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Intercultural Day 2010
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At the initiative of foreign students of Semmelweis University, the first Intercultural Day was arranged
in the university. Emese Molnár, a third year student from south of the Hungarian border, undertook
to be the principal organizer.

Student zu sein ist hier wenig

24. oldal

„Begabung ist eine Gabe Gottes. Kein Geschenk. Verpflichtung.” (Mária Fischer)
Bereits zum vierten Mal findet in diesem Jahr das Treffen der Studenten statt, die am Kerpel-Fronius
Ödön-Begabtenförderungsprogramm teilnehmen.
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Knoll József 85 éves
Bensőséges keretek között ünnepelték meg május 26-án az MTA
székházában az Orvosi Tudományok Osztálya, a Semmelweis
Egyetem, annak Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézete, a
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság rendezésében dr. Knoll József akadémikus 85. születésnapját.
Az elhangzó tíz laudáció nyomán egy nemzetközi hírű tudós,
egyben nagyszerű ember személyiségjegyei, reneszánsz emberként összegezhető portréja rajzolódott ki a jelenlevő pályatársak, barátok, tanítványok, tisztelők előtt.
A Gyires Klára és Fürst Zsuzsanna professzorok által vezetett
díszelőadást Takács Bence Ervin szavalata, valamint a Zeneművészeti Egyetem ének tanszakának végzős hallgatói és a Budapesti Klarinét Quartett által adott
nívós zenei program zárta.
dr. D. T.

Koraszülött nap
Minden 8–10. gyermek idő előtt jön világra! Miközben demográfiai válsággal küzd az ország, évente
több mint 6000 gyermek koraszülöttként jön a világra, és kezdi intenzívosztályon az életét. A Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikája idén 6. alkalommal rendezte meg a Koraszülöttek Napját, idén június 5-én. Ezzel szeretnék
felhívni a figyelmet a koraszülés elkerülhetőségére.
A rendezvényen tartalmas programokkal várták a
gyermekeket és családjukat.
A koraszülöttek ellátásának hazai helyzetéről, a
megelőzés és a kezelés lehetőségeiről tájékoztatott dr. Pajor Attila klinikaigazgató és dr. Nobilis
András gyermekgyógyász egyetemi docens.

Semmelweis Nap
Július 1.
900 –930 Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum, Könyvtár és Levéltár
(1013 Budapest, Apród u. 1-3.)
Megemlékezés Semmelweis Ignác szülőházában
Ünnepi beszédet mond: Dr. Fancsovits
Péter embriológus (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
1100 –1140 Belső Klinikai Telep udvara,
Semmelweis-szobor
Megemlékezés és koszorúzás
Ünnepi beszédet mond: Dr. Szabó Attila egyetemi docens, a Tehetséggondozó
Tanács titkára (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
1300 – kb. 1410 Nagyvárad téri Elméleti
Tömb, Díszterem
Díszünnepély
Ünnepi beszédet mond: Dr. Szél Ágoston
egyetemi tanár, általános rektorhelyettes
Megbízatások, címek, kitüntetések, kinevezések, oklevelek és díjak átadása

Árvízkárosultak
megsegítése
Az egyetem vezetői anyagilag maguk is segítik
az árvízkárosultakat, és kérik az egyetem polgárait, dolgozóit, hogy lehetőségeikhez mérten ők is adakozzanak. A honlapról letöltött
nyilatkozat kitöltésével és a bérszámfejtésre
való eljuttatással a fizetésből le fogják vonni a
felajánlott összeget. Az összegyűlt összegről az
egyetem rektora tájékozatást fog adni az akció
lezárulta után.

Elhunyt
Prof. Dr. Fehér
János egyetemi
tanár, az MTA Doktora, a Semmelweis
Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika volt igazgatója,
emeritus profes�szor, az Orvosi Hetilap főszerkesztője, Győrújbarát Díszpolgára. Június 4-én temették Győrújbarátban.

achievement
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On the Finnish-Hungarian
researchers’ bridge

Fotó: Tolnai

The story begins 25 years ago in Heidelberg, where the chance meeting
of two Hungarian scientists and one Finnish researcher resulted in
combined achievements that persist to this day and long-term scientific
cooperation. At that time the following three researchers worked together
in one laboratory: Dr. Tivadar Tulassay, Miklós Tóth and Dr. Heikki
Ruskoaho, who since 2005 is the only non-Hungarian holder of the
Honourable Order of the Cross of the Republic of Hungary (civil).

Currently, staff from two institutes of our
university work together with researchers
from Oulu University, Finland, in the consortium of the Semmelweis Híd (Bridge)
Project unifying research aimed at largescale cardiovascular core and clinical, primarily diagnostic development, in the
project operating with SROP (Social Renewal Operational Programme) funding functioning under the direction of Dr.
Heikki Ruskoaho. The professor makes regular trips to Hungary. He holds an honorary doctorate from Semmelweis University
and he is an honorary member of the Hungarian Academy of Sciences.
Within the framework of the Semmelweis Híd programme, a 2-year project that
launched last year with a total budget of
€2.5 million, 26 people from Oulu arrived
in Budapest, or more specifically our university, for a visit lasting three days. Experts and technicians who visited Budapest between 21–23 May work within the
frames of Finnish-Hungarian professional
cooperation in Finland. Besides being given a general briefing and tour of Semmelweis University the guests spent time at
the No. 1 Department of Pathology and Experimental Cancer Research and the Cardiology Centre, which is participating in the
Semmelweis Híd programme.
Tk

Apolló a NET-ben – Telementoring bemutató
A Semmelweis Egyetem medikusainak egyik negyedéves
csoportja május 6-án laparoszkópos készségfejlesztő gyakorlaton vett részt, melyet internetes kapcsolat segítségével
Bostonból dr. Lengyel Balázs irányított.
A műtéti technika 25 éve indult hódító útjára, mely módszernél vékony csöveket fúrnak át hasfalon, s e csöveken keresztül bevezetett fényforrás, kamera és hosszú műszerek segítségével történik
a műtét. A sebész számára a módszer kihívást jelent, hiszen a hasüreget nem a maga valóságában, hanem a tv képernyőjére kivetítve kétdimenziós képként látja. Meg kell tehát tanulni és gyakorolni
a merőben új körülmények között végzendő sebészi munkát.

Távoktatás

 Sándor József professzor segített a távirányított hallgatóknak

Ezt a célt szolgálja egyetemünk NET-ben található I-es szemináriumi termében kialakított készségfejlesztő-gyakorló berendezés,
az Apolló-egység. Létrehozója a már említett Lengyel Balázs, aki
tavaly még egyetemünk hatodéves hallgatójaként állította össze
ezt a gyakorlóegységet, aminek segítségével már egy éve oktatják
itt a laparoszkópos sebészeti készségek elsajátítására hallgatóinkat dr. Saftics György technikai irányításával. Lengyel Balázs jelenleg az Egyesült Államokban, Bostonban ösztöndíjas kutatóként
dolgozik, a távoktatáson ő irányította onnan a gyakorlatot. A kép
és hang kapcsolat kétoldalú volt, hallgatóink is kérdezhettek.

A telementoring (távoktatás) módszer alkalmazására most került
sor először körülbelül 10 000 kilométeres távolságból, transatlanti
kapcsolat révén. Maga a laparoszkópos gyakorlóeszköz (Apollómodul) alkalmas arra, hogy az Egyesült Államokban elfogadott
gyakorlórendszer (FLS = Fundamentals of Laparoscopic Surgery)
előírásait is teljesítse. Ez a nemrégiben kialakított modern gyakorlóterem fontos része a dr. Wéber György sebészprofesszor vezetésével most szerveződő Sebészeti Műtéttani Tanszéknek.
Fotó, szöveg: tolnai

5

XI. évfolyam 6. szám 2010. június 14.

fejlesztés

Kutatók hálózatban
A TÁMOP-pályázat négy szakmai modulra épül: prevenció és személyre szóló medicina (Molnár Mária Judit), diagnosztika és modern képalkotás a molekulától
az emberig (Szél Ágoston), technológia
és bioengineering (Kellermayer Miklós)

 Tóth Miklós

Mint ahogy Tóth Miklós tudományos és
innovációs rektorhelyettes elmondta, a
kiemelt egyetemi támogatást a TÁMOP
kétéves futamidejű K+F pályázatán nyerte el az egyetem. Két jól elkülönített szakmai részt tartalmaz a pályázat: egyrészt
nagy összegű gép-, műszerbeszerzéseket,
amelyek az elnyert összeg körülbelül egyharmadát teszik ki; másrészt, a kétharmad
részt kitevően pedig kutatócsoportokhoz
kihelyezett összeget.

Gép-, műszerbeszerzések
Meglévő anyagi forrásaink még jobb kihasználását célzó egyetemi koncepció
mentén stratégiai fontosságú, több intézet és intézmény számára hozzáférhető nagyberuházások, úgynevezett bázis
laborok (core facilities) számára nagy
értékű gépek, műszerek beszerzése történik a pályázat keretében. Például a nukleáris medicinát megalapozó SPECT/CT, és a
cardiovascularis diagnosztikát javító legmodernebb cardio-MR vásárlása mellett
egy tömegspektrométeres analitikai labort
is létrehoznak.

Szakmai modulok
Azok a stratégiai kutatások, amelyek kitörési pontot jelenthetnek az egyetem számára, vagyis további pályázati forrásokat tudnak behozni és vállalkozásokat létrehozni.

Fotó: Tolnai Kata

Fotó: Márton Emőke

Minden bizonnyal büszkeséggel tölti el
az egyetem polgárait a nemrégiben kihirdetett pályázati eredmény: az elit kutatóegyetemi címet három évre megszerezte
intézményünk, s mellé 3 milliárd Ft-os támogatást is kapott.

nem kétszáz oldalas tanulmány lett, amely
az egyetem aktuális oktatási és tudományos teljesítményéről, a kebelében született munkák hatásáról ad átfogó és hű képet. Ezt a teljesítményt és a pályázatban
leírt intézményi jövőképet a kulturális kormányzat a hazai egyetemek között a legkiemelkedőbbnek minősítette.
Dr. Szél Ágoston úgy vélekedett; a Semmelweis Egyetem pályázatának egyik erőssége
volt, hogy abban a legtöbb pályázó egyetemétől eltérően nemcsak a legkiválóbb
tudományos teljesítményt nyújtó karok
adatai szerepeltek, hanem – szakegyetem
lévén – mind az öt karunk bemutatásával
értük el a kiváló eredményt. Egyetemünk
többek között a hazai mezőny élén jár a
minősített oktatók száma, az elmúlt 5 év
tudományos teljesítménye és a doktori iskolák eredményessége alapján. Ezeken kívül arra is rákérdeztek, hogy az intézmény
költségvetésének hány százalékát teremti
elő pályázatokból. A 8% körüli ötéves átlagértékkel egyetemünk szintén kiemelkedő helyen szerepel.

 Szél Ágoston

Tömegképzés – elitképzés

és molekuláris medicina a betegellátásban (Tímár József). A négy szakmai modult egészíti ki a szakmai részeken átívelő posztgraduális, PhD-képzési modul dr.
Rácz Károly professzor vezetésével, amely
a felnövekvő kutatónemzedék előrehaladását szolgálja és lehetőséget teremt a
meglévők mellé további PhD-ösztöndíjas
állások megteremtésére.
A modulokban az innovációs folyamat teljes spektruma jelen van az alapkutatásból
éppen kivált projektektől kezdve az öt éven
belüli hasznosításra jó eséllyel induló témákig. A munkacsoportok tagjaira jelentős
további pályázati feladat hárul a kutatáshoz szükséges infrastruktúra megteremtéséhez. A mintegy 1200 oldalas nyertes
egyetemi TÁMOP-pályázatot a Pályázati és
Innovációs Központ Kft. készítette.

Szél professzor az adatokat összekötő szövegrészekben és egy tízoldalas, Vállalások
és programok című fejezetben fejtette ki
és fűzte rendszerré a pályázat fókuszában
lévő témákat és az intézmény jövőképét,
így többek között a tehetségek kiválasztásának és képzésének piramishoz hasonlítható rendszerét, amely ma a Semmelweis
Egyetem egyik legdinamikusabban fejlődő
projektje. Az egyetem alapfeladatainak elvégzése mellett ugyanis rendkívül fontos,
hogy az intézmény a maga számára kiképezze azokat az oktatókat és kutatókat,
akik a jövőben megvalósítják és továbbviszik az intézmény célkitűzéseit, straté
giáját.
Tömegképzés nélkül nincs elitképzés –
mondja a rektorhelyettes, hozzátéve, hogy
egy elitegyetemen a tömegképzésnek is a
legmagasabb színvonalon kell zajlania, és
a már elért eredményeket szüntelenül tovább kell javítani.
A pályázati anyagban még jövőidőben
szerepelt az Egészségügyi Közszolgálati
Kar megalapítása, amely lényegében nem
más, mint a társadalomtudományok felé
való nyitás komplex programja. Tudjuk, ez
a terv mára már valóra vált, és a többi stratégiai terv megvalósulásának sikerében
bízva nyugodt lelkiismerettel nézhetünk
elébe a három év múlva esedékes újabb
kutatóegyetemi megmérettetésnek.

Első az elitegyetemek
között
Az idei újév legnagyobb kihívása volt annak a pályázatnak az elkészítése, amelynek elnyerése alapján a Semmelweis Egyetem három évig viselheti a magyarországi
elitegyetemeket megillető kutatóegyetem
címet. A pályázatot dr. Szél Ágoston általános rektorhelyettes készítette el. Ez a
munka az előírt képzési és kutatási adatok
összegyűjtéséből és megfelelő interpretálásából, illetve a kutatóegyetemi koncepció kidolgozásából állt. Az eredmény majd-

Tolnai Kata

paletta
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Pluszpont nélküli nyelvek
Az egyetemi nyelvoktatásról
Sok változást élt meg az egyetemi nyelvoktatás legrégebbi intézete, amely
jelenleg a három orvostudományi karon az idegen nyelv oktatását végzi.
Kinevezett új igazgatója tavaly július 1-je óta dr. Kovács Éva PhD, őt
kérdeztük az Nyelvi Kommunikációs Központban nyelvet tanuló hallgatók
nyelvtudásáról, nyelvtanulással kapcsolatos tapasztalataikról, s az elmúlt
évben náluk zajlott átalakításokról.

 Kovács Éva
angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz
– megtörtént az oktatás részletes tematikájának kidolgozása félévenként 14 hétre,
órákra lebontva. S mint mondja az igazgatónő, ebben egyedülálló, s mintaként szolgál a Nyelvi Kommunikációs Központ a magyarországi orvosegyetemek között.
 Ülnek: Rudnai Péterné, Szabóné Bíró Ica, Ittzés Dániel, Vamberszki Andrea;
állnak: Varga Éva Katalin, Nagy Borbála, Kovács Éva, Bíró András, Papp István,
Harmath Erzsébet, Rajkai Ferencné és Szentpétery Miklós
Legelőször is azt a feltételezést oszlatta el,
hogy az egyetemre felvételt nyert hallgatók nyelvtudása kiváló, és nincs szükség
nyelvoktatásra az egyetemen. A hallgatók
nyelvvizsgájának száma és a hozott nyelvtudás színvonala csökkenőben – mondja Kovács Éva, s hozzáteszi, a nyelvvizsga
helyett az emelt szintű érettségiért adott
pluszpontok lohasztani kezdték a középiskolások nyelvtanulási ambícióját. Az idei
elsőéves ÁOK-hallgatóknak csupán fele
rendelkezik középfokú nyelvvizsgával. A
diploma kézhezvételéhez szükséges egy
középfokú állami nyelvvizsga, és egy szakmai záróvizsga sikeres letételéhez mindenképpen nélkülözhetetlen az egyetemi
nyelvoktatás.

Mennyit és mit oktatnak?
Ebben a tanévben heti 180 órát tartottak
900-1000 fő számára, akiknek körülbelül
a fele latint tanul, ami az ÁOK-n kötelezően választható, míg a FOK-on és a GyTK-n
kötelező tantárgy. Minden nyelvi kurzus
féléves, és kreditátviteli eljáráson ment át
az ÁOK-n, a FOK-on és folyamatban van a
GYTK-n. E szerint a záróvizsgás csoportban 2 kreditpontot kapnak a FOK-on és a
GyTK-n, a többi kurzus sikeres teljesítése
mindhárom karon 3 pontot ér.

Az eddigi záróvizsga-előkészítő csoportokon kívül (hat nyelvből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz) a következő tanulási lehetőségeket tudják ajánlani: PROFEX
I., II. állami egészségügyi szaknyelvi nyelvvizsga – előkészítő kurzus (angol, német),
Szaknyelv I., II., III., IV. (6 nyelvből: angol,
német, francia, olasz, spanyol, orosz) általános nyelvtudásra épülő, szaknyelvi ismeretekbe bevezető, szintfenntartó, fejlesztő,
elsősorban kommunikatív jellegű kurzusok, melyeknek célja a nyelvismereten kívül az idegen nyelvű szakirodalom olvasásának elsajátítása is.

Eredmények
Kovács Éva több évtizede dolgozik az egyetemi nyelvoktatásban, latin, német és orosz
szakos tanár. Igazgatói kinevezése után felfrissítette a kapcsolatot az egyetem intézeteivel, mivel megvalósítás előtt áll többek
között a latin jegyzet átdolgozása. Élőnyelvekből többnyelvű szószedetet és egyéb
tananyagokat, tansegédletet készítenek,
melyet először honlapunkon tesznek mindenki számára elérhetővé. A tananyag átdolgozásával a legfőbb céljuk a nyelvórák
tematikájának a szakórákon tanultakhoz
való közelítése.
Mára a hét általuk oktatott nyelvből – latin,

Vizsgák
Évente kétszer tartanak záróvizsgákat, átlagosan 100-115 egyetemi hallgató számára. PROFEX állami nyelvvizsgát novemberben és áprilisban, PANNON általános állami
nyelvvizsgát szintén évente kétszer, amelyekre egyetemen kívüli jelentkezőket is
várnak. A nyelvi központ az ORIGO általános és a LEXINFO informatikai állami nyelvvizsgarendszernek is akkreditált nyelvvizsgahelye.

Tervek
Az elavult, régi oktatástechnológiai eszközök újakra cserélését tervezik a közeljövőben, hogy a modern internetes nyelvoktatási módszereket alkalmazni tudják.
Tudományos konferenciákon vesznek
részt, és folyamatosan figyelik a könyvpiacon hozzáférhető különböző nyelvű orvosi szakkönyveket. A szerteágazó és a folyamatosan növekvő igényeket kiszolgáló
munkát az igazgatóval együtt hét főállású
nyelvtanárral, egy vendégtanárral, egy félállású könyvtárossal, egy titkárnővel, egy
oktatástechnikussal, valamint öt külső óraadóval végzik.
Az oktatással és vizsgáztatással kapcsolatos információk az egyetem honlapján érhetők el az Oktatás menüpontban, a Nyelvi
Kommunikációs Központ linken:
http://www.sote.hu/intezetek/?inst_id=126

Fotó, szöveg: Tolnai Kata
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Új MTA-tagok egyetemünkről
Levelező tagok
Hunyady László
Magyar Biokémiai Egyesület
Magyar Endokrinológiai és
Anyagcsere Társaság
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
OTKA Nemzetközi Bizottság
American Society of Biochemistry
and Molecular Biology
The Endocrine Society
Mol. Endocrinol. (társszerkesztő)

Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő (1990)
Kiváló Oktató I. fokozat (1995,
SOTE)
Krompecher-emlékérem (1998,
Magyar Onkológusok Társasága)
Batthyány-Strattmann László-díj
(1999)

Rendes tagok
Mandl József
Szervezeti tagságok

Díjak
Intézetvezető egyetemi tanár
(Élettani Intézet)
Szakterület: élettan, kísérletes
endokrinológia

Szervezeti tagságok
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
III. sz. Doktori Bizottság (titkár)
Elméleti Orvostudományi Tudományos Bizottság
ETT Endokrinológiai és Sejtbiológiai Bizottság (elnök)
Magyar Élettani Társaság (főtitkár)

International Research Scholar
Award (1995, Howard Hughes
Medical Institute)
Széchenyi Professzori ösztöndíj
(1997)
Richter Gedeon kutatási jutalom
(1998)
Huzella Tivadar jutalomdíj és emlékérem (2000)
Széchenyi István Professzori ösztöndíj (2001)
Kiváló TDK nevelő (2004)
Mestertanár Aranyérem (2005,
OTDT)
Akadémiai Díj (2007)

Schaff Zsuzsa

Egyetemi tanár (II. Sz. Patológiai
Intézet)
Szakterület: patológia, hepatoló
gia, onkológia MTA levelező tag:
2010

Szervezeti tagságok
MTA II. sz. Doktori Bizottság (Orvosi Tudományok Osztálya)
MTA Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság
Egészségügyi Tudományos Tanács I. sz. Klinikai és Kísérletes
Onkológiai Albizottság (elnök)
Magyar Pathologusok Társasága
(vezetőségi tag)

International Academy of Patho
logy, Hung. Div. (elnök)
Magyar Gasztroenterológiai Társaság (vezetőségi tag)
Magyar Onkológusok Társasága
(volt elnök, vezetőségi tag)
SE Tanulmányi Bizottság (elnök)
SE Doktori iskola, Kísérleti Onkológia (alprogramvezető)
MOTESZ Felügyelő Bizottság (elnök)
European Hepatocarcinogenesis
Association
(International
Advisory Board Member)
European Association for Cancer
Research (Board Member,
Fellowship Committee)
American and European Asso
ciation for Study of the Liver
(tag)

Fontosabb díjak
Felsőoktatási Tanulmányi Érdemrend (1968)
Kiváló Munkáért Miniszteri kitüntetés (1981)
Per Hedlum emlékelőadás díja
(1985, Göteborg, Svédország)
Jendrassik-díj (1987, Semmelweis
Orvostudományi Egyetem)
Markusovszky-díj (1990, Orvosi
Hetilap)

Hetényi Géza-emlékérem (2000,
Magyar Gasztroenterológiai
Társaság)
George Weber Alapítvány Díja
(2001)
Baló József-emlékérem (2001,
Magyar Pathologusok Társasága)
MTA, Akadémiai Díj (2006)

Tudományetikai Bizottság
Orvosi Genetikai Munkabizottság
Egészségügyi Tudományos
Tanács Elnökség (titkár 1989–)
Magyar Gasztroenterológiai
Társaság
European Society of Biochemical
Pharmacology
International Society for the
Study of Xenobiotics.
Magyar Biokémiai Egyesület (elnökségi tag 1985–2005)

Díjak
Tanszékvezető egyetemi tanár
(Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet)
Vezető (MTA-SE Patobiokémiai Kutatócsoport)
Szakterület: biokémia

A SOTE Kiváló TDK Nevelője
(1999)
Mestertanár (1999)
Akadémiai Díj (2001)
Batthyány-Strattmann László-díj
(2002)
Genersich, Akadémikus díj (2009)

Tulassay Zsolt
MTA I. sz. Doktori Bizottság (el-

Egyetemi tanár (II. Sz. Belgyógyászati Klinika)
Igazgató (Országos Belgyógyászati Intézet 2004-ig)
Vezető (MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport)
Szakterület: belgyógyászat,
gasztroenterológia

Szervezeti tagságok
Semmelweis Egyetem – Klnikai
Doktori Iskola (vezető)
Semmelweis Egyetem Habili
tációs Bizottság (elnöke)

nök)
Klinikai I. Tudományos Bizottság
Belgyógyász Szakmai Kollégium
Egészségügyi Tudományos
Tanács (elnökségi tag)
Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium (elnök)
Magyar Belgyógyász Társaság
(elnök)
Magyar Gasztroenterológiai
Társaság (vezetőségi tag)
American Association of Gastro
enterology (fellow)
American College of Gastroen
terology (fellow)
European Association of Gastro
enterology and Endoscopy
(elnök)

Díjak
Batthyány-Strattmann László-díj
(2002)
Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje (2004)
Széchenyi-díj (2010)
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Kreditpontot érő egészség
is, mindent meg kell próbálni, különben
nem sok jóval biztat jövőjük. Hivatkozik dr.
Rurik Imre és prof. dr. Kalabay László kutatására (rövidítve Mennyire egészségesek a
magyar orvosok? címmel az egyetemi lap
2009. június 22-én megjelent X. évfolyam
7. számának 25. oldalán olvasható), melyben, a kérdőíves felmérés alapján, eléggé
szomorú kép alakult ki a 25 éve végzett orvosokról: kevés sport, egészségtelen életmód, elhízás és annak okán jelentkező betegségek. Ez lesz a mostani medikusok
sorsa is – hacsak nem változtatnak még
idejében.
– Orvos rokonaim és barátaim révén első
kézből tudom, mekkora felelősséggel,
megterheléssel, stresszel jár munkájuk.
Mégsem hivatkozhatnak túlórára, ügyeletre, fáradtságra. Be kell iktatniuk hetente
háromszori másfélórás bármilyen testmozgást. Az életben nincs igazolás, mindenkinek van tükre odahaza, ha lóg a hasfal,
akkor már baj van. A mozgásszegény életmód következménye éppen úgy sújtja a
gyógyítót, mint gyógyítottját. Az orvosok
ne csak hirdessék az egészséges életmódot, hanem mutassanak jó példát betegeinek – jelenti ki kategorikusan.

Hetedik éve irányítja egyetemünk Testnevelési és Sportközpontját dr.
Kiss Kálmán, s következetesen törekszik rendszeres mozgásra bírni a
hallgatókat. Az eredménnyel azonban még nem elégedett az igazgató úr,
kitalált hát egy igazán eredeti megoldást. Az elmúlt esztendők történései
mellett erről is beszélgettünk.

Fotó: Tolnai

Zsírredők mérése

 Kiss Kálmán
Talán nem mindenki emlékezik már arra,
hogy 2003 áprilisában, az akkori Egyetemi Tanács határozatával került be a
kurrikulumba – tíz év szünet után – kötelező tantárgyként a testnevelés, ezzel az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi
diploma megszerzésének feltételévé vált
a négy félév igazolt teljesítése. Az egyetemi sportélet újraszervezésével, sikeres pályázás után, az év júliusától megbízott Kiss
Kálmán az oktatás őszi beindítása mellett
vállalta a hallgatók szabadidősportjának
irányítását, versenyeztetést hazai és nemzetközi porondon, valamint a Jó tanuló – Jó
sportoló pályázat meghirdetését mind az
öt karnak. Hozzá tartozik azóta az egyetemi dolgozók sportolási lehetőségeiről való
gondoskodás, s az utóbbi két évben már a
Zágrábi úti és a Vajda Péter úti (Népliget)
Sporttelep működtetése, üzemeltetése is.
Ezzel végre elképzeléseinek megfelelően
szervezheti az oktatást. A két sportpályát
teljes egészében az egyetem hallgatóinak

szolgálatába állíthatta, s ezáltal lehetővé
vált, hogy a hagyományos, porosz típusú
testnevelésóra mellett második évtől már
14 sportágból választhatnak valamilyen
mozgásformát a diákok. Sok külföldi hallgató igényét teljesíthette így, és a magyar
medikusok is nagyobb kedvvel jönnek a
foglalkozásokra.

Időben váltani
Bár nőtt az ÁOK-s, a FOK-os és a GYTK-s
hallgatók mozgás iránti érdeklődése, fittségükkel, kondíciójukkal azonban mégsem
elégedett a szakember. Mint mondja, egyértelműen látszik, hogy ezek a fiatalok szinte teljes szabadidejükben tanulnak, készülnek – előbb az egyetemre bejutásért, aztán
a bennmaradásért. Többségük gyerekként
egyáltalán nem, vagy csak ritkán vett részt
testnevelésórán, nem érezte meg a testmozgás örömét, ezért felnőttként már sokkal nehezebb erre inspirálni őket. Még-

Azon tanárok közé tartozik, akik sosem
mondják testnevelés órán diákjaiknak,
hogy „futás előre”, hanem azt: „futás utánam”. Egész életében sokat tett a kondíciójáért: kezdve az ovis és kisiskolás
különtornával, folytatva tízévesen a kosárlabdával – ifi-válogatott, NB-I-es játékos –,
a TF-es tanulmányok során már versenyszerűen atletizált. Diplomázása óta pedig
a tanítás mellett – szinte minden korosztállyal foglalkozott, például óvodásoknak
és kisiskolásoknak teniszt, gimnazistáknak testnevelést, felnőtteknek tartásjavító
konditornát oktatott, és 15 évig, az athéni
olimpiáig volt a sportlövő válogatott kondicionáló edzője – heti 8-10 órát teniszezik,
hetente 15 km-t fut, továbbá evez, vadászik, horgászik, kertészkedik, ha kell, házat
épít. A mozgás az élete, 57 éves, de még
soha sem volt táppénzen.
– Tanítványaim fizikai állapotának tapasztalása késztetett PhD-dolgozatom témaválasztására: Az orvostanhallgatók testösszetétele és fizikai teljesítményének vizsgálata
címmel néztem meg ennek összefüggéseit
matematikai módszerekkel. A három klas�szikus kar 850 hallgatójánál 25 helyen mértünk zsírredővastagságot. Kontrollcsoportként választottuk a budapesti és miskolci
műszaki egyetemistákat, mint átlagos fizi-
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– Azon vagyok, hogy a fiatalokat becsalogassam ide, s kollégáimmal együtt megszerettessük velük a testmozgást. Alapvetően
jól érzem magam, mert azt tapasztalom,
hogy rektor úr és az egyetemi vezetők támogatják törekvéseimet. Látják, hogy
szükség van a testedzésre, tudják, hogy áldozni kell a sportra, javítani az infrastruktúrát. Nagyon időszerű lenne már egy
új sportcsarnok felépítése, és jó volna,
ha a költségvetésünkben a kötelező
testnevelés oktatásán túl a 6 szakosztály működtetésére is lenne anyagi
fedezet. Talán egyszer
teljesülnek
ezen kívánságaim
is – jegyzi meg, majd
befejezésül hozzáteszi: Úgy gondolom, a kollégákkal
elkezdett hétéves
munkánk eredményeként diákjaink jó
irányban indultak el
az egészséges életmód megvalósítása
felé, bár még csak
az elején tartanak.
Nekem van olimpiai és világbajnok
tanítványom is, de
ha elérem azt, akár
kreditpontos ösztökéléssel, hogy az
itteni hallgatók öt
éven át rendszeresen mozogjanak a
 Kiss Kálmán, Katona László, Fodor Ákos, Lehel Zsolt és Hrehuss Nóra testnevelő tanárok
sportközpontban,
aztán a végzés után
alapján. A medikák egynegyede túlsúlyos,
hiányzás, felmentés, minden távollétet időtalálkozva lássam őket már gyermekeikkel
illetve elhízott, a férfiaknál ez 26%, a felarányosan pótolni kell, a lényeg, hogy jöjjesportolni valahol – akkor érek el pályafutámértek 9,3%-a kórosan kövér – emeli ki a
nek, mozogjanak. A diákok nagy százaléka
som csúcsára.
vizsgálat néhány beszédes adatát.
a kötelező testnevelés befejezése után egy
életre felhagy az aktív mozgással. Ám, ha siTolnai Kata – Tóth Andrea
kerülne ezzel a kreditpontos motiválással a
Mozgásteli megoldás
sportpályán tartani őket, akkor talán megSokat töprengett azon, hogyan tolhatváltozna mentalitásuk, és ezzel egészséget
Klinikai pszichológus
ná ki a hallgatók sportolási lehetőségét
nyerhetnek. Egy hajóban evezek a tanítváképzés
az ötödik év végéig. A továbblépés útja:
nyaimmal. Ők majdan orvossá válva a hajó
kreditpontossá tenni a testmozgást – jött
egyik oldalán a gyógyítás érdekében húzA Klinikai Pszichológiai Tanszék felvéaz ötlet. Csakhogy orvosképző egyetem
zák az evezőt, én a másik oldalon, a preventelt hirdet négyéves klinikai és mentálnem oktathat testneveléssel kapcsolatos
ció oldalán, a középen ülő gyógyszerészek
higiéniai felnőtt és gyermek szakpszikreditpontot érő tantárgyat, ezt csupán a
meg ide is, oda is dolgoznak – summázza
chológus szakképzésre.
tanárképző intézmények – például a TF –
mondandóját.
Jelentkezés és további információ szeptehetik meg. A megoldás: továbbképezte
tember 03-án 14 óráig az alábbi elérhemagát, és a megszerzett tudományos fokotőségeken:
Törekvések
támogatása
zat birtokában már meghirdetheti az EgészAz utóbbi időben megszaporodtak a hallségfejlesztés, életmódváltás című tantárgyat
Vizur Éva oktatásszervező,
gatói sportrendezvények, szép eredméa szabadon választható tárgyak keretében,
1083 Budapest, Tömő utca 25-29.
nyek születtek márciusban a Medikus Kuahol 14 kurzusból, vagyis a megszokott
III. emelet.
pán, közkedveltté vált a VITUKI uszoda, és
sportágakból választhatnak a hallgatók, s
Telefon: 06 (1) 459-1493,
egyre népszerűbbek a helyi sportnapok.
a gyakorlat mellé megkapják a szükséges
06 (20) 825-1737,
Mindezek mögött észrevétlenül ott van a
általános edzéselméleti, terhelés- és sportE-mail:
Sportközpont és Sporttelepek dolgozóiélettani, sportági ismereteket is.
pszichotanszek@kpt.sote.hu.
nak igyekezete, erőfeszítése is.
– Szeptembertől tervezem indítani az új
kai aktivitású diákokat, másrészt a fizikailag
aktív kategóriában a TF-en tanulókat. Nem
nevetésre késztető poén, hogy ők, a sportolók nem érik el a sportolói paramétereket. Átlagos fizikai aktivitásúak, holott ezen
a szinten a medikusoknak és a gyógyszerészhallgatóknak kellene állniuk testösszetételük (izom, zsír, csontrendszer, zsigerek)

tantárgyat, ha megkapom hozzá az egyetem vezetésének segítségét. A testnevelés tantárgy négy félévét teljesítő hallgatók
vehetik fel 3. évfolyamtól az 5. év végéig az
Egészségfejlesztés, életmódváltás című tantárgyat. Hetente 1 duplaórát kell elvégezni a hallgatóknak (2x45 perc), és teljesítményüket osztályzással értékeljük. Nincs

great days
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TF Days 2010

Generally Day Zero of TF
Days (Faculty of Physical Education and Sport Sciences)
takes off with a private party including the Judo Championship and good conversation plus a drink to the
strains of music in the Beer
Tent. This year the good
sounds for “The Days” came
from the bands Dzsinn and
Jánoshalmi Kékingesek.
Then on Day One the visitors poured in and tickets
were swapped for a paper bracelet at the
diploma in the TF sport management masgate. The Main Stage, Poker and Beer Tents
ters course. Olympic swimming champion
as well as the Aula became the venues for
and TF communications executive Ágnes
the Wrestling Championship, Department
Kovács, who kicked off the match, said,
Demos, great music with the Jánoshalmi
“During the match only sportsmen who
Kékingesek, Magna Cum Laude live in constudy at TF came onto the pitch, because
cert, Mystery Gang live in
concert, DJ Palotai and Retro Disco, DJ. Gyurex and Karaoke – in effect the whole
TF turned into a huge fest.
On the second day two professional boxers, Zsolt Erdei and Károly Balzsay,
the former boxing champion István Kovács, water
polo player István Gergely,
footballers Attila Dragóner, Zoltán Balog, Zoltán
Pető and János Mátyus,
the wrestler Lajos Virág
and former water polo player Máté Hesz played in one
team against the Professors in a match at the Csörsz
Street pitch.
The sportsmen finally won  Wrestling team
5-4 after the game went into
extra time. “The result in normal time was
besides the sport this, too, is important.”
an equitable draw,” said Zsolt Erdei, smilAlthough the Olympic Champions v. Proing. The boxer had travelled straight from
fessors Football Match was the hit of the
the airport to the football match. “The proday, there was also an Aqua-mad, Hungfessors played very well, we were carried
Over contest, the Final of the Class Champiforward by our heart.” Former professiononships, a Strongman contest, the Olympic
al world champion Károly Balzsay was one
Winners’ Scenario Performing game, Poker
of the bastions in defence. Former football
Heats and Championship Final, while on
player Ottó Vincze, team coach, was also
the last day there were huge hits with: Aersatisfied with the game. “I love to play footobic Day featuring top presenters of Hunball, although I haven’t had much time to
gary, Ladánybene 27 live in concert, Stand
kick a ball around in the last few weeks,”
Up Comedy, and a multitude of concerts
said Balzsay, who was awarded his second
and music.

Fotó: Tolnai Kata

The organization was superbly precise and flawless, and the miserable
weather also looked kindly on these four days. Traditional TF Days were
organized between 5–8 May.

 Ágnes Kovács
TF Days are the event that attracts the most
interest at Semmelweis University. In terms
of numbers, this year there were 12,000
visitors, the two brilliant organizers of the
programme Balázs Bendzsák and Gyula
Bagyinszky reveal, who in fact were very
difficult to pin down in the mad rush.

Days keep their family style
The history of TF Days goes back many decades, right back to the 1970s, when events
were staged in a close family atmosphere
in the college courtyard. The family style of
TF Days remains, it is just that the TF “family” has grown from year to year. There has
been constant development in the life
of the event, starting from the end of the
1990s: programme venues have expanded
and the programmes themselves have become more varied. In 2007, thanks to the
then president of the Student Union and to
the great delight of students, the lifetime
of TF Days was stretched to four days.
TF Days are organized jointly by two bodies: the SE-TSK Student Union (president
Gyula Bagyinszki, chairman of the marketing committee Gábor Balázs) and the TF
Association for Students (president Balázs
Bendzsák). The aim of the organizers is to
ensure that every TF age group including
“old boys and girls” finds entertainment to
their liking. As well as great daytime programmes the night-time TF buzz and fun
ambience make TF Days one of the most
popular university events.
Beatrice Urbán
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Főszereplő: a hallgató!
A záróvizsgák küszöbén Bognár Józsefet, a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karának oktatásért felelős
dékánhelyettesét a sport és nevelés területén meghatározó szereppel
bíró körülmények minőségi kezeléséről, a jelenlegi felvételi rendszer
buktatóiról, a változások és változtatások nehézségeiről, valamint az
intézmény optimális fejlesztéséért folyó küzdelemről kérdeztük.

A TF-nek még mindig van vonzereje, de ha
nem lépünk gyorsan képzéseink átalakításában, ez nem tart sokáig.

Sokrétű feladatkör
Épp több képzés záróvizsgájára készülünk:
vannak az alap- és szakirányú továbbképzésen végzett hallgatók, s a mesterképzés
három szakán most osztunk először diplomát. A hagyományos képzésből is van még
egy évfolyamunk.
A jelenlegi felvételi rendszer nehézségeit
nehezen tudjuk megfelelő minőségben kezelni. A testkulturális alapképzés területein
(BSc) nem tarthatunk felvételi vizsgát, így
a hallgatók előképzettségéről, tudásáról és
érdeklődéséről csak jelentős késéssel szerzünk tudomást. Ez az információ nagyjából
a képzés elejére csúszik, holott korábban a
felvételi vizsgák segítettek pontosabban
tervezni az oktatási-nevelési folyamatot. A
meglévő alkalmassági vizsga ad ugyan egy
kis esélyt a megismerésre, igazából nem
segíti a minőségi képzés megalapozását.

Diploma értéke és haszna

 Bognár László
– Milyen tapasztalatok erősítették meg
abban, hogy szükség van reformokra?
– Nehéz úgy változni, hogy a rendszer marad a régi. A képzés elavult volt, figyelmen
kívül hagyta a kor társadalmi igényeit és
a piaci lehetőségeket. Az átállás előtérbe
hozta a hiányosságokat. Azonban még így
is nehéz a változás menedzselése: a megszokás nagy úr. Oktatóink jelentős része
a saját kis területét látja, és nem jut kellő
figyelem a képzések harmóniájának megteremtésére.
Kiemelt terület volt a hiányzó mesterképzések akkreditálása és elindítása, a háromfokozatú képzés egymásra épülésének logikája és szakmaiságának felépítése. Mára
ez többnyire sikerült. A következő lépés a
piaci igények és a képzés összehangolása.
Több sport- és társadalmi szervezettel vagyunk folyamatos kapcsolatban, velük az
együttműködésünk optimális. Így kön�nyebb megismernünk a tapasztalatokat és
az elvárásokat.
A testkulturális tanárképzési terület (testnevelő, gyógytestnevelő, egészségfejlesz-

tő) hiányosságai egyértelműek, pedig épp
hogy elkezdtük a mesterképzést.

Nem mindig a szakma
számít?
A rendszer a kis- és nagyszakokkal a tervezettel ellentétben nagyon nehezen átjárható, az egymásra épülés nem működik rendesen, és mindezek következtében
a korábbi minőség nem, vagy csak nagyon
nehezen tartható. Tantervi reformunkban
erre kiemelt figyelmet szentelünk, bár törvényi iránymutatással szembe nem mehetünk.
Megváltozott a TF képzésének súlypontja.
Tanárképzésünk hagyományosan a legjelentősebb volt, sokáig az egyetlen egyetemi diplomát nyújtó intézmény voltunk az
országban. Ma több helyen is képeznek területünkön pedagógusokat, bár úgy tűnik,
nem mindig a szakma számít. Mi igényesek
próbálunk lenni, alapos elmélettel és szakmai gyakorlatokkal, odafigyelve a továbblépésre és az egyéni hallgatói igényekre.

– Mit tart a legfontosabb változtatásnak és mit szükséges még változtatni
ezen a területen? Mi a legfontosabb az
iskola sikeréhez? A mai gazdasági helyzetben egyáltalán hogyan lehet tervezni? Mi a lényeg?
– Központi téma a mai magyar oktatásban a képességfejlesztő és kompetenciaalapú oktatás, mely nálunk több területen
megelőzte korát. Az elmélet mellett több
szakunknál is előtérbe került a gyakorlati
tapasztalat. Azonban az alapképzésben a
nagy létszám mellett nem könnyű ennek
igényes megszervezése, a mesterképzésben pedig erre építenénk. Fontos kérdés
az adott szak jellemzőinek és piaci elvárásainak feltérképezése. Több szakunk esetében sokáig nem tudtuk, mire képezünk és
mit vár el tőlünk a társadalom. Mára direkt
lépéseket teszünk a felvevő piac megismerésére, sőt új területekkel és stratégiával a
piac bizonyos szegmenseinek megváltoztatására. Kiemelt jelentőségűnek érezzük,
hogy az oktató–hallgató viszony megváltozott: a hallgató sikere az oktató sikere,
a hallgató kudarca az oktató kudarca is.
Sokkal inkább együttműködésről van szó,
melyben lényeges a tanár személye, de a
főszereplő a hallgató. A fő irányvonal az,
hogy a hallgató ne csak új tudással és képességekkel távozzon tőlünk, hanem pozitív tapasztalatokkal is.
Urbán Beatrice

szakdolgozó
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Tiszteljük az ápolókat!
ge a Semmelweis Egyetem klinikáin zajlott.
A klinikák és az Ápolási Igazgatóság által
szervezett, akkreditált, pontszerző továbbképzések száma is példa nélkülien magas,
16 volt. Az ország minden pontjáról jöttek
ápolók és asszisztensek a továbbképzésre,
és vitték magukkal jó hírünket.

Budapesten az utóbbi években átlagosan 20 ápoló végez nappali
tagozatos képzésben. Nincs tehát utánpótlás. A sok probléma közepette
minden pozitív visszajelzés egy-egy szalmaszálat jelent, amiben
e szakdolgozók meg tudnak kapaszkodni. A sikeres „TÁMOP 6.2.4
Foglalkoztatás támogatása a Semmelweis Egyetemen” pályázat is ezek
közé tartozik.

Fotó: Tolnai Kata

Erőt adó sikerek

 A TÁMOP 6.2.4 Foglalkoztatás támogatása a Semmelweis Egyetemen című nyertes pályázat keretében foglalkoztatott diplomás kolléganők: Komáromi Krisztiánné Török
Éva dietetikus (I. Sz. Sebészeti Klinika), Dienes Viktória gyógytornász (Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás Klinika), Csetneki Julianna projektvezető, Bialkó Zsuzsanna diplomás ápoló (I. Sz. Sebészeti Klinika), Bátri Mária dietetikus (Transzplantációs és Sebészeti Klinika), Marton Renáta gyógytornász (II. Sz. Belgyógyászati Klinika), Kormos
Ágnes ápolási igazgató, Mátrai Dóra védőnő (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), Makk Sára gyógytornász (Pulmonológiai Klinika), Simpf Orsolya gyógytornász
(I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), Némethyné Bodonovich Katalin gyógytornász
(Ortopédiai Klinika)

Eredménynek tekinthetjük, hogy a 2009.
évben klinikáinkon nem csökkent, hanem
a munka melletti képzések miatt 20 fővel
növekedett az egyetemi és főiskolai diplomával rendelkező szakdolgozók száma.
Több munkatárs (74 fő) szerzett középfokú és alapfokú szakképzettséget is munka
mellett. A szakképzettség megszerzésének
képzési és vizsgadíját az egyetem vezetése nagyrészt átvállalja, ezért a dolgozókat
maximum 10 000,- Ft költség terheli. A klinikák biztosítják dolgozóik számára az iskolanapokon, a gyakorlatokon és a vizsgákon való részvételt, a kötelező munkaidő
terhére. Köszönet illeti a klinikákon dolgoszakképzettségi szint

2008
%

zó ápolókat és asszisztenseket, mert munkájuk mellett vállalják a képzésekkel járó
sok tanulást is.
Büszkék lehetünk a közvetlen betegágy
melletti szakdolgozók képzettségi szintjének alakulására.
2009-ben Magyarországon kizárólag
a Semmelweis Egyetem ÁOK Aneszte
ziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szakmai irányításával folyt intenzív betegellátó
szakápoló- és aneszteziológiai szakas�szisztens-, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán pedig gyermek intenzív terápiás szakápolóképzés. A szakképzések
szakmai gyakorlatának túlnyomó többsé2009
%

változás
%

Egyetemet végzett

0,63

0,73

+1,00

Főiskolát végzett

12,25

13,00

+0,75

Középfokon szakképzett

75,67

76,70

+1,04

Alapfokú szakképzettségű

2,56

4,13

-2,93

Szakképzetlen

8,89

5,44

A megélhetési gondok, a létszámproblémák, az ápolási eszköz- és anyaghiányosságok felsorolására kevés lenne az újság minden oldala, ezért inkább a pozitívumokat
emelném ki. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Programban 50 millió Ft összeggel pályázatot nyertünk el, diplomás egészségügyi
szakdolgozók foglalkoztatásának támogatására. Az összegből két éven keresztül
tudjuk a klinikákon tevékenykedő 1 fő diplomás ápoló, 2 fő dietetikus, 5 fő gyógytornász és 1 fő védőnő alkalmazásának teljes
költségét fizetni.
A fiatal munkatársak mindegyike úgy érzi,
hogy komoly feladatot végez és jó közösségbe került. Szeretnék a jót még jobbá fejleszteni, és bizonyítani, hogy milyen fontos munkát végeznek. Egy új pályázatot is
beadtak, melynek elnyerése esetén 111 fő
szakdolgozó szakképzésének minden költsége és 24 fő kompetenciabővítő továbbképzése finanszírozására kerülhet sor.
Talán soha nem volt szükség annyira a
szakdolgozók elismerésére, munkájának
megbecsülésére, mint napjainkban. Ebben
kérünk mindenkitől segítséget, hogy ne legyen megkérdőjelezhető az ápolók tisztelete, s munkájuk megbecsülése se maradjon el!
Csetneki Julianna

Ápolók Nemzetközi
Napja
Az Ápolók Nemzetközi Napjának május
18-i KÚT-beli ünnepségének külön apropóját adta, hogy 190 éve született és 100
éve halt meg Florence Nightingale, az
Európa-szerte ismert brit ápolónő. Róla
emlékezett meg előadásában Balázsné
Szelei Erzsébet, a KÚT ápolásvezetője.
Ezután biztonsági vérvételi termékek
bemutatása (Lipót Erika) és két szakmai előadás következett. 2008 óta a
KÚT-ban közel 800 egyetemi egészségügyi dolgozót oktattak, a hallgatói elégedettség 98 százalékos. Az előadásokat az Év ápolója címek átadása követte,
a megtisztelő cím mellé üdülési csekket
is kaptak a kitüntettek.
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Nemzetközi ápoláskutatási projekt
ETK-részvétellel
Rövidesen nyilvánosságra kerülnek azok a felmérések, amelyeket hat uniós
ország – hazánk képviselője az Egészségtudományi Kar Ápolástudományi
Tanszéke – ápolási szakemberei végeztek egyetemi klinikákon. Többek
között erről döntöttek a projekt résztvevői május 7-én, az ETK által
szervezett nemzetközi kutatási megbeszélésen.

telezhessen projekteket a kar – jelentette
ki. A megnyitón részt vett Kormos Ágnes
ápolási igazgató, és a kutatás több egyetemi közreműködője is.

Szerteágazó témák
– A tanácskozáson kiderült: a kutatás több
aspektusa, például a betegelégedettségi
vizsgálatok vagy a különböző ápolói attitűdök, felkeltheti mind a magyar, mind a
külföldi szakemberek figyelmét – tájékoztat dr. Balogh Zoltán tanszékvezető főiskolai docens. – Felmérésünk első hazai
nyilvános bemutatása június végén Kecskeméten lesz, az Egészségügyi Szakdolgozók XLI. Országos Kongresszusán. Utána szeretnénk a programban részt vevő
tanszéki és klinikai kollégákkal elkezdeni a
publikálást, előbb itthoni, majd nemzetközi ápolási és orvosszakmai lapokban. Minden egyetem más-más témakörért felelne. A mi egyetemünk a hat felmérő eszköz
egyikének eredményeit, az egyes országok
demográfiai mutatóihoz való viszonyítását
dolgoznánk ki, a többi szakcikkben társszerzőként szerepelnénk. A projekt ismertetése az Ápolók Nemzetközi Tanácsának
(ICN) jövő májusban esedékes máltai világkongresszusán zárulna le. Időközben már
elkezdtünk gondolkodni, milyen új programot indítsunk el az év végétől, esetleg más
európai országok bevonásával, mely egyaránt hasznos lenne a tanszéknek, a karnak
és az egyetemnek egyaránt.

Eredetileg cseh, finn,
görög és olasz közreműködéssel indult
a Ciprusi Műszaki
Egyetem Ápolástudományi Tanszéke
által kezdeményezett A gondozói magatartás koncepciója
az ápolók és a betegek szemszögéből
című program. Ám
egy véletlen találkozás folytán még
a tényleges munka
megkezdése előtt
bekapcsolódhatott a kutatásba  A projekt képviselői. Hátsó sor: Balogh Zoltán, Darja
Jarošova, Georgios Efstathiou, első sor: Christina Ioannidou,
az ETK is. Történt
Evridiki Papastavrou, Riitta Suhonen, Helena Leino-Kilpi,
ugyanis, hogy dr.
Elisavet Patiraki, Monika Nikitara
Balogh Zoltán – a
kar Ápolástudományi Tanszékének akkori munkatársa, jelenworkshopon ott voltak a partnerországokleg vezetője – együtt dolgozott 2008 júliból az ápolási tanszékvezetők is, így a cseh
usában, egy EU-s bizottságban, a ciprusi
dr. Darja Jarošova (Ostrava Egyetem), a
ápolástudományi tanszékvezetővel, dr.
finn prof. dr. Helena Leino-Kilpi kollégájáEvridiki Papastavrouval, így vetődött fel
val, dr. Riitta Suhonennel (Turku Egyetem),
az együttműködés ötlete.
a görög dr. Elisavet Patiraki (Nemzeti
T.A.
Egyetem, Athén)
és az olasz dr.
Három klinikán
Alvisa
Palese
Az ETK Ápolástudományi és Egészségpe(Udine Egyetem).
dagógiai Intézete és a ciprusi tanszék köA szakmai találzött ilyenformán kialakult szakmai együttkozót
megnyiműködés során tavaly januárban a limassoli
tó dr. Vingender
dékán
találkozón választották ki a kutatási eszköIstván
helyettes az ETK
zöket, majd a tavaszi próbafelmérést köveúj irányvonalatően ősszel mind a hat országban egyszerként
jellemezre kezdődött el a tényleges adatgyűjtés. A
te a nemzetközi
vizsgálatban egyetemünkön az I. Sz. Sebéprojektekbe való
szeti Klinika, a Transzplantációs és Sebémind gyakoribb
szeti Klinika, továbbá az Ortopédiai Klinika
bekapcsolódást.
ápolási szakemberei és megkérdezett beMinden
ilyen
tegei vettek részt. A kiértékelt adatok toegyüttműködésvábbelemzésére, az egyes országok jellemnek nagy tapaszzőinek ismertetésére gyűltek össze május
talati értéke van
7-én Budapesten a kutatófelek. Ciprusról
ahhoz, hogy a jöaz ottani tanszék háromtagú delegációján
 Berkes Krisztina diplomás ápoló (III. Sz. Belgyógyászati Klinika),
vőben ne csak
kívül még ketten (Christina Ioannidou,
Szeri Zoltánné műtős szakasszisztens (Kútvölgyi Klinikai Tömb,
partnerként, haAndroula Ioannou) jöttek el a projektet
Központi Műtő), Prokopecz Szilvia asszisztens (Kútvölgyi
nem önálló koorrészben uniós forrás bevonásával támoKlinikai Tömb, Járóbeteg-ellátás)
dinálóként is kivigató egészségügyi tárcától. Az egynapos

Az Év ápolói

fókuszban
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Konferencia az
endometriózisról
Február 26-án hazánkban első alkalommal rendezték meg az I. Sz.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és az ESHRE (European Society
of Human Reproduction and Embryology) szervezésében az „ESHREguidelines for the diagnosis and therapy of endometriosis. Presentation
and interactive discussion” című műhelyet.

érkezett. A beteg önsegélyező csoportok
és a komplementer medicina jelentőségét hangsúlyozta záró előadásában Lone
Hummelshoj, az Endometriosis Világalapítvány főtitkára.
A rendezvény az impozáns Széchenyi hajón
adott fogadással ért véget, ahol Behumi

 Az ESHRE Workshop előadói: Thomas D’Hooghe (Leuven), Bokor Attila (Budapest), Daniela Hornung (Lübeck), Ertan Saridogan
(London), Charles Chapron (Párizs), Lone Hummelshoj (London), Stephen Kennedy (Oxford), Robert Greb (Dortmund), Rigó
János (Budapest)
A szimpózium célja az endometriózis diagnosztikájában és kezelésében alkalmazott
európai ajánlás áttekintése és megújítása volt a legfrissebb kutatási eredmények
alapján. Az előadásokat jelentős nemzetközi érdeklődés kísérte: a közel 70 résztvevő
18 országából, illetve hazánkból érkezett.
Az előadások sorozata az endometriózis
etiológiája, diagnosztikája és kezelése tematikát követte.
Az előadássorozatot prof. Rigó János, a SE I.
Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának
igazgatója nyitotta meg, és tájékoztatást
adott az ESHRE reproduktív medicinában
betöltött szerepéről és az endometriózis
jelentőségéről. Az első vendégelőadó a
Lübecki Egyetem Nőgyógyászati Klinikájáról érkezett, Daniela Hornung profes�szor asszony az endometriózis és a petefészek rosszindulatú daganatai közötti
összefüggésről tartott magas színvonalú, sok vitát kiváltó előadást. Ezt követően az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikát képviselve dr. B
 okor Attila tekintette át az endometriózis diagnosztikájának és kezelésének helyzetét Magyarországon. Az endometriózis diagnosztikus

lehetőségeiről az Oxfordi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájáról prof.
Stephen Kennedy számolt be, majd Ertan
Saridogan, a King’s College tanára Londonból, a betegség empirikus terápiájáról
tartott kiváló összefoglalót.

Szaktekintélyek az
endometriózisról
A délutáni szekciót prof. Charles Chapron,
a párizsi Descartes Egyetem Nőgyógyászati Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára nyitotta meg az endometriózishoz
társuló fájdalom sebészi kezeléséről szóló előadásával, amelyben az általa vezetett munkacsoport imponáló eredményeit ismertette. Ezt követően prof. Thomas
D’Hooghe mutatta be a Leuveni Katolikus
Egyetem endometriózis okozta infertilitás
kezelésében alkalmazott protokollját. As�szisztált reprodukció és endometriózis címmel tartott érdekes és elgondolkodtató adatokat felvonultató előadást prof.
Robert Greb, aki a Dortmundi Meddőségi
Centrumból, illetve a Münsteri Egyetemről

Dóra jazzkoncertje és Homonna Attila Tokaj-hegyaljai, valamint a St. Andrea pincészet borászainak borkóstolója gondoskodott a jó hangulatról.
tk

Ultrahangtanfolyam
A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti
és Nőgyógyászati Klinika és a Medison
cég a Pro-Visio program keretében ebben az évben is megrendezi immár negyedik alkalommal a IV. Nemzetközi
Gyakorlati 3D/4D Ultrahang Tanfolyamot, szeptember 9–11 között. A tanfolyam hivatalos nyelve az angol és a magyar.
A résztvevők száma korlátozott, ezért a
jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében tudjuk elfogadni a következő elérhetőségeken:
SON-ART® Iroda, H-1119 Budapest,
Nándorfejérvári út 31.;
tel.: +36-1-203-7581;
fax: +36-1-205-3959;
e-mail: info@son-art.hu
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Klinikai embriológusok
Budapesten
Április 30. és május 2-a között rendezték meg a klinikai embriológusok
nemzetközi szervezetének (ALPHA Scientists in Reproductive Medicine) 8.
világkongresszusát, Budapesten. Az ALPHA 1997 óta rendez nemzetközi
kongresszusokat a reproduktív medicinával foglalkozó szakemberek
számára.

 Az ALPHA új vezetősége: Nagy Zsolt Péter, USA; Lisa Cowan, Canada; Alan
Thornhill, Nagy Britannia; Başak Balaban, Törökország; Aidita James, USA és
Fancsovits Péter
Nagy megtiszteltetés, hogy a kongresszus
elnöki tisztjének betöltésére dr. Fancsovits
Péter, az I. Sz. Szülészeti Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztálya Embriológiai
Laboratóriumának vezetője kapott felkérést. A 329 résztvevőt számláló kongres�szus, melyre a világ 41 országából érkeztek szakemberek, fő témája a reproduktív
sejtek és szövetek mélyfagyasztása, amely
az utóbbi időben az asszisztált reprodukció rendkívül gyorsan fejlődő és világszerte egyre nagyobb figyelemmel kísért területévé vált. A rendezvény iránti élénk hazai
érdeklődést jelzi, hogy 31 magyarországi

Stephanus-díj
Dr. Kopp Mária professzor asszony
május 10-én ismét kimagasló munkásságát elismerő díjat vehetett át: az ez
évi Szent István Könyvhét keretében
megkapta a Stephanus-díjat, férjével,
prof. dr. Skrabski Árpáddal együtt.
Laudációt mondott prof. dr. Dávid
Katalin művészettörténész.

kolléga is a regisztrált résztvevők között
volt. Európa számos országa mellett voltak
résztvevők közel-keleti és afrikai országokból is.
Az embriófagyasztás témakörében elhangzott előadások megerősítették, hogy a
meddőség kezelésében eddig rutinszerűen használt lassú fagyasztás mellett az ultragyors fagyasztás, más néven vitrifikáció
is megbízható eljárásnak bizonyul. A módszer lényege, hogy a korai fejlődési stádiumban lévő embriókat annyira gyorsan
(akár 200 000 Celsius-fok/perc) hűtik le,
hogy a sejtek víztartalmának nincs módja jégkristályokká alakulni. Az eljárás úgy
tűnik, hogy nagyobb eséllyel biztosítja a
fagyasztott–felolvasztott sejtek túlélését,
mint a hagyományos lassú fagyasztás.
A másik, nagy érdeklődésre számot tartó
témakör a petesejtfagyasztás volt. Az előadások alapján egyértelművé vált, hogy a
korábban még csak kísérleti eljárásnak tartott módszer mára eljutott arra a szintre,
hogy az asszisztált reprodukciós központok megfontolhatják annak rutin klinikai
gyakorlatba történő bevezetését.

Szintén izgalmas előadások hangzottak el
a petefészekszövet-fagyasztás és -átültetés
témakörében.

Meddőség ellen
Az eljárás lehetőséget adhat arra, hogy a
daganatos betegségben szenvedő nők a
petefészek-károsító kezelést követően saját gyermeket szülhessenek. A módszerek
még kísérleti stádiumban vannak, de biztató eredmény, hogy a világon eddig 8 gyermek már megszületett ezen eljárások alkalmazásával.
A fenti témák mellett került sor a petefészek-stimulációs kezelések során alkalmazott új gonadotropin-készítményekkel
kapcsolatos szimpóziumra is, amelynek egyik üléselnöke dr. Urbancsek
János, az I. Sz. Szülészeti Klinika As�szisztált Reprodukciós Osztályának vezetője volt. A szimpóziumon a különböző
gonadotropin-készítményekkel
végzett
petefészek-stimuláció petesejtminőségre és embriófejlődésre gyakorolt hatásáról
Fancsovits Péter tartott előadást.
A nyitóünnepségen tartott beszédében
Fancsovits Péter, a kongresszus elnöke
köszöntötte a résztvevőket. Rámutatott
a magyar kulturális és tudományos élet
nagyjainak a világ fejlődésében betöltött
szerepére, valamint kiemelte, hogy a hazai
asszisztált reprodukciós szakma számára
mérföldkőnek számít ezen rangos nemzetközi kongresszus megrendezése. Beszédét
követően a Honvéd néptáncegyüttes műsora szórakoztatta a résztvevőket. A kongresszusi gálavacsorára a Szépművészeti
Múzeumban került sor.
Tk

Moszkvai
sportverseny
Június 13–16-a között Moszkvában rendezik a The World children’s Winners’
Games (Sport Competitions for Children
after Cancer) elnevezésű nemzetközi
sportversenyt, amelyre 30 gyermeket és
kísérőiket küldik az Együtt a Danagatos
Gyermekekért Alapítvány támogatásával. A II. Gyermek Onko-olimpián,
a daganatos leukémiás betegségből
gyógyult gyermekek nemzetközi sportversenyén, vagyis a Győztesek Versenyén
12 országból vesznek részt daganatos,
leukémiás megbetegedésből felépült,
7–16 év közötti gyermekek, három korcsoportban. A 30 gyógyult gyermekből álló magyar csapat tagjai között ott
vannak a II. Sz. Gyermekklinikán gyó
gyult gyermekek is.

teázó
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Élmény felsőfokon
Tudomány és művészet szoros egységben. A Professzori Tea májusi
rendezvényén a mese és a zene titokzatos világába vezették a
megjelenteket az est rektorunk által felkért házigazdái: az emlékeiket
hozó Matolcsy András és Szabó András professzorok, valamint a
vendégelőadók: Berecz András mesemondó, népdalénekes, és a pécsi
UniCum Laude Együttes.

 Bukovinszky Anna

 Andrások: Berecz, Szabó és Matolcsy
A Professzori Tea kezdeményezés egyetemünkön 2009-ben indult, havi rendszerességgel. Képzőművészet – zene – irodalom
az orvostudomány közegében, méltóan ahhoz a ranghoz, amit a Semmelweis
Egyetem ez évben kivívott magának, amikor ötödmagával elnyerte az elitegyetemi Kutatóegyetem minősítést. Az – mondta Tulassay Tivadar rektor a május 10-i
Professzori Tea megnyitóján a Szalonban
–, hogy nemrég egyetemünk professzora,
volt rektora, R
 éthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterként megbízást kapott a
felsőoktatás, az egészségügy megújítására, mindenkit biztató várakozással tölt el.
Az egyetem feladata a minőség biztosítása.

Mese és zene varázsában
Elsőként Berecz András nemzetközi hírű
népmesemondó, előadóművész, énekes
előadásában a népmesék világa színjáték
keretében elevenedett meg, nem nélkülözve a népi humort, s tetőzve mindezt a
népi dallamok gazdagságával.
A mesevilágból szinte önkéntelen vitte át
a közönséget az 1994-ben alakult pécsi
UniCum Laude énekegyüttes a zene világába. A nagyszerű énekesek a gregoriántól a
középkori madrigálokon át a kortárs zene

filmdalvilágáig ívelő kórusprodukciót nyújtottak.

Tükör által
Egyetemünk fő profilját érintő témáról beszélgetett Matolcsy András a szintén pécsi
dr. Bukovinszky Anna tudományos fő-

munkatárssal Tükröm, tükröm mondd meg
nékem címmel. Tükörtartás ez, olyan vis�szajelzés, amely hatékony mind az oktató, mind a diák értékelésében. Lehetőség
előadások, a curriculum objektívebb megítélésére, és mint legfontosabb, az oktató
magatartásának (nem személyiségének!)
tükre.
A nagyszerű este nem nélkülözte a képzőművészeti élményt sem. Dr. Kiss Ferenc
háziorvos, meghívott vendég, mutatta be
Aggod István festőművész kiállítását. Az
1947-ben született nagyváradi festő szülőföldjének ihletett alkotója, zsánerképei
franciás eleganciáról, gazdag színvilágról,
Erdély sajátos hangulatáról tanúskodnak.
Végül a badacsonyi Németh Pincészet kiváló boraiból kínálták a vendégeket.

Biológiai terápiás centrum
Új állomásához érkezett a ScheringPlough Hungária Kft. Biosphera
néven két éve indított szemléletváltó betegtámogató programja, aminek keretében a cég és az
egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinikája közti együttműködés eredményeképpen júniusban biológiai
terápiás centrum nyílik. A klinikán
kialakított modern terápiás centrumban biztonságos és kellemes
körülmények között, szakértő személyzet állandó jelenlétével, személyre szabottan részesülhetnek
a gasztroenterológiai gyulladásos
kórképekben szenvedő betegek a
nekik leginkább alkalmas innovatív
biológiai kezelésben. Későbbi lapszámunkban részletesebben olvashatnak majd a témáról.

tk

Dr. Donáth Tibor
Fotó: Raizer György

XI. évfolyam 6. szám 2010. június 14.

17

szalon

Filmidéző
légyzümmögéssel
Világot megjárt, s immár visszatért alkotóművész
hozta el megmutatni magát, animációs rövidfilmjeit
és az első magyarországi Oscar-díjat a Semmelweis
Szalonba május 19-én. Beszélgetőtársa a szintén
filmrendező, s egyben barát Orosz István volt.

nas évek közepén először három évre Németországba, majd Kanadába ment. Itt két évet a legnagyobb rajzfilmes cégnél dolgozott,
mielőtt megalapította ottani saját vállalkozását. Szavaiból úgy vettem ki, hogy két fia ma is Torontóban dolgozik 3D-s animátorként,
míg apjuk már itthon rendezte be az életét: összeköti hármójukat
a film, az a szakma, ami oly sok keserédes pillanatot adott a most
64 éves Rófusznak. Bár a fiúk már egészen más – modern háromdimenziós – módszerekkel dolgoznak, nem estek messze a fájuktól.

Rófusz Ferenc filmrendező, a többi közt A légy (1980), a Holtpont
(1982) és a Gravitáció (1983) rövidfilmek alkotója beszélt lenyűgöző értelemmel és érzelemmel a többi közt életének arról a darab
múltjáról, amely filmes karrierje szempontjából itthoni sikertelenségében is átütően sikeres, sőt kiemelkedő. Mire gondolok, amikor
ezt írom? A csalódásnak azt a fokát kevesen tapasztalhatták meg,
amit ő az 1981-es Oscar-díj átadás idején – itthon, budapesti lakásában. A magyar delegáció – esélytelenségére hivatkozva -nélküle utazott a díjátadóra, és ő nem tehetett semmit az igazságtalanság ellen. Bár az aranyozott szoborba az ő nevét vésték, Dósai
István a Hungarofilm akkori vezérigazgatója a díjkiosztó gálán laza
könnyedséggel vette át saját nevében Rófusz Ferencnek A légyért, mint a legjobb animációs rövidfilmnek odaítélt Oscar-díjat, így
lopva el ország-világ előtt a neki járó csillogást.
Hónapokkal később végül sikerült személyesen átvennie az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díját Los Angelesben.
Miután megértette, hogy az irigység és gőg miatt nem terem idehaza neki babér, még néhány rövidfilm elkészítése után a nyolcva Rófusz Ferenc

Magyar Alumni Találkozó

Szeretettel hívunk és várunk minden, bármely évfolyamon
nálunk végzett hallgatót
szeptember 24-én 14.00 órai kezdettel
a Semmelweis Egyetem immár hagyományos, soron következő öregdiák-találkozójára az EOK épületbe (IX. ker., Tűzoltó u.
37-47.).
Kiemelten köszönjük azok jelentkezését, akik az idén évfolyam-találkozót szerveznek – együtt könnyebb!
Alumni rendezvényeink tematikája szerint az idén a 2000ben, 1990-ben, 1980-ban, 1970-ben, 1960-ban, 1950-ben,
1940-ben végzettek közül várjuk azok jelentkezését, aki szívesen mutatják be életpályájukat, kötődésüket az Alma Materhez!
Másnap, szeptember 25-én (szombat) 9.00–13.00 óráig a szívükben még mindig fiatalok számára Családi Sportnapot
szervezünk!
Jelentkezés/további információ:

www.se-alumni.hu
20/663-2266.

3600 animációs rajz készült a három és fél perces legyes filmhez,
amit annakidején egyenként kézzel rajzoltak meg két év kemény
munkával. Így aztán érthető, ha nem a legnépszerűbb műfaj az alkotók közt az animációs film.
Rófusz Ferenc, mint Odüsszeusz is, képletesen szólva végigjárta
az egyiptomi városokat, míg visszatalált az ő Ittakájába – utalt rá
Tulassay Tivadar a szalonbeli estét megnyitó szavaival.
Borozgatás közben megkérdeztem a mestert, vajon, ha újra kezdhetné a pályát az itthoni most is vadvízi terepen, mindent ugyanúgy tenne-e, mint annakidején? Nem csodálkoztam a kétséget
nem engedő igenlő válaszán.
Fotó, szöveg: Tolnai Kata

Megújult weboldal
Örömmel adjuk hírül, hogy a Semmelweis Egészségügyi Kft.
honlapja megújult! Az új honlap a mai kor kihívásainak megfelelő megjelenéssel, bővebb és modernebb tartalommal szolgálja a fizetős ellátás iránt érdeklődő kedves betegek és hozzátartozóik tájékoztatását:
http://www.semmelweiskft.hu/?node=18

Összefoglaló javaslatok
A Népesedési Kerekasztal újabb sajtótájékoztatóját tartották
május 27-én a Magatartástudományi Intézetben. Témák a Népesedési Kerekasztal összefoglaló javaslatai az eddigi kerekasztal-megbeszélések alapján. A sajtótájékoztatóra meghívták
a kerekasztal munkatársait, dr. Gergely Károlyt, prof. dr. Kopp
Máriát, dr. Nagy Beátát és dr. Pulay Gyulát , akik válaszoltak a
megjelent vendégek kérdéseire.

innováció
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Gerincsérültek végtagmozgása
mesterséges szabályozással
Reménykeltő fázisba került az a dr. Laczkó József matematikus,
egyetemi docens (TF Biomechanikai Tanszék) által irányított kutatás,
melynek során új szabályozási elv alapján próbálkoznak idegrendszeri
rendellenesség (gerincsérülés, agyi keringészavar) miatt bénult végtagú
betegek mozgásképességének javításával. Az érintett izmokat egyelőre a
bőrön keresztül ingerlik, de idővel a gerincvelői mozgató idegsejtekhez is
eljuttathatók lesznek az ingerlésükre alkalmas, nanoméretű elektródák.

 A beteg saját izmaival kerekezik, háttérben Klauber András, Katona Péter és
Laczkó József
Az egyetemünk és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) közös fejlesztéseként, az Egészségügyi Tudományos Tanács támogatásával készülő szabályozó
algoritmus és többcsatornás elektromos
stimulátor abban különbözik más hasonló fejlesztésektől, hogy a mozgásszabályozás idegi és biomechanikai tulajdonságait
figyelembe vevő neuromechanikai modellen alapul, s egyénre szabva adagolja a
mozgás kiváltásához szükséges izomingerlő jeleket.

Mozgásminta finomsága
A TF-en másfél évtizede oktató Laczkó docens 1986-ban, a New York-i orvosegyetem
ösztöndíjasaként találkozott az emberi mozgások matematikai modellezésével. Később
időről-időre visszatért a világhírű idegkutató,
Rodolfo Llinas munkacsoportjába, közben
más kutatóhelyeken, például a müncheni
Ludwig-Maximilians Egyetemen mélyítette tudását, s kereste a választ: hogyan lehet
mesterségesen pótolni a bénulásban szen-

vedők mozgásának központi idegrendszeri,
neuromorf szabályozását? Az úgynevezett
funkcionális elektromos stimuláció (FES) már
régóta ismert, de sikeres alkalmazása azon
múlik, hogy mennyire finom – az izmok élettani működésének megfelelő – ingerlési mintázatot tudnak létrehozni a kutatók.
A jelenleg 6 izom párhuzamos, jól koordinált vezérlésére alkalmas fejlesztés elméleti
hátterét a Llinas-csoport, a biomechanikai
tudást – prof. dr. Tihanyi József dékán
pártfogásával – a TF adja, további közreműködő Katona Péter humánkineziológus,
PhD-hallgató. A hardver a PPKE Informá-

 Elektromos stimulátor

ciós Technológiai Karán készül: prof. dr.
Roska Tamás akadémikus, pro-dékán támogatásával, Tihanyi Attila fejlesztőmérnökkel; sokrétű kutatást végez még Pilissy
Tamás és Tibold Róbert PhD-hallgató.

Edzettebb betegek
A klinikai kipróbálás – szobabicikli és tricikli hajtásával – dr. Szécsi János müncheni
kutatóorvos kezdeményezésére 2005-ben
indult a MÁV Kórházban, majd egy év múlva az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben dr. Klauber András osztályvezető főorvos irányításával folytatódott. Az
ergométerrel történő vizsgálatba 14 (2 nő),
közlekedési és sportbalesetet szenvedett,
25–40 év közötti, paraplégiás (az alsó végtagok bénulása) és néhány tetraplégiás
(mind a négy végtag bénulása) beteget
vontak be. A kiválasztás szempontjai voltak: a műtétet, illetve a sérülést követő sikeres rehabilitáció, jó általános állapot,
a végtagizmok tömegének viszonylagos
megtartottsága és megfelelő együttműködési készség.
Hasonlóan nyilatkozott az ottjártunkkor
éppen tréningező 35 éves K. J. is, aki 2007es motorbalesete után 3 hónappal kezdte el a szobakerékpározást, heti kétszer 30
percet kerekezik. A hordozható stimuláló
készülékhez vezetékkel kapcsolódó elektródákat a térdhajlító és -feszítő izmok fölé
tapasztják a bőrre, az összehangolt mozgásról gondoskodó stimulációs jelek a pedálon lévő jeladóból érkező információ
alapján változnak. A beteg csupán azt érzi,
hogy „kicsit birizgál az áram, mintha masszírozna, és edzés után kellemesen elfáradok.”

Vállalkozást tervezve
Az igazi áttörést, a stimulációs jeleket katéteres technikával a gerincvelőbe juttató eljárást célozta meg a Llinas-munkacsoport
szabadalmaztatott módszere, mely patkánykísérletek után embereken is alkalmazhatóvá válhat. Így közvetlenül a mozgató idegsejtekhez lehetne juttatni a
Laczkó-féle neuromechanikai modellben
kiszámított aktivitási mintázatot, a tudományos együttműködés révén az elsők
között Magyarországon is. A prototípus
továbbfejlesztésével a betegek a kerékpározáson túl képesek lesznek fölállásra és
bizonyos életet könnyítő karmozgásokra.
Ennek megvalósításához tőkebefektetőre
lenne szükségük. Ezért a két egyetemmel
együttműködve vállalkozás létrehozását
tervezik.
Kép, szöveg: Tóth Andrea
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Nations in NET
Intercultural Day 2010
and International Relations. However, this
was not the end of the programme: visitors were invited to a traditional Hungarian
dance house where dance tuition was given in English and Hungarian. This was the
opportunity for students – both foreign
and Hungarian – to try out some traditional Hungarian dance steps. The band Szélrózsa provided the foot-tapping musical

Photo: György Raizer

Photo: Kata Tolnai

At the initiative of foreign students of Semmelweis University, the first
Intercultural Day was arranged in the university. Emese Molnár, a third
year student from south of the Hungarian border, undertook to be the
principal organizer. Foreign and Hungarian students studying at the
university were invited to showcase the customs and cuisines of their own
countries.

The aula of the Theoretical Block on Nagyvárad Square was filled with stands and visitors on 5 May, where the official opening
ceremony was staged. First Dr. E
 rzsébet
Ligeti, Co-Director of the Foreign Students’ Secretariat, greeted participants
and then Gyula Sümeghy, Director of the
Directorate of International Relations, invited all the exhibitors to present themselves.
Representatives of the different countries
presented themselves in English and invited visitors to their stands. The Intercultural Day was attended by displays from Iran,
Israel, the United States, Sweden, United
Kingdom, Canada, Libya (ELTE student),
Germany, ethnic Hungarians from beyond
the border – sub-Carpathians, Upper Hungary, Transylvania, Lower Hungary –, the
Hungarian Erasmus group, ESN and Faculty of Health Sciences Student Union. Not
surprisingly, German students accounted
for the largest number of participants; they
made numerous delicious specialities just
for the event. However, other foreign students also made the effort to bring cuisine
and specialities to their own stands so it
was well worth making a tour of the whole
exhibition. Every year a different nation
will undertake the role of host; this year
it was the turn of Hungarians beyond the
border. They also organized the commu-

 Melinda Antal, Janka Massman, Nóra Lapu and Balázs
Smickl, who prepared the food

nal open-air cooking that took place next
to NET, and where students and teachers
could sample four different typical dishes. Furthermore, the hosts put on a quality
evening programme opened by Dr. Miklós
Kellermayer, Vice-Rector for Education

accompaniment. Organizers hope to start
up an enduring tradition with this event, so
anyone who missed out on a genuine international gathering can make up for their
loss by attending next year.
Melinda Pap

Urológus-radiológus szimpózium
A novemberi Semmelweis Sympo
siumon való részvétel viszonzásaként prof. A. Gross, az Asklepios
Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója prof. Romics Imrét, prof.
Bérczi Viktort és dr. Nyirády Pétert
előadásra hívta meg. A jó hangulatú és hasznos szimpóziumon (1.
Urologisch-Radiologisches Interdis
ziplinäres Symposium) urológiai és
radiológiai szempontból a veseda-  Nyirády Péter, Jörg Weidenhammer, Bérczi
Viktor, Romics Imre, Andreas Gross
ganatok diagnosztikus és terápiás
kérdéseit vitatták meg. A szimpóziumot dr. Jörg Weidenhammer nyitotta meg, aki üdvözölte a résztvevőket. Az Asklepios
Medical School részéről prof. Andreas Gross, az urológia vezetője, prof. Roland
Brüning és dr. Lutz Hering, a radiológia igazgatója és helyettese tartottak előadást. A
tudományos ülés után a magyar vendégek látogatást tettek a barmbeki kórház radiológiai és urológiai osztályain. Az együttműködés folytatódik!
Dr. Nyirády Péter
egyetemi docens

baráti körben
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Idősebb és fiatalabb kiválóságok
A Semmelweis Baráti Kör áprilisi rendezvényén a Doktorandusz Kiválósági
Díj két nyertese, dr. Szeifert Lilla és dr. Tömböl Zsófia kutatásai
eredményeiről, valamit a Kardiológiai Intézet volt igazgatója, dr. Lozsádi
Károly professor emeritus előadásában a szívsebészet történetéről
kaphattak áttekintést a résztvevők.

 Lozsádi Károly
Dr. Szeifert Lilla Mivel foglalkozik a pszicho
nefrológiai munkacsoport? címmel tartott
beszámolót, megismertetve a Magatartástudományi Intézet, az I. Sz. Belklinika
és a Transzplantációs és Sebészeti Klinika
által létrehozott kutatócsoport munkáját
és eredményeit. Célkitűzésük – egy új tudományág, az alvásmedicina keretében
– a krónikus vesebetegségben szenvedő,
dializált, illetve transzplantált vesebetegek
alvászavarainak, továbbá hangulatzavarainak, valamint ezek korrelációjának vizsgálata.
Dr. Tömböl Zsófia díjnyertes munkájának
címe: A mikroRNS expresszió mellékvesekéreg-daganatokban. Adatai rávilágítanak
arra, hogy a megváltozott expressziójú
tumorszuppresszor
illetve
onkogén
mikroRNS-ek milyen szerepet töltenek be
e daganatok patomechanizmusában, és
megállapítást nyer a különböző mellékvesekéreg-daganatok mikroRNS expresszió
jának mintázata.

Szívsebészet történetéről
A magyar gyermekszívsebészet nemzetközi hírű képviselője, a Kardiológiai Intézet volt igazgatója, dr. Lozsádi Károly
Határkövek a szívsebészet történetében címmel tartott előadást. Lenyűgözően izgalmas történet. A szív sebészi megközelíté-

se pedig egyenesen heroikus próbálkozás
a medicina történetében. Az első lépések: az aztékok szíváldozatokkal kapcsolatos thoracotomiái, majd a XVII. században
végzett első pericardium-trepanálások
(Riolanus, Morgagny, Larrey). A XIX. században az első szívvarrat (Del Veccio), a
XX. század elején végzett első pulmonális
embolectomia (Trendelenburg, Kirschner),
a részleges mitralis valvulectomia, a
mitralis commissurotomia (Scouter 1925)
mind egy-egy mérföldkő a szívsebészet
fejlődésében.
Óriási lépés az első szívkatéter felvezetése (Forssmann 1929), a nyitott ductus
artheriosus első sikeres elzárása (Gross
1939), a coarctacio aortae sebészi megoldása (Crafoord 1944), az első aortopulmonális
shunt készítése (Blaloch–Taussig 1945).
Zárt szívben történő beavatkozások 1950től kezdődnek (zárt infundibulum resectio,
pitvarsövény defectus zárása (Broch). Ekkor alkalmazzák először a hipotermiát, a
test 30 0C-ra való lehűtését (Bigelow), ami
később mint mély hipotermia (16–18 0C) 60
perces keringésleállítást is lehetővé tesz.

Nyitott szívműtétek
A további lépés a keresztezett és extra
corporális keringésben végzett nyitott szívműtét (Lillehei, Gibbon 1953). Érdekesség,

PhD-találkozó
A Mentálhigiéné Intézet (Egészségügyi
Közszolgálati Kar) rendezésében április 30-án egyetemünk adott otthont
a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) szervezésében rendezett Társadalomtudományi PhD-találkozónak.
Az ország hét egyetemét képviselő 19
doktorandusz előadásai és bemutatott poszterei lehetőséget teremtettek
a bemutatkozásra. Egyetemünkről két
PhD-hallgató vett részt: egyikük a családi konfliktusok mediálás útján történő
rendezéséről, másikuk a földrajzi mobilitás (emigrálás) mentálhigiénés hatásairól értekezett – értesültünk dr. Török
Péter intézetigazgatótól.

 Szeifert Lilla

 Tömböl Zsófia
hogy utóbbi apparátus (szívtüdőkészülék:
pumpafunkció és oxigenizáció) korai megalkotásának gondolata Alexis Carell és
a nálunk első óceánátrepülőként ismert
Lindberg nevéhez fűződik (1931).
Napjaink eredményei a pacemaker, a bil
lent yűpótlás (mű-, illetve homo- és hete
rograft biológiai billentyű) valamint a koszorúereken történő műtétek (vénás és
artériás bypass, stent stb). Lozsádi profes�szor ezúttal rendkívül szerényen szólt saját
munkaterületéről, mely döntően a veleszületett szívrendellenességek sebészi megoldását jelenti.
Végezetül képet kaptunk a szívsebészet jelentős hazai személyiségeiről, néhányat e
helyen felsorolva: Eisert Árpád, Kudász
József, Littmann Imre, Gömöri András,
Temesvári Antal, Kovács Gábor, Árvay
Attila, Szabó Zoltán.
A kiváló történeti áttekintés zárógondolata
már a jövő trendjeit jelöli meg a szívsebészetben: szívtranszplantáció, az áthidalást
jelentő műszív és a genetika szerepe.
Dr. Donáth Tibor

21

XI. évfolyam 6. szám 2010. június 14.

baráti körben

Tudomány és kultúra őrei
Az élet minden területén, így a művészetben, a tudományban is vannak
személyiségek, akik sziklacsúcsként emelkednek ki a tömegből, akik
hivatásuk példaadó világítóoszlopai.
Szellemi megújulásunk most virradó hajnalán – így fogalmazott dr.
Brooser Gábor szemészprofesszor a dr. Molnár Lászlóval Haynal
Imre professzor öröksége címmel közösen tartott előadásában a Baráti
Kör május 26-i összejövetelén – különösen fontos, hogy egy ilyen
személyiség életútját, életszemléletét példaként az ifjúság elé tárjuk, és az
idősebbeknek emlékét felelevenítsük.
Haynal Imre életműve a gondolat, az ideák
erejét példázza, mely az orvos szerepének
és hatásának társadalmi jelentőségét is bizonyítja. A kolozsvári levéltári dokumentumok alapján harcos, igazságos, nemzethű,
humanista orvosprofesszor képe rajzolódik ki. 1944–45-ben dékánként a kolozsvári egyetemen védte a nemzeti érdekeket. 1946-ban már a budapesti Szentkirály
utcai Belklinika élén is bátran kiállt a félreállítottak mellett (Klimkó Dezső, Banga
Ilona, Bakay Lajos). A jegyzőkönyvek tanúsítják mindenkori bátor megnyilatkozásait az egyetemi autonómiáért, a nemzeti hagyományok megőrzéséért, és nem
utolsósorban az egészségügyi minisztérium által irányított orvostudományi egyetem önállósodása ellen, a közoktatásügyi
minisztérium keretében, a tudományegyetem egységéért.
Sajnálatosan, ellenfeleinek sikerült őt 1958ban klinikájától megfosztani és az egye-

 Brooser Gábor
temről végleg elétávolítani. Úgy tűnik, a
szellemi megújulás e nagyszerű embert
az őt megillető piedesztálra képes újra állí
tani.

Egyetemes egyetemi
kultúrközpont
Az összejövetel második részének előadója
dr. Táncos László volt, aki a Semmelweis
Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. igazgatójaként az egyik legnagyobb egyetemi kultúraközvetítő központ eddigi tevékenységét
mutatta be.
Donáth Tibor
Fotó: tolnai

 Molnár László

Endokrinológiai kongresszusok
Prágában

Visegrádon

Az. április 24–28. között Prágában megrendezett 12. Európai Endokrinológiai Kongresszuson Egyetemünk II. Sz.
Belgyógyászati Klinikájának egyetemi
adjunktusa, dr. Igaz Péter (képünkön)
a kiemelkedő tudományos eredményeket bemutató Oral Communication
Highlights 1. szekcióban egyedüli közép-kelet európai kutatóként tartott
előadást. A bemutatott munka mellékvesekéreg-daganatok funkcionális
genomikai metaanalízisének eredményeit ismertette. E vizsgálatokat a II. Sz.
Belgyógyászati Klinika és a Genetikai
Sejt és Immunbiológiai Intézet munkatársai végezték az ő irányításával. A munka első szerzője dr. Szabó
Péter M. végzős PhD-hallgató. Molekuláris és bioinformatikai vizsgálatokkal a mellékvesekéreg-daganatok új patogenetikai útjait sikerült feltárni, amelyek között új gyógyszeres támadáspontok
lehetősége is felmerül. Igaz Pétert a kongresszus másik Highlights
szekciójának társüléselnöki feladataira is felkérték.

A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXIII. kongresszusát tartotta május 6–8-a között Visegrádon. A kongresszus szervezői:
dr. Igaz Péter egyetemi adjunktus és dr. Patócs Attila tudományos
munkatárs (II. Sz. Belgyógyászati Klinika), a tudományos programbizottság elnöke dr. Tóth Miklós egyetemi docens (II. Sz. Belgyógyászati
Klinika) volt. Jelen volt és beszédet mondott a Magyar Endokrinológiai
és Anyagcsere Társaság elnöke, prof. dr. Rácz Károly egyetemi tanár, a
II. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója. Az eseményen egyetemünkről
megközelítően 30 szakember vett részt – ami a kongresszus közel 250
résztvevőjének több mint 10 százalékát jelentette –, öt felkért előadással, valamint 11 rövid előadással, mind klinikai, mind elméleti témákban. Szó esett az új kezelési lehetőségekről a Cushing-szindrómában
(dr. Tóth Miklós) és neuroendokrin daganatok esetében (dr. Igaz Péter),
chromograninokról (dr. Patócs Attila), a hypothalamus-hypophysisgonád tengely farmakológiai befolyásolásáról gyermekkorban (dr.
Halász Zita egyetemi adjunktus, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
és nőkben (prof. dr. Lakatos Péter, I. Sz. Belgyógyászati Klinika). A
phaeochromocytoma/paraganglioma-daganatok genetikája kiemelt
témában az egyik legnagyobb nemzetközi szaktekintély, a német
prof. Hartmut Neumann tartott előadást.

bemutatkozó
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Lehetőségek, kihívások és megoldások
Ritka neurológiai betegségek ellátása, kutatása
A Semmelweis Egyetem megalapította az egyetemi hálózatot jelölő Ritka
Neurológiai Betegségek Központját – a Molekuláris Neurológiai Klinikai
és Kutatási Központot (MNKKK), amelynek igazgatója dr. Molnár Mária
Judit.
Céljuk a diagnosztikus utak
egyszerűsítése, közös diagnosztikai és terápiás protokollok kidolgozása, a ritka
neurológiai betegségben
szenvedők regisztereinek
működtetése, a ritka betegségek nemzetközi kutatásában való részvétel,
klinikai vizsgálatok végzése, új diagnosztikus tesztek fejlesztése, új terápiás
targetek keresése.

Szolgáltatások

örökletes neurológiai betegségben végez
géndiagnosztikát Gál Anikó segítségével.
A Neurobiopsziás Központ pedig az idegizombiopsziák speciális szövettani feldolgozását vállalja.
A Neurológiai Klinika Liquordiagnosz
tikai Laboratóriuma (vezető: dr. Sipos
Ildikó) a rutinvizsgálatok mellett liquorimmunológiai vizsgálatokat is vállal.
A nagy hagyományokkal rendelkező
Schaffer Károly Neuropathológiai Laboratórium pedig (vezető: dr. Kovács Tibor) a
ritka kórképekben szenvedők post-mortem
szövettani feldolgozását végzi.
Az MR Kutató Központ (vezető: dr. Rudas
Gábor) 3 Teslas MR-készüléke alkalmas
MR-spektroszkópia és funkcionális vizsgálatok végzésére is.
A Neuropathológiai és Prionbetegség
Referencia Központ (vezető: dr. Kovács
Gábor) a neuropathológiai vizsgálat mellett a prion-diagnosztikában, valamint a
paraneoplasiás syndroma diagnosztikájában nyújt segítséget.
Az egyetem elméleti intézetei közül az Orvosi Biokémiai Intézet (igazgató: dr. Ádám
Veronika) és a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet (igazgató: dr. Falus András)
kapcsolódik a hálózathoz.
Az Országos Idegsebészeti Intézet Funkcionális Idegsebészeti munkacsoportja (vezető: dr. Erőss Loránd) pedig a mozgászavarok funkcionális idegsebészeti kezelését
vállalja.

Az I. Sz. Gyermekgyó
gyászati Klinika Anyag
csereszűrő és Gondozó Központja (vezető dr.
Szőnyi László) a szüle-  Molnár Mária Judit
tést követő első 72 órában
26 örökletes anyagcsere-betegség diagkezelésen és gondozáson kívül a családnosztikáját végzi. A tömegspektrometriás
tagok genetikai szűrésének szervezése.
méréseket dr. Takáts Zoltán irányítja. A
Az elektrophysiológiai vizsgálatokat dr.
Arányi Zsuzsanna koordinálja. A Neuroklinika gyermekneurológusa, dr. Farkas
lógiai Klinikán a gyermek-ENG/EMG vizsViktor, elsősorban a ritka gyermekkogálatokat dr. Bereznai Benjamin végzi.
ri migrénformák, epilepsziaszindrómák,
A Neurogenetikai Laboratórium számos
nem epilepsziás paroxysmalis történések,
T.K.
neurometabolikus betegségek területén
rendelkezik nagy tapasztalattal.
Kromprecher Ödön Pályázat
A II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Genetikai Ambulanciája és diagnosztikai laboA Magyar Pathologusok és a Magyar Onkológusok Társasága idén A vesedaganatok
ratóriumai (vezető: dr. Fekete György) a
etiopatogenezise és klinikopatológiája címmel hirdeti meg pályázatát, maximálisan 80
veleszületett fejlődési rendellenességek,
oldalas összterjedelmű pályamunka írására. Beadási határidő: november 30. (II. Sz.
idegrendszeri megbetegedések, csaláPathologiai Intézet, 1091 Bp., Üllői út 93.). Díjazására 150 000 Ft pályadíjat tűznek ki
di halmozottságot mutató kórképek eseaz orvostanhallgatók és a fogorvostan-hallgatók számára. A munkán csak a jelige szetén nyújt segítséget a betegségek ponrepelhet. Díjazást elért pályázat esetén a társaságok javaslatot tesznek a pályamunka
tos diagnózisának megállapításához. A
szakdolgozatként való elfogadására.
klinika gyermekneurológiai osztályának
vezetője, dr. Kálmánchey Rozália speA daganatok áttétképzésének mechanizmusa
cialitásai az epilepsziák mellett a mentális retardációk, a Rett-, Angelman-, Fragicímű tavalyi pályázat nyertesei
lis X- és Williams-syndromák, valamint a
neurometabolikus betegségek. A klinika
I. helyezettek:
III. helyezett:
gyermekreumatológiai munkacsoportja fő
„Prosektor” jeligével: Egervári Gábor, SE
„Bonaventura” jeligével: Romics Miklós,
profiljába (vezető: dr. Constantin Tamás)
ÁOK VI. évf. hallgató;
SE ÁOK IV. évf. hallgató.
a reumatológiai betegségek mellett a ne„Liliom” jeligével:Baranyák Zsuzsanna,
urológiai kórképekkel átfedést mutató
SE ÁOK VI. évf. hallgató.
IV. helyezettek:
kollagenózisok, vasculitisek, autoimmun
„Elég komoly” jeligével: Szittya Liliána,
kórképek tartoznak.
II. helyezett:
SE ÁOK V. évf. hallgató;
A Neurológiai Klinikán a Molekuláris Ne„Karmazsin” jeligével: Fügedi Gergely,
„Maverick” jeligével: Mihály Zsuzsanna,
urológiai Központ (vezető: dr. Molnár
SE ÁOK IV. évf. hallgató.
SE ÁOK IV. évf. hallgató.
Mária Judit) feladata a diagnosztikán,
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Ép testben ép lélek
Mentálhigiéné Intézet
Delphoi látképe köszönti a látogatót a Mentálhigiéné Intézet honlapján,
a fotón együtt látható a szentély, a színház és a stadion. A kép jól
szimbolizálja a kezdettől vállalt küldetést: a spirituális, szellemi és
testkultúra egységét a társadalom lelki egészségének megőrzésében.

 Török Péter

Noha már jóval korábban felismerték a lelki
egészség fenntartásának fontosságát, ilyen
irányú képzésre csak az 1980-as évek végétől nyílt lehetőség. Tomcsányi Teodóra
nevéhez fűződik egy multidiszciplináris
mentálhigiénés képzési koncepció kidolgozása, melynek 1987-ben a Művelődésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézete,
majd a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet
adott helyet posztgraduális képzésként.

Török Péter, valamint az intézet munkatársai azt a szemléletet képviselik, hogy egy
társadalomnak alapvetően fontos, milyen
értékeket képvisel, hogyan viszonyul a legelesettebbekhez, miként bánik sokat szenvedő tagjaival. Ezért elsősorban azoknak
tartják fenn és fejlesztik tovább képzéseiket, akik nehéz testi-lelki terheket hordozókkal, gyerekekkel és fiatalokkal, sérültekkel, halmozottan hátrányos helyzetűekkel

az egyéni, közösségi és társadalmi szintű
mentálhigiéné alapkérdéseihez kapcsolódik, és sok témát ölel fel.

Az oktatási egység 1985-ben került át szervezetileg is a Magyar Testnevelési Egyetemre, és itt alakulhatott meg 1998-ban
az első magyarországi Mentálhigiéné Tanszék, amely 2004-ben kivált a Karból, és az
egyetem központi oktatási szervezeti egységeként, mint önálló intézet, az oktatási rektorhelyettes felügyelete alatt működött. Az Egészségügyi Menedzserképző
Központtal még az integráció előtti időszakban tárgyalások kezdődtek egy szorosabb együttműködésről. Ez azonban
konkrét formában – az Egészségügyi Informatika Tanszékkel együtt – csak 2010-ben
valósult meg, amikor áprilisban megalakult
az Egészségügyi Közszolgálati Kar.
A lelki egészségvédelem, ha igazán hatékony kíván lenni, nem korlátozódhat az
egyes emberre, ki kell terjednie a szűkebb
és tágabb közösség szintjére, és a humán
szakmák összefogásával kell elősegítenie a
lelkileg egészségesen működő társadalom
kialakulását – vallják és kísérlik megvalósítani mikro méretekben, de modellszerűen a
Mentálhigiéné Intézet szakemberei.
Az alapító, a jelenlegi vezető, dr. habil.

és ezek segítő szervezetekkel foglalkoznak:
szociális munkásoknak, pedagógusoknak,
gyógypedagógusoknak, orvosoknak, tanároknak, lelkigondozóknak.

gondozói kutatás, kórházi lelkigondozói
felmérés; spiritualitás-, lelkigondozás-,
falu- és közösségkutatás.
Az oktatásfejlesztési tevékenységhez,
a képzések megújításához, korszerűsítéséhez és újak kialakításához nagyban
hozzájárulnak a hatékonyság- és ered
ményességvizsgálatok. A kutatás és oktatásfejlesztés jelentős része belföldi és külföldi (belga, amerikai, német és osztrák)
partnerek bevonásával folyik.
Az intézet két lektorált szakfolyóiratot jelentet meg. A 2006-ban alapított, félévente megjelenő European Journal of Mental
Health olyan nemzetközi lap, amely elsősorban a kelet-közép-európai mentálhigiénés szakembereknek juttat közös érdeklődésre számító szakanyagokat és
közvetít preventív szemléletet. A szakmai
kapcsolattartás és tudományos fórum céljait szolgálja az Embertárs című ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat. Ezt 2003-ban hozta létre az intézet a
HÍD Alapítvánnyal és a Párbeszéd Alapítvánnyal együttműködve.
Pap Melinda

Képzések
A Semmelweis Egyetemen eddig mintegy kétezer hallgató kapott mentálhigiénés szakember szakképzettséget. A pedagógus alapvégzettségű hallgatók részére
2003-ban indult meg a pedagógus szakvizsgára való előkészítés. 2002-ben indult
a lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával és a Károli Gáspár Református Egyetemmel együttműködve. Ez
hitéleti végzettségűeknek nyújt társadalom- és bölcsészettudományi ismereteket
feladataik hatékonyabb végzéséhez. 2007
szeptemberétől van lehetőség szociális
munka mesterképzésre (MA) levelező tagozaton, mely a létező BA szociális munka
és szociálpedagógus képzésekre épül.
Az intézetben folyó kutatási és oktatásfejlesztési feladatok összefogására önálló szakcsoport jött létre. A kutatómunka

Tudományos tevékenység
Például: autoritásvizsgálat; érzelmek, szégyen-bűntudat kutatása; krónikus gyermekkori betegségek mentálhigiénés
szemléletű rehabilitációja; kultúrák közötti nemzetközi összehasonlító kutatás; lelki

kerpelesek
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Student zu sein ist hier
wenig

„Begabung ist eine Gabe Gottes.
Kein Geschenk. Verpflichtung.”
Mária Fischer

Am Nachmittag des 28. April die Sonnenstrahlen, die durch die Fenster in den Saal
fluteten, wirkten auf die Teilnehmer nicht
nur äußerlich sondern auch innerlich. Wie
dies Rektor Tivadar Tulassay in seinen
Grußworten erwähnten, saßen hier die
Meister der Zukunft, die hervorragenden
Lehrer der Gegenwart in der ersten Reihe
und hinter ihnen die ihnen mit der Zeit folgenden Meister der nächsten Generation,
die jetzt noch jungen Talente der Universität.

Die Talente stellen sich vor
Die Zusammenkunft wurde von Dr. Attila
Szabó, dem Sekretär des Programms, eröffnet, der darauf hinwies, dass in unserer
Welt des Werteverfalls ein immer stärkerer Bedarf an Werterettung besteht. Genau
hiermit beschäftigt sich das Kerpel-Fronius-Begabtenförderungsprogramm an der
Universität, wo mittlerweile 36 Mentoren
die individuelle Entwicklung von 79 her-

vorragenden Studierenden fördern und wo
auch Studierende aus den fremdsprachlichen Studiengängen herzlich willkommen
sind. Beim diesjährigen Treffen hatten wir
die Gelegenheit, die musikalische Darbietung von 5 Studierenden anzuhören.
Zuerst trug Dávid Katona, Student der
Allgemeinmedizin (ÁOK) Chopin am Klavier vor, ihm folgte das Geschwisterpaar
Zsombor Tóth und Gergely Tóth (ÁOK),
die ein vierhändiges Brahmswerk spielten.
Sie musizieren nicht nur sondern fechten
auch ausgezeichnet. Judit Orbán, Studentin an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften (ETK) begeisterte das Publikum
mit ihrem herausragenden Können im
Jazzgesang und ihrem aparten Timbre. Auf
der Zither ließ György Raizer (ÁOK) Volksmusik erklingen. Zum Abschluss spielte
Zsolt Mészáros (ÁOK) Sätze aus Klavierwerken von Skrjabin, Chopin sowie Rachmaninow mit der von ihm bereits gewohnten professionellen Virtuosität.

Fotó: Kata Tolnai

Bereits zum vierten Mal findet in diesem Jahr das Treffen der Studenten
statt, die am Kerpel-Fronius Ödön-Begabtenförderungsprogramm
teilnehmen. Das vorrangige Ziel der Begabtenförderung an der Universität
im Rahmen des im Jahre 2007 angelaufenen Exzellenzprogramms ist es,
dass für herausragende Studenten der Semmelweis Universität mit Hilfe
von Mentoren individuelle Entwicklungslaufbahnen geschaffen werden.

 György Raizer
Hausherrin des Abends war Beáta Szluka,
die Koordinatorin des Begabtenförderungsprogramms. Nach den musikalischen
Darbietungen setzte man sich in einem
großen Kreis zusammen, um das ungebundenen Gespräch weiter fortzuführen.
Vivien Takács

Tehetségnap negyedszerre
Sikeresen lezajlott május 27-én a IV. Tehetségnap egyetemünkön, a 19 partner középiskolából 11 intézmény küldte el mintegy 145
diákját ismerkedésre.
A tanulók délelőtt 11 órakor találkoztak a
Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programban részt vevő hallgatókkal az Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) aulájában,
hogy aztán az ő kíséretükben, kisebb csoportokba szerveződve induljanak felfedezőútjukra. Jártak mindkét gyermekklinikán, betekinthettek az I. Sz. Belklinika, a Szemészeti
Klinika, sőt a Transzplantációs és Sebészeti
Klinika életébe is. Körülnéztek az Élettani Intézetben, az Orálbiológiai Tanszéken, megszemlélték az Anatómiai Múzeum régiségeit, majd megcsodálták a Biofizikai Intézet és
a Gyógyszerészi Kémiai Intézet korszerű műszerparkját. Sokaknak bizonyára különleges
élményként, bemutató boncoláson is részt
vehettek az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetben.
A körséták után az EOK Hevesy termében
prof. dr. Tímár József, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója Dohányzás és a tüdőrák címmel tartott előadást a fiataloknak, akik ezután
a tehetséggondozó program tanácstagjaival

és a már patronált diákokkal beszélgethettek.
Nemrégiben gyarapodott az egyetemünkkel
partneri kapcsolatban lévő iskolák száma, az
eddigi 14 tanintézményhez újabb öt társult:
Budapestről az Arany János Általános Iskola és Gimnázium, a Baár–Madas Református
Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakor-

ló Gimnázium, valamint a Toldy Ferenc Gimnázium, Pannonhalmáról pedig a Bencés
Gimnázium. Noha az együttműködési megállapodás várhatóan június közepén születik
meg, három intézményből már eljöttek a tehetségnapra a diákok.
-ta
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gyermeknap

Gyermekek főszerepben
Nagy sikerrel zajlott le május 30-án, vasárnap a hagyományteremtő
Semmelweis Egyetemi Gyermeknap a NET-ben. A rendezvény védnökei
és fő szponzorai a Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája,
a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ) és a NET Gazdasági és
Üzemeltetési Igazgatóság (NGÜI) voltak, míg a fővédnök Kellermayer
Miklós rektorhelyettes volt, aki nagycsaládosként örömmel fogadta el a
felkérést.
joggal lehettek büszkék készítőik, szüleik
és méltó helyet kaptak a bemutatkozásra.
Az óvoda-sarokban a kicsik év közbeni alkotásait, a kerámiamedálokat, az origamimadarakat még meg is lehetett vásárolni
nagyszerű ajándékként.

Sürgő-forgó tücsökhad

A színvonalas programok sorát az óvodai
évzáró ünnepség nyitotta. Az óvoda bájos logójával díszített egyenpólóban fellépő óvodások előadása megmelengette
minden jelenlévő szívét. Komoly szorgalommal, kitartó munkával, kemény akarattal tanulták meg egy képzeletbeli hajóút köré font utazás színhelyeinek verseit,
dalait, táncait; sokuk nem is csak egyet. A
kezdeti izgatottságot hamar felváltotta
az önfeledt játék, a közös fellépés öröme.
A kiválóan dramatizált és csodás díszlet-

tel megrendezett mesejáték színpadi előadásában igazi színészpalánták nőttek ki
az óvónénik védőszárnyai alól. Az operaház két neves énekese, Várhelyi Éva, akinek kislánya az egyetemi óvodába jár, és
Szegedi Csaba, Rossini Macska-duettjével
és Kodály Kitrákotty meséjével kápráztatta el a közönséget. Óvodásaink nemcsak a
színpadon, hanem az előtérben rendezett
kiállításon is megcsillogtatták tehetségüket. A szebbnél-szebb rajzokra, a kis kezek
készítette agyagszobrocskákra, tálacskákra

Országos gyermeknapon
Az I. Sz. Gyermekklinika 50 betege
május 27-én megünnepelte a nemzetközi gyermeknapot. A kis nézