nélküli látóélességet is lehetővé teszik.
A femtolézerek másik fontos felhasználási területe a megkeményedett, elszürkült szemlencse feldarabolásában van, amely a műtéthez szükséges ultrahang-energiát csökkenti,
védve ezzel a szaruhártya legbelső, regenerálódásra nem képes endothelium rétegét.
Végül, de nem utolsósorban a lencseműtéthez szükséges 2-3 mm-es szaruhártyaseb is
elkészíthető segítségével.

Ma már nincs a szemnek olyan anatómiai
struktúrája, amelyet valamilyen lézerrel ne
lehetne kezelni. A 80-as évektől kezdve a
figyelem a refraktív sebészeti és a lencsesebészeti lézerek irányába fordult. Míg az
excimer lézerek kifejlesztésével egy hatékony technika került a szemorvosok kezébe, a lencsesebészetet illetően nem sikerült ilyen sikeres készüléket kifejleszteni. A
femtolézereket eredetileg a szaruhártyaműtétek céljára alakították ki. Jelentőségük, hogy a 0,5 mm vastag szaruhártyában
nem felszíni, hanem felszín alatti metszéseket, vágási felszínt tudnak létrehozni, amely
mélysége pontosan szabályozható. Így
szaruhártyalebenyes metszést lehet vele készíteni, de a teljes vastagságú szaruhártyaátültetések is biztonsággal kivitelezhetőek
segítségükkel.
Mindezeket a korszerű szemészeti beavatkozásokat el tudják végezni a Szemészeti Klinikán, ahol jelenleg kipróbálás alatt áll
egy femtolézer-készülék.
TK

Szakmai napok védőnőknek
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet szervezésében a regionális és kistérségi vezető védőnők számára kétnapos, az érzékszervi szűrés problémakörét felölelő
Szakmai napokat tartottak április legelején az országunkban dolgozó 3000 védőnő
képviseletében, 200 regionális és kistérségi vezető védőnő részvételével.
Az első napon a 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a kancsalság és fénytörési hibák felismerése volt a téma. Szűrővizsgálati irányelveket mutattak be védőnők és gyermekorvosok számára.
Bevezetőt mondott Odor Andrea vezető védőnő és az Országos Gyermekegészségügyi Intézet
nevében dr. Aszmann Anna. A továbbképzést Asboth Katalin, és dr. Klujber Valéria vezette.
Délelőtt meghívott szakértők tartottak előadást a csecsemők és kisgyermekek érzékszervi szűréséről, különös tekintettel a védőnők feladatkörére.
Az előadások felölelték a látás élettana, az érzékelés folyamata problémakörét, levetítették a leggyakoribb gyermekszemészeti kórképeket, didaktikus módon bemutatták újszülött kortól egészen
18 éves korig az elvégzendő szűrések eszközeit és technikáját. Az utolsó előadás a pedagógus, szülő, gyermekorvos és védőnő közös felelősségét tárgyalta a gyermekek látásvédelme érdekében.
Az előadásokat Mester Erzsébet (Madarász utcai Gyermekkórház szemészeti osztály vezetője) és
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának dolgozói - Szamosi Anna, Maka Erika, Knézy
Krisztina, Szigeti Andrea és Sényi Katalin - tartották. Délután Toma Andrea szervezésében
oktató DVD film bemutatásával folytatódott a továbbképzés. A filmen Süveges Ildikó professzorasszony foglalta össze a gyermekorvosok és a védőnők feladatait és kompetenciáit a csecsemő és
kisgyermekkori szűréssel kapcsolatban, valamint rövid bemutatókat hallhattunk a védőnők szűrési lehetőségeiről.
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Vendégelőadó
a Gyógyszerésztudományi Karon
Nagy megtiszteltetés érte a Gyógyszerésztudományi Kart: május
13-14-én a Gyógyszerészi Kémiai Intézet meghívására egyetemünkre
látogatott testvérintézményünk, az Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar Gyógyszerészeti Intézet
tanszékvezetője, prof. Gyéresi Árpád (képünkön). A két kar között 2008ban született szerződés értelmében ezentúl rendszeresen tartanak
a tantervi tematikába illeszkedő előadásokat vásárhelyi oktatók
Budapesten és viszont.
Gyéresi Árpád professzor úr a gyógyszerészi kémia tantárgy keretében két előadást is
tartott III. éves gyógyszerészhallgatók számára az antibiotikumok három csoportjáról.
Előadásaiban röviden ismertette a marosvásárhelyi orvos-, és gyógyszerészképzés történetét. A Székelyföld központjának számító városban 1945-ben indult el a medicina
oktatása, majd 1948-tól önálló gyógyszerész
kar kezdte meg működését, ahol egészen
1962-ig kizárólag magyar nyelven folyt az
oktatás. Jelenleg kétnyelvű az oktatás: az
előadásokat a magyarajkú diákság anyanyelvén hallgathatja, de a gyakorlatok és az
államvizsga román nyelven történik.

Szorosabb együttműködés
Marosvásárhellyel
A két tantermi előadáson professzor úr a
szulfonamid, a fluorokinolon típusú antibiotikumok és a kína-alkaloidok gyógyszerészi kémiáját mutatta be a hallgatóságnak,

május 14-ére esett. Rozsnyai Mátyás elsőként állította elő a kinin íztelen változatát,
amelyet már gyermekeknek is könnyebben
be lehetett adni.
A változatos előadást érdeklődve hallgató évfolyam személyes meghívást is kapott
professzor úrtól: minden gyógyszerészhallgatót szívesen fogadnak Marosvásárhelyen,
akár egy rövid látogatásra, akár közös kutatómunkára is várják az érdeklődőket.
Fotó, szöveg: BMD

Kongresszus Brémában

amit kortörténeti és tudománytörténeti vonatkozásokkal színesített. Számos korabeli
képeslap és bélyeg segítségével illusztrálta, milyen hatalmas küzdelem folyt a malária ellen, amelyben a kínafa kérgéből kinyert
kinin bizonyult az első hatékony gyógyszernek. Gyéresi professzor úr előadásának külön aktualitást adott, hogy a kinin és rokon
vegyületeinek tárgyalása éppen Rozsnyai
Mátyás születésének 176. évfordulójára,

Brémában május 22-23-án rendezték meg a
tizedik Osztrák-Magyar-Német Érsebészeti
Kongresszust, amely akkreditált, pontszerző
fórum volt. Minden második évben váltakozva tartják a kongresszust hol egyik, hol másik országban. Magyarországon is sor került
már ilyen jellegű rendezvényre. Az idei májusi
kongresszuson egyetemünket dr. Entz László egyetemi tanár és dr. Bíró Gábor egyetemi adjunktus képviselte az ÁOK volt Ér- és
Szívsebészeti Klinikáról. Mindketten előadást
tartottak, Entz László üléselnök volt. Rajtuk kívül még 7 magyar előadó vett részt - öt előadással. Az érdeklődés középpontjában az
aorta tágulatokat megoldó stent graft beültetés állt. Hangsúlyos volt még a carotisszűkületeket megoldó stent-technika összevetése a hagyományos műtéti technikával,
valamint a vénás sebészet egyes kérdései az
itt bevezetett új módszerekkel kapcsolatban.
A hamburgi dr. P. Breuer érsebész javasolta a
jövőbeni együttműködést az érsebészeti oktatás területén.

Dreamnight - Áloméj az állatkertben
Japántól Ausztrálián és Dél-Afrikán, Kolumbián és Mexikón át Kanadáig, szerte a
világon 2002 óta nemzetközileg is megtartják június első péntekén ezt a különleges estét.
Budapesten a június 5-i rendezvény támogatója az Intervet cég volt.
E jeles alkalommal az állatkerttel közösen látták vendégül az I. és II. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinikán ápolt gyermekeket és családtagjaikat,
hogy rendhagyó módon ismerkedhessenek
meg az állatkert lakóival. Ezen az estén csak az
övék volt az állatkert, sőt az állatokkal való ismerkedés mellett Cakó Ferenc világhírű magyar homok-animációs művész is szórakoztatta a közönséget. Cégek és magánszemélyek
egyaránt önzetlenül nyújtottak segítséget a
remekre sikerült program megtartásához. Nagyon sok érdekességet megtudhattak a résztvevők a több mint 140 éves állatkertről és lakóiról. Ki gondolná például, hogy a gorilla-biztos
ajtó csak addig az, amíg a gorilla nem akar rajta
kimenni? És azt is csak kevesen tudják, hogy az
orángután mindent szétszerel, még a hegesztett alkatrészeket is szétszedi, nem kis bosszúságot és anyagi kárt okozva maga körül.
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Köszönet az Intervetnek, s a klinikák részéről
elsősorban is Bókay János (képünkön szemüvegben) doktornak a szervezőmunkáért.
Fotó, szöveg. Tolnai

Tűzoltási gyakorlat
A Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság május 12-én tűzoltási gyakorlatot tartott a Diószeghy telepen. Dr. Kanyó Ferenc
tűzoltó őrnagy röviden ismertette a kézi
tűzoltókészülékekkel kapcsolatos tudnivalókat,
használatuk módját, ezt követően a résztvevők tálcatüzek oltásakor tapasztalhatták meg,
milyen közvetlen közelről érezni a tűz melegét
és hogyan működik egy tűzoltókészülék.
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Kárpát-medencei összefogás
Hosszú évek óta tart egyetemünk együttműködési megállapodása
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel (MOGYE),
ahol Erdélyben egyedüliként magyar nyelven folyik az orvos- és
gyógyszerészképzés. Március végén a két intézmény vezetői összegyűltek,
hogy az eddigi évek munkáját értékeljék, és hogy új terveket szőjenek.
Egyetemünk és a MOGYE között évek óta
tart a kapcsolat, amelyet 2000-ben együttműködési megállapodás erősített meg. Ennek keretében változó intenzitással folyt az
oktató- és diákcsere a két intézmény között. A Marosvásárhelyi Egyetem TDK Konferenciáján a megállapodás keretében, de
attól függetlenül is, számos hallgató vett
részt egyetemünkről. 2008-ban új kétoldalú
megállapodás született a folyamatos oktatócseréről, a diákprogram pedig átkerült az
ERASMUS keretei közé.
A MOGYE és a Semmelweis Egyetem vezetői március végén a MOGYE TDK Konferenciájához csatlakozva a kétoldalú egyezmény eddigi eredményeinek értékelésére
és a jövőbeli lehetőségek megbeszélésére

jöttek össze Marosvásárhelyen. A találkozón
a Semmelweis Egyetemet Tulassay Tivadar
rektor, Rácz Károly orvosi dékánhelyettes és
Szabó Attila adjunktus képviselte. A megbeszélésen a MOGYE
rektorával, Copotoiu
Constantinnal,
valamint Nagy Örs és
Klara Brinzaniuc rektorhelyetesekkel megállapították, hogy a cse-  Jung János, Angela Bordu, Klara Brinzaniuc, Nagy Örs,
Copotoiu Constantin, Tulassay Tivadar, Rácz Károly és
reprogram elérte célját.
Szabó Attila
Egyetemünkről
több
dést kívánja folytatni a két egyetem, bővítve a kapcsolatokat tudományos téren is,
amelyet egy közösen tervezett Tudományos
Nap indíthat majd útjára.

Genersich tanulmányi kirándulás
A Semmelweis Egyetem korábbi rektoráról, a kórbonctan professzoráról,
szepesszombati dr. Genersich Antalról
elnevezett alapítvány ezévben is jutalmazza a kitűnő TDK munkát végző hallgatókat. Az idei díjazottak: Gyöngyösi
Benedek, Juhász Fanni, Marcs Boglárka
és Marton Nikolett. A díjhoz egy kárpátaljai tanulmányi kirándulás is tartozik,
amelyen a nyertesek közül ketten vettünk részt.
Induláskor először virágot helyeztünk el a névadó – dr. Genersich Antal akadémikus kórboncnok, egyetemünk hajdani professzora és az
1911/1912 tanulmányi évben rector magnificusa
– mellszobránál, a Szent István Kórház főbejáratánál.

Sokrétű program Kárpátalján
Április 30-án ment át a határon (Csop) a Szanyi
Zoltán által vezetett kisbusz. Másnap Ungváron a helyi Sörnapok rendezvénybe csöppentünk bele, természetesen a munkácsi vár sem
maradhatott ki a programból, amelyet 3 éven
keresztül védett Zrínyi Ilona a labancoktól.
Munkácson Majnek Antal katolikus püspök fogadta a hallgatókat, aki Budapesten végzett villamosmérnökként – de elhivatottságot érzett a
ferences rendbe lépni. Egy másik műegyetemi
tanár, dr. Horváth Béla, a Kármán Tódor Kollégiumért Alapítvány elnöke, átadta a saját és
felesége – pénzből és ruhából álló – ajándékát
a szegény sorsú kárpátaljaiaknak. Ekkor a szálláshelyünk Szolyván, már legalább 7-800 méter
magasban volt.
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mint 20 vezető oktató tartott vagy tart
idén elsősorban magyar nyelven előadást
az egyetemi oktatás keretében a MOGYE-n.
Igény esetén a román hallgatók részére angol nyelven is elhangzanak a tantermi előadások. Marosvásárhelyről 15 fiatal, végzett
orvos érkezik egyetemünkre idén kéthetes
továbbképzésre. Ezt a sikeres együttműkö-

Közös TDK konferencia

 Gyöngyösi Benedek és Juhász Fanni
Husztnak romváránál
Másnap Técsőn keresztülhaladva, Aknaszlatinát
látogattuk meg, ahol dr. Csík Adalbert és dr.
Bácskai István főorvos urak fogadtak és egy, a
föld alatt legalább 300 méterrel lévő sóbányában kialakított speleoterápiás barlangkórházba
vittek el.
Ez követően került sor a tudományos előadásokra abban a témában, amelyben a TDK díjat elnyerték a hallgatók. Hazafelé Beregszászon emléket állítottunk több magyar írónak
és költőnek és ellátogattunk a Vereckei Emlékműhöz is.
Juhász Fanni
I. sz. Kórbonctani és
Kísérleti Rákkutató Intézet

Gyöngyösi Benedek
II. sz. Kórbonctani Intézet
Genersich-díjas hallgatók

A rektori találkozó mellett meg kell említeni, hogy a MOGYE XVI. Tudományos Diákköri Konferenciája is zajlott ezekben a napokban, ahol egyetemünk néhány vezető
oktatója tartott meghívott előadást. Mellettük örvendetesen nagy számban voltak
jelen egyetemünk kutató diákjai is. A Tudományos Konferencián bemutatott 166
előadásból 42-t egyetemünk TDK-s diákjai
adtak elő.
A Konferencián egyetemünk több oktatója
mellett más magyarországi intézetekből érkezett neves előadók is tartottak előadást.
Így kiemelném Freund Tamás professzor
nagyszerű előadását. Tulassay Tivadar
rektor úr „A XXI. század kihívásai az orvostudományban és az orvosképzésben” címmel
tartott áttekintést és próbálta megválaszolni a „Quo vadis orvostudomány és felsőoktatás?” nehéz kérdését. Az előadásból kiemelném, amit rektor úr is hangsúlyozott:
Európa ezen régiója csak együtt, egymással
jó kapcsolatokat ápolva veheti fel a versenyt
és felelhet meg a XXI. század kihívásainak.
A két egyetem között kialakult kapcsolat is
ezt az utat erősíti, bemutatva, hogyan is segíthetjük a magyarnyelvű oktatást határainkon túl.
Dr. Szabó Attila
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Amikor 2006-ban elkészült egyetemünk Informatikai Stratégiája, annak megvalósítása
érdekében a célként vázolt feladatok egy 3
éves (2007-2009. évi) Cselekvési Programban
fogalmazódtak meg. Ezen feladatok megvalósulásával önálló napirendi pontként foglalkozott április végi ülésén a Szenátus. Ennek
kapcsán tekintjük át az elmúlt évek történéseit dr. Tóth Barnabás, az SMIF Informatikai
Igazgatóság igazgatója segítségével.
Az Informatikai Igazgatóság szakmai munkájának elismeréseként, valamint az egyetem által 10 külső Intézménynek biztosított
internet-szolgáltatás és két, kiemelt országos gerinchálózati informatikai csomópontnak köszönhetően a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet az igen
megtisztelő, regionális partneri címet adományozta egyetemünknek. Erre is nagyon
büszke Tóth Barnabás igazgató, aki kilencedik éve dolgozik az egyetemen ebben a pozícióban. Emlékszik a kezdeti időre, amikor
még az ELTE-vel való együttműködés keretében ELTE vezérlőeszközök biztosították a
SOTE internetkapcsolatát. A helyzet azóta
alapvetően megváltozott, mára az egyetemek között a legkorszerűbb infrastruktúrával rendelkezünk és az Informatikai Stratégia megalkotása is komoly fegyvertény. Az
Informatikai Stratégia nagy igényességgel
készült, áttekinti az egyetemi informatika
valamennyi vonatkozását és területeit, megfogalmazza az információrendszerek iránti
igényeket, amelyek kiindulópontjai a tervezésnek, fejlesztésnek.

Fejlesztések kronológiája
Az utóbbi öt-hat évben kerültek bevezetésre a már nem helyi épülethálózatokban,
hanem központilag, a géptermekben működő szervereken futó, korszerű informatikai rendszerek, amelyek működtetése – az
egyetem több mint 60 telephelyéről – komoly informatikai hálózatfejlesztési előfeltételeket követelt meg. Ahhoz, hogy informatikai szempontból minden rendben legyen
és mindenki hozzáférjen a rendszerekhez,
olyan hálózat, szerverek és központi vezérlőeszközök kellenek, amelyekkel a működés biztonságát lehet garantálni. Nem elég
az elvi elképzeléseket (stratégiát) megfogalmazni, hanem azokat fokozatosan meg
is kell valósítani. Tudnunk kell, mik az igények és ehhez milyen információ-, eszközés menedzsmentrendszerek szükségesek.
Ennek a megfogalmazását tartalmazza a 3
éves Cselekvési Program, melynek mostanra több mint 80 százalékát megvalósították,
ami nem kis eredmény.
A Szenátusnak készített tájékoztatóban 7 fő
pontban sorolták fel az elmúlt három évben
teljesített feladatokat, melyek közül e cikk
kereteiben csak néhányra térnénk ki.
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Fotó: Madács László

Informatikai fejlesztések

 Adravecz Péter Hálózatfejlesztési és Szoftver Osztály vezető, Holdonner
Antal Hálózatfelügyeleti és Szerviz Osztály vezető, Tóth Barnabás igazgató és
Kunszabó Gergely Távközlési Osztály vezető
Folyik az egyetemi címtár kialakítása és folyamatban van az egyetemi egységes levelezőrendszer és az ügyiratkezelő rendszer bevezetése. A kidolgozott hálózatfejlesztési
terv szerint az egyetemi tűzfalat még 2005ben, az Integrált Klinikai és Gazdasági Rendszer (IKGR) keretében üzemelték be, majd
azt később, a tartalék internetkapcsolatok
megjelenésével párhuzamosan EU-s pályá-

Pályázati hírlevélből
A 7. Keretprogram soron következő
pályázatai:
FP7-PEOPLE-2009-IEF
Beadási határidő: augusztus 18, bővebb
információ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7DetailsCallPage&call_id=198
FP7-PEOPLE-2009-IIF
Beadási határidő: augusztus 18, bővebb
információ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7DetailsCallPage&call_id=199
FP7-PEOPLE-2009-IOF
Beadási határidő: augusztus 18, bővebb
információ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7DetailsCallPage&call_id=200

zati pénzből továbbfejlesztették. Ez év elején bevezettek egy új, egységes vírusvédelmi
rendszert, mely minden egyetemi asztali és
mobil számítógépre felkerülhet.
Az egyetemi informatikai infrastruktúrát
több ütemben fejlesztették tovább, kiváló
végeredménnyel.
Az első ütemben 2006-ban az Integrált Klinikai és Gazdasági Rendszer (IKGR) bevezetéséhez előfeltételként az informatikai infrastruktúrát olyan szintre kellett fejleszteni,
amelyen a MedSol és az SAP rendszerek
működését biztosítani lehetett. A második
ütem 2007-től – a HEFOP pályázat segítségével – még ennél is jelentősebb, 460 mFt
összértékű fejlesztést sikerült megvalósítani: az egyetemi gerinchálózat sebességét és az internet sávszélességét tízszeresére növelték, jelentősen korszerűsítették
a központi géptermeket, a szervereknél egy
új (Blade) technológiára tértek át, a hálózati vezérlőeszközöket szinte teljes egészében
menedzselhető eszközökre cserélték, így a
központból tudják felügyelni és vezérelni a
hálózathoz tartozó eszközöket.
A biztonságosabb működés érdekében a
szervezeti egységeket több alternatív útvonalon keresztül lehet elérni és a jelentősebb
csomópontokban duplikált vezérlőeszközöket telepítettek, tehát ha elromlik egy vezérlőeszköz, a másik átveszi szerepét. Sor
került még többek között a TSK informatikai hálózatának teljes rekonstrukciójára, az
ETK gerinchálózati kapcsolat fejlesztésére is.
Közreműködtek a FOK Centrum és EOK új be-
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ruházásainál, továbbá jelentős számú egyéb
épületrekonstrukció informatikai és távközlési, valamint korszerű oktatástechnológiai
rendszereinek és vezeték nélküli (WIFI) hálózatainak tervezési és kivitelezési munkálataiban is. A korábban helyi hálózaton működő
klinikai rendszerek jelenleg nagy szervereken működnek a központi géptermekben. A
szerverkonszolidáció alapvető célja, hogy a
helyi, kis szerverszámítógépeket kiváltsák és
ezeket az adott tömbön belül egy skálázhatóan bővíthető szerver működtesse. Az adatok mentése egyre komolyabb mértékben
ma már egy automatikusan menedzselhető
eszköz segítségével történik, igaz, hogy ez is
jelentős eszközpályázati pénzt igényelt. Első
alkalmazására az egyetemi képalkotó rendszerek (röntgen, CT, MRI felvételek) nagy
helyigényű képei mentési rendszerének kialakításakor került sor, és fokozatosan lesz
kiterjesztve az egyetemi szervereken lévő
nagy értékű információkra is.

Szerverkonszolidáció
Ezekkel a fejlesztésekkel párhuzamosan
megkezdődött és folyamatosan zajlik az
Informatikai Igazgatóság szolgáltatási központtá alakítása. Ez a Központ tart kapcsolatot az informatikai szervezetekkel, másrészt
szakmailag támogatja az intézeteknél lévő
informatikusokat, közel száz ember munkáját hangolják össze. Óriási előrelépésnek
tartja Tóth Barnabás igazgató, hogy van aktuális szervezeti és működési szabályzatuk,
ISO minősítésük, illetve hogy már léteznek
az egyetemi szintű informatikai és távközlési
legfontosabb dokumentumok (stratégia, hálózati, üzemeltetési, biztonságpolitikai stb.
szabályzatok). A jelenleg több mint ötven
egyetemi informatikai rendszer felelőseinek
kinevezése megtörtént és kisebb hiányosságokkal elkészültek a rendszerek informati-

kai dokumentumai is, melyek korrigálásán a
rendszerek felelősei még dolgoznak.
A létrejött magas színvonalú homogén hálózati alapinfrastruktúra üzemeltetése és továbbfejlesztése az Informatikai Igazgatóság
feladata, ennek érdekében a Hálózati Szabályzat adta felhatalmazás szerint koordinálja valamennyi, az egyetemi szinten megvalósuló informatikai és távközlési beruházást.
Ezt is komoly előrelépésnek tartja az igazgató, melynek hozadékaként szakmailag egységes, homogén és biztonságos egyetemi
informatikai rendszer használói lehetünk.

Központi irányítás
A hálózatmenedzsment-rendszer az egész
egyetemi hálózatban lévő eszközöket feltérképezi és jelzi, ha valahol baj van, s mindezt egy központi monitorról figyelhetik,
szükség esetén be is avatkozhatnak, és nem
kell minden esetben a helyszínre menni. A
Semmelweis Egyetemen 24 órás informatikai működést kell garantálni, ezért három
különböző szakterületen (hardver, szoftver,
távközlés) mindig (24 órában) van ügyeletes munkatárs és nagyobb probléma esetén
külső szakmai háttér is. A megteremtett IT
működésfelügyelet jóvoltából, ha például a
gépteremben, a szervereknél, vagy a kritikus rendszerekben valami működési probléma merül fel, az illetékes szakember és a
vezetők máris kapják az sms-üzenetet, illetve riasztási hívást a mobiltelefonjukra.
Ha majd lesz eszközmenedzsment, akkor
az fogja felügyelni a hálózatban működő több mint ötezer számítógépet, egyenként fölméri ezek hardver és szoftver konfigurációját, azok jellemzőit, és problémák
esetén ugyancsak jelez. A szoftver-eszközmenedzsment rendszer segítségével tudják
majd, hogy vannak-e valamely gépen ille-

Hamburgi képzés német hallgatóknak

Anyaországukban és anyanyelvükön is megszerezhetik diplomájukat a Semmelweis
Egyetem német diákjai 2008 őszétől. Az
egyetem tavaly indította el az első székhelyen kívüli képzését Hamburgban. A még újnak számító lehetőségről áprilisban és májusban is tartott tájékoztatót az EOK-ban dr.
Ligeti Erzsébet, a németnyelvű képzésért
felelős igazgató és dr. Jörg Weidenhammer,
az Asklepios Medical School vezetője. A rendezvényen elhangzott: a negyedik félév lezárása után lehet pályázni a hamburgi he-
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lyekre, a jelentkezéseket Budapesten kell
beadniuk a diákoknak. A német kikötővárosban nem tömegképzés folyik majd, jelenleg
42 hellyel számolnak az intézmény vezetői,
de ez a szám az igényeknek megfelelően változhat.
A képzés díja szemeszterenként 7200 euró
lesz, ehhez várhatóan banki támogatást vehetnek majd igénybe a hallgatók, amit az
egyetem elvégzése után kell visszafizetniük.
A finanszírozási modell kidolgozása egyelőre
még folyamatban van. A képzés színvonala
természetesen nem marad el a budapestiétől, az anyaintézmény tanárai ott is oktatnak
majd, és a magyar fővárossal állandó videókapcsolatban áll a hamburgi intézmény.
Azok, akik az ötödik félévtől ott tanulnak
tovább, ugyanolyan diplomát kapnak majd,
mint a Magyarországon végzett hallgatók, és
orvosi oklevelükkel nemcsak Európában, hanem szerte a világban vállalhatnak munkát.
Az érdeklődők a
www.semmelweis-medizinstudium.org
weboldalon kaphatnak részletes felvilágosítást a jelentkezés feltételeiről.
Pap Melinda

stratégia

Baross utcai kapu

A belső klinikai telepre behajtási és parkolási engedéllyel rendelkezők április végétől
a Baross utcai kaput korlátlanul használhatják a felújítást követően. A próbaüzem április 27-én kezdődött.
Ha bárkinek javaslata, észrevétele van,
jelezze a projektvezetőnél, Fenyvesi
Péternél a 06-20-825-99-53-as számon.
Köszöni eddigi türelmüket és megértésüket a Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság, remélve, hogy az átalakítás után a
közlekedés a telepen kényelmesebb és biztonságosabb lesz.

gális szoftverek, másrészt a gépekre automatikusan föltelepül és naprakész lesz majd
minden szükséges tartalom. Az IT menedzsment eszközök igen drágák, (közel százmillióba kerülnének), de az OKM áprilisban aláírta az ezeket az eszközöket is tartalmazó
Novell Campus szerződést, így vélhetően térítésmentesen juthatunk hozzájuk – csak a
szerver hátteret kell biztosítani –, s talán már
az idén üzembe is állnak. Elvileg az adattartalmakba is be tud nézni egy rendszergazda, ezért az informatikusi munkakör bizalmi státusz, melynek ellátására vonatkozóan
biztonságpolitikai szabályzat rögzít minden
teendőt.

Rendszerek integrációja
A különféle egyetemi tanulmányi képzési rendszerek egymás közötti és az SAP-val
való adatkapcsolatára is igény mutatkozott.
Mára meg is valósult a NEPTUN és az SAP,
valamint a szakorvosképzés, másfelől pedig
doktori iskola és a NEPTUN-hoz integrált FIR
rendszerek közötti adatkapcsolat.
Az utóbbi években pályázati forrásokból közel egy milliárd forintot sikerült egyetemi informatikai fejlesztésre fordítani, és mint dr.
Tóth Barnabás igazgató elmondta: „további
mennyiségi fejlesztésre már nincs szükség,
mert az alapvető infrastruktúrát kiépítettük. Ezért sokkal inkább arra kell koncentrálnunk, hogy egyre magasabb színvonalú informatikai szolgáltatásokat nyújtsunk.
Szeretnénk remélni, hogy a következő hároméves terv és annak teljesítése is hasonló mérleggel zárul majd, mint a mostani.” Az
egyetem Informatikai Stratégiáját megtalálják az Egyetem honlapján (Intranet – egyetemi szabályzatok).
Tolnai Kata – Tóth Andrea
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Tudományos Diákköri Konferencia
Moszkvában
Két hallgató közt tavaly nyáron köttetett ismeretség révén egyetemünk
diákkörének nemzetközi kapcsolatai a moszkvai Peole’s Friendship
Egyetemmel bővültek. Első lépésként a két fél kölcsönösen delegációt
küldött egymás TDK konferenciájára, amelyekből hasznos tapasztalatokat
gyűjtöttek a résztvevők. A moszkvai TDK konferenciára kiutazott 7
hallgatónk gyakorlati olimpián is megmérettetett.
A történet egy győri fogorvosi rendelőben
kezdődött. Negyedéves fogorvostan-hallgatóként sokat járok szakmai tapasztalatot
szerezni fogorvosok mellé. Egy augusztusi
napon a rendelőben találkoztam Farkasdi
Sándor harmadéves fogorvostan-hallgatóval, aki Moszkvában a People’s Friendship
University of Russia (PFUR) hallgatója, és az
ottani Tudományos Diákköri Tanács (TDT)
hallgatói vezetője. Azért jött haza, hogy
meghívja egyetemünket az Oroszországban
rendezett TDK konferenciájukra. Másnap
Budapestre utaztunk, megkerestük Nagy
Gábor tanár urat, az Orálbiológiai Tanszék
vezetőjét, aki a Fogorvostudományi Kar
képviselője a TDT-ben.

Medikusolimpia

Váratlan kezdet, tudatos
folytatás
A TDT vezetése novemberi ülésén egyhangúan támogatta kezdeményezésünket, és viszonozta a meghívást. Mivel a Semmelweis
Egyetem TDK Konferenciáját már februárban megrendezték, először meghívóink tették tiszteletüket nálunk: Vlagyimir Tarsin,
az élettan professzora, és 2 hallgató érkezett
az orosz delegációval. A TDT támogatásával
a Hotel Délibábban tudtuk őket elszállásolni.
Részt vettek a megnyitó ünnepségen, majd
másnap a Kardiológiai Központban tartottak
videós prezentációt saját egyetemükről, a
People’s Friendship University of Russia-ról.
A budapesti városnézés sem maradhatott
ki a programból, ellátogattunk a Széchenyi
Fürdőbe is. A TDK Konferenciát záró díjátadó ünnepségen vendégeink különdíjban részesültek. A delegáció kedden érkezett, és
szombaton repült vissza Oroszországba. Azzal a mondattal búcsúztunk, hogy Moszkvában találkozunk. Így is lett...
A magyar delegáció április végén, az évszázados hidegrekord idején érkezett Moszkvába. Szerencsére fogadtatásunk melegsége
ellensúlyozta a nulla fok körüli külső hőmérsékletet. A delegáció tagjai: prof. dr. Mekely
Béla, dr. Tóth Zsuzsanna, dr. Debreczeni
Béla, Gullai Nóra ÁOK V., Toldi Gergely
ÁOK IV., Márki Alex ÁOK V., Holman Anna
FOK IV., Hoffer László FOK IV., Marosi Atilla GyTK III., Váradi András GyTK V. A repü-
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tudományi Kar Élettani Intézetének kutatólaboratóriumait, valamint részt vettünk az
egyetem anatómiai múzeumában a hallgatók által szervezett idegenvezetésen. Másnap az Orvostudományi Kar professzoraival
és hallgatóival közös kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt, melynek célja a két egyetem közötti tapasztalatcsere volt. Egy szerencsétlen véletlen folytán azonban az éves
tűzriadó-gyakorlat félbeszakította a találkozót, az épület evakuációja után a beszélgetés inkább kötetlen formában folytatódott.
Este Kevin és Sándor városnézésre invitált
minket, a napot pedig egy kiadós vacsorával zártuk a Vörös tér mellett, a helyi fiatalok
egyik népszerű szórakozóhelyén.

 A Semmelweis Egyetem delegációja
a Kremlben: Merkely Béla, Marosi Atilla,
Debreczeni Béla, Hoffer László, Gullai
Nóra, Toldi Gergely, Holman Anna,
Váradi András és Tóth Zsuzsanna
lőtéren Kevin, a lelkes és segítőkész mauritiusi hallgató várt minket, majd a vendéglátó
egyetem kisbuszával tettük meg a kollégiumig vezető csaknem háromórás utat. Szállásunk a körülbelül harmincezer hallgatónak
otthont adó kollégiumok egyikének vendégházában volt, a szervezők az orosz hagyományoknak megfelelően friss kenyérrel,
sóval és jéghideg vodkával vártak minket.
Az orosz vendégszeretet eme apró, de annál ízletesebb szeletének megismerése után
Kevin és Sándor körbevezettek bennünket a
PFUR kampuszán. Megtekintettük az Orvos-

Rektori pályamunkák
A 2008-2009. tanévre beérkezett rektori
pályamunkák eredményét tartalmazó teljes táblázatot az egyetem honlapján
http://www.sote.hu/media/hir.php?id=2953

nézhetik meg. A beérkezett, összesen
80 pályaműből első helyezésre 15, második helyezésre 14, harmadik helyezésre 10
egy- és kétszerzős pályamunkára tett javaslatot a bírálóbizottság.

A következő nap első kihívása a diákolimpia volt: a két egyetem hallgatói gyakorlati versenyen mérhették össze tudásukat.
Az orvostanhallgatók bél- és érvarrásban,
a fogorvostan-hallgatók gyökérkezelésben
és fogtömésben versenyeztek, a gyógyszerészhallgatók pedig eredeti orosz vény
alapján készítettek el egy magisztrális készítményt, amit gyógynövények bekötött
szemmel való azonosítása követett. A játékos diákolimpia nagyszerű alkalmat biztosított a konferenciát szervező hallgatókkal
történő szakmai eszmecserére is.
A tudományos diákköri előadássorozatra
délután került sor. Orosz diákkörös társaink
orosz nyelven, mi pedig angolul tartottuk
meg előadásainkat, a kölcsönös megértést
tolmácsolni tudó hallgatók segítették. Este
díjátadóval zárult a konferencia hivatalos része, ahol a magyar hallgatók előadásait több
díjban is részesítették. A hazautazás napján meglátogattuk a Kremlt és a Vörös teret, idegenvezetőink jóvoltából megismertük az orosz történelem néhány fontosabb
mozzanatát. Este, bár nem minden szomorúság nélkül, de nagyon kellemes élményekkel és sikerekkel gazdagodva utaztunk haza
Magyarországra. Megfogadtuk, hogy a két
egyetem közötti tudományos diákköri kapcsolatból hagyományt teremtünk, és a jövőben újabb csereprogramokkal gazdagítjuk
az együttműködést.
Ez a kapcsolat teljes mértékben a mi kezdeményezésünknek köszönhetően alakult ki.
Ha van bennünk akarat és igény, hogy mindig jobbá és színvonalasabbá tegyük TDK
konferenciánkat, ezzel együtt egyetemünket, akkor meg fogjuk kapni azt az oktatói
és vezetői támogatást, amivel példánkból is
láthatóan elérjük célunkat.
Hoffer László és Váradi András
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Mennyire egészségesek
a magyar orvosok?
Az egészségügyi dolgozók életmódját,
egészségi állapotát, szociális körülményeit világszerte vizsgálják. Tavaly megjelent
munkánkban (Rurik I, Kalabay L. Morbidity, demography, life style and selfperceived health of Hungarian medical
doctors 25 years after graduation Med Sci
Monit 2008;14(1):SR1-8) az orvosok egészségi
állapotát, a szakmai pálya jellemzőit és néhány szociológiai tényezőt figyelembe véve
megkíséreltünk választ adni a 25 éve végzett orvosok fizikai állapotát érintő néhány
kérdésre. 423 végzett orvostanhallgató tett
orvosi esküt 1979-ben Budapesten, a SOTE
Általános Orvosi Karán. 2004-ben, 25 éves
évfolyam-találkozó alkalmából kérdőív kitöltésére kértük fel őket. Összesen 228 kérdőívet osztottunk szét, amelyekből 186-ot
kaptunk vissza. (A 30 éves találkozót 2009
novemberének végére tervezik.)

Szakmai adatok
Jóval több férfi dolgozik manuális, nő pedig
az alapellátási szakmákban. A végzett orvosok 56%-a azon a szakterületen van, ahová
eredetileg is készült, a nőknek jóval gyakrabban kellett eltérniük eredeti elképzeléseiktől. A férfiak 31, a nők 49%-a változtatott
szakmát vagy működési területet. A férfiak 6,9, a nők 5,8%-a dolgozott korábban
külföldön, jelenleg mindössze 5 személy.
Lakhelyük szerinti megoszlás: Budapesten
(60%), nagyvárosban (f. 12, n. 17%-a), kisvárosban (f. 26, n. 16%), faluban (f. 5%, n. 6%-a).
Teljesített ügyeleteik száma életkoruk növekedésével fokozatosan csökkent: a havi átlagos 7-ről 2-re.

Demográfiai adatok
A férfiaknak átlagosan 2,26, a nőknek 1.87
gyermeke van: legtöbb az alapellátó férfiaknak (2,7%), legkevesebb a manuális kolleganőknek (1,6%), 4%-uk gyermektelen, a legnagyobb gyerekszám 6. A férfiak 73%-a, a
nők 65%-a házasságban, 10 illetve 15 %-uk
elváltként, 1,6 illetve 4%-uk tartós partnerkapcsolatban, 1,6-3% már özvegyként élt.

Egészséggel kapcsolatos
adatok
A fizikai, antropometriai paraméterek az
elmúlt 25 év alatt megváltoztak. Mindkét
nemben és valamennyi szakmai csoportban
növekedett a testsúly és a testtömeg index
(BMI). A legnagyobb értéket [BMI 27,4 kg/
m2] az alapellátásban dolgozó férfiaknál és a
nem manuális szakmájú nőknél mértük.
Többen magas vérnyomásban (f. 33, n.
12%-a), diabéteszben (f. 6, n. 1%-a), lipid
anyagcsere-zavarban (f. 13, n. 10%-a), osteoarthritisben (f. 9, n. 18 %-a), illetve dagana-
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 Horkay Ferenc, a Szívsebészeti Klinika igazgatója, Gödölle Zoltán, a Soproni
Szanatórium főorvosa, Horváth Emília
fül-orr-gégész, a Honvédkórház osztályvezetője és elöl Harsányi László, az
I. Sebészeti Klinika igazgatóhelyettese
tos megbetegedésben (f. 1, n. 5%-a) szenvednek. E kollégáknál a diabéteszt átlagosan
7,2 évvel, míg a hipertóniát 7,5 évvel a vizsgálat előtt diagnosztizálták.

Sportolás
Többféle jellegű és gyakoriságú sportot űz
jelenleg a férfiak 62, és a nők 55-%-a. A férfiak szignifikánsan aktívabbak, mint a nők. A
heti sportolás gyakorisága a korábbi adatokhoz képest kevéssé (3,6-ról 3,2-re), a sportra
fordított idő azonban jelentősen csökkent a
férfiak esetében (heti 6,4 óráról 4,7 órára).
Az orvosnők ugyanazokat az adatokat adták meg, mint 25 évvel korábban: 2,5 alkalommal végeztek hetente valamilyen sporttevékenységet, a változás órában kifejezve
4,6-ról 3,2 óra. A végzés és elhelyezkedés
után sok fiatal orvos teljesen abbahagyta a
sportolást: a férfiak 28,5, míg a nők 27,5 évesen, amelynek okai: időhiány (f. 71, n. 74%-a),

utánkövető

egészségügyi problémák (f. 13, n. 7%-a), motiváció hiánya (f. 10, n. 9%), egyéb (f. 6, n.
9%). Az elmúlt 25 évben az űzött sportok típusai is megváltoztak: mindkét nem többet
kerékpározott és úszott.

Dohányzás, alkohol
Dohányzók főleg a sebészeti szakmákban
voltak mindkét nemnél, és az alapellátásban dolgozó nők körében. A férfiak átlagosan 30,2 évesen, a nők 35,8 évesen hagyták
abba a dohányzást. A manuális szakmájú férfiak és a nem manuális nők gyakrabban, vagy több alkoholt fogyasztottak, mint
a többiek.
A pályakezdés óta eltelt negyedszázad után a
férfiak 37%-a teljesen, 45%-uk gyakran, 15%uk csak alkalmanként lelte örömét munkájában. Szabadidejében jóval több nő olvas regényeket vagy novellákat (n. 50, f. 27%-a), a
férfiak 14, a nők 20%-a orvosi szakmai irodalmat is olvas. A művészetek valamely ágának
a férfiak 30, a nők 37%-a hódol.

Szakmai karrier, pályafutás
Tudományos fokozatot a kérdőívet kitöltők
közül a férfiak 20, a nők 4%-a szerzett. 9 férfi és 1 nő habilitált is, 3 férfi elérte az MTA
doktora (D.Sc) címet. Jóval nagyobb arányban beszélnek idegen nyelvet a férfiak, mint
a nők (f. 70, n. 55%-a).
Orvosi munkája mellett sok kolléga végzett
felsőfokú tanulmányokat más szakterületen:
egészségügyi menedzseri (6), közgazdászi
(3), jogi (14), pszichológiai (3), szociológai (1),
egészségügyi mediátori (1).
Rurik Imre és Kalabay László

Művészetterápiás
Társaság
Megalakult a Magyar Művészetterápiás Társaság, elnöke dr. Vértes László főorvos, zene
- és biblioterapeuta, főtitkára dr. Balázsovics
Judit Andrea. A Társaság szívesen fogadná a
művészet iránt érdeklődő egyetemi polgárok
csatlakozását a kovferne@net.sote.hu e-mail
címen. A Társaság tagozatai: zene, biblio-, dráma-, tánc- és képzőművészet terápia.

Józsefvárosi díszpolgár
Május 8-án józsefvárosi díszpolgári címet vett át dr. Tulassay Tivadar, egyetemünk rektora. Lakhelyét tekintve nem a kerület állandó lakosa, mégis sok minden ide köti. Ahhoz az egyetemhez
kötődik élete, amely nem csak az ország egyik legnagyobb költségvetési intézménye, hanem a
legjelentősebb szellemi központok egyike is. A díszpolgári címben ennek a szinte kisvárosnyi intézménynek újraválasztott rektorát tisztelik meg a kerületi vezetők, elismerve és köszönve azt a sok
munkát, erőfeszítést, ami Tulassay professzor eddigi munkássága során értéket teremtett és nyomot hagyott e helyen. Sajátos kölcsönösség húzódik a városrész és díszpolgára között – elért eredményeik, sikereik egymást erősítik. Minél sikeresebb, elismertebb embert tud felmutatni díszpolgárként a kerület, annál magasabb az ázsiója mind a kerületnek, mind pedig díszpolgári címének.
A Semmelweis Egyetem elismert eredményeinek nagy része a Józsefvároshoz kötődik: itt található
számos nagy egyetemi klinika, és a főépület is. És hova mennének a városrész betegei, ha nem a
kerületben található egyetemi klinikákra?
Tulassay Tivadar így nyilatkozott a díszpolgári cím átvétele kapcsán: „a kapcsolatom akkor vált igazán szorossá a kerülettel, amikor 1968-ban beiratkoztam az orvosi egyetemere. Mint a kerületben
működő gyermekklinika vezetője, és az egyetem rektora, szem előtt tartom, hogy intézményeink fejlesztésével a kerületet is gazdagítsuk. Azt szeretném, hogy felújított épületeink Józsefváros ékességei
legyenek. Ezen kívül több olyan program is van, amelyben jó lenne együttműködni a kerülettel. Gondolok itt az egykori Orczy-téri buszgarázs kulturális hasznosítására, vagy egy Egyetemi Tudásközpont
létrehozására a régi Füvészkert környékén, amely egy mini Harvard lehetne.”
t-
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Semmelweis Egyetem

Ápolók nemzetközi
napja
A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai
Tömbjében május 14-én ünnepelték az Ápolók Nemzetközi Napját. Dr. Palicz Tamás
orvosigazgató köszöntője után, Balázsné
Szelei Erzsébet ápolási igazgató méltatta
a múlt nagy ápolóit. Beszámolt a mai ápolói helyzet aktualitásairól, és ismertette a
Kútvölgyi Klinikai Tömb ápolásszakmai jövőjére vonatkozó terveit. A megemlékezés tudományos részében hárman tartottak
előadást: Rózsa Erzsébet, Rezes Katalin
és Berze Hajnalka. A hagyományokat követve az idén is kitüntető címmel jutalmazták a legjobbakat. Munkájuk és teljesítményük alapján az év ápolója kitüntető címet
kapta Csonka Beáta (III. Sz. Belgyógyászati
Klinika); Unyi Istvánné (Pszichiátriai Klinika)
és dr. Korponay Istvánné (Központi Laboratórium). Végül Csíkos Ágnes osztályvezető főnővér-helyettes ének és Mátyus
Péter ápoló gitár-ének zenés produkciójával zárták az ünnepet.
(I.M)

Tiszteletbeli ápoló
Az Ápolók Nemzetközi Napjának országos
rendezvényen tiszteletbeli ápolót avattunk:
dr. Tulassay Tivadar személyében. Az I.
Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1998-as évkönyvében olvashatjuk a többi közt: „Az
ápolás, e nagyon fontos szakterület színvonala, eredményessége a szó igazi értelmében
a jól szervezett, lelkiismeretes csapatmunka

Doktori értekezés
Június 2-án 13.30-kor Géczi Gábor értekezésének nyilvános tudományos vitájára került sor, címe „Succes and talent development
as indicated by motor test and psychometric
variables of 18 ice hockey players”. Témavezető: Bognár József docens, PhD; programvezető: Földesiné Szabó Gyöngyi tanár, DSc;
iskolavezető: dr. Radák Zsolt egyetemi tanár.
Bíráló bizottság: elnök: dr. Mészáros János egyetemi tanár; titkár: dr. Ihász Ferenc
egyetemi docens; tag: dr. Ökrös Csaba adjunktus; opponensek: dr. Frenkl Róbert professzor emeritus; dr. Tóth Igor docens.

Sporttudományi
kongresszus
 Ápolók napját ünneplik a KÚT-ban
függvénye, amely a gyógyítás és a gyógyulás
meghatározó eleme. Joggal büszkék lehetünk munkatársaink elismerésére, méltó teljesítményére.”
Rektor úr az ápolók szakképzését is nagyon
fontosnak tartja. Lehetővé tette, hogy az
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
működjön az Egészségügyi Világszervezet
Magyarországi Ápolói és Szülésznői Együttműködő Központja. Rektorként is kiemelten
fontosnak tartotta és támogatta, hogy az
egyetem bővüljön Egészségtudományi Karral, ahol ápolásban dolgozó szakemberek
magas szintű képzése is folyik.
Csetneki Julianna
ápolási igazgató

A TF-karon tartották május 27-29-én a VII.
Országos Sporttudományi Kongresszust a
sportkultúra, hagyomány és megújulás jegyében. A program rendezője a Magyar Sporttudományi Társaság volt. A fórum fő támogatói
az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság. A rendezvény fővédnökei: dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke, dr. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke, Varga Zoltán, az Önkormányzati Minisztérium minisztere. A kongresszus elnöke, dr. Frenkl Róbert professzor
emeritus (TF Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék) volt. Mint ismeretes, a sporttudományos kutatásokat – mint civil szervezet – a Magyar Sporttudományi Társaság
fogja össze, szervezi, támogatja. A kongreszszus résztvevői egyetértettek abban, hogy az
egészség érték, amelynek egyik eszköze lehet a folyamatos sporttevékenység.

Alapkövetelmény a humor
A Testnevelési és Sporttudományi Kar harmadéves hallgatói, illetve a Hallgatói Önkormányzat felelős az esemény zökkenőmentes
lebonyolításáért. A május 13-16-a között
zajló mozgalmas programról, amely a tanári
bemutatókon keresztül a fesztiválszerű kikapcsolódásig sok mindent magában rejtett,
a humor sem hiányzott.

Nem születhet olyan híradás a TF-napokról,
mely nem tesz említést az elmaradhatatlan
tanszéki/tanári bemutatókról, hisz ez a műsor
hordja hátán a többnapos rendezvényt. Az előadások látogatóinak nagyobb hányada tehát a
kar életének szereplőiből tevődik össze. A teltház minden évben garantált. A humor alapvető követelmény, melyet idén is, mint annyiszor
máskor, dr. Pavlik Gábor tanár úr magával ragadó stílusa tett igazán egyedivé az est házigazdájaként. Igénybe véve a kar videóstudióját,
és vezetőjének, Varga Ferencnek professzionális segítségét, valódi műalkotások születnek.
A tanszékek igyekeznek a modern kor ízlésének mentén mindig újabbat alkotni, így fordulhatott elő, hogy az Atlétika Tanszék idén egy
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lendületes videóklippel szolgált. Számos élő előadást is megcsodálhattunk a helyszínen. Élő egyszemélyes performansszal rukkolt elő például dr.
Metzing Miklós tanár úr a Torna Tanszék kiegészítő látványosságaként. Gitárja és hangszálai segítségével mindenkit a 60-as és 70-es évek rockzenével átitatott világába repített.

Megváltozott érdeklődéshorizont
A TF-napok már kevésbé csak a kar életének fontos állomása, sokkal inkább a város fiatalságának
egyik legkedveltebb szórakoztató rendezvénye.
A napközben zajló események közül kiemelendők
a tanár-diák meccsek, amelyeken a hallgatóknak
lehetősége nyílik „törleszteni”, illetve bemutatni
az évek folyamán tanultakat. A különböző sportágakban meghirdetett évfolyam-bajnokságokat
idén is megrendezték nagy sikerrel, és most sem
maradhatott el a birkózóverseny.

Gombfoci
A TF-napok ideje alatt rendezték meg az V. Szektorlabda Világbajnokságot a TF D épületében. 5
földrész 20 országából érkeztek a válogatott csapatok, hogy összemérjék erejüket ebben a ma-

gyar eredetű sportágban, amit a köznyelvben
gombfociként ismerünk. 5 kategóriában rendezik a versenyeket, és a hagyományos játékban
(egyéni, páros és csapat) ismét magyar bajnokokat avattak, ahogy eddig minden alkalommal
a sportág Európa- és világbajnokságain, szám
szerint öt alkalommal. A sportág 12-érintéses
szakágának uralkodói a brazilok, a kategória
csapatversenyének ezüstérmét Magyarország
szerezte meg.
Fotó, szöveg: Csermely Gábor
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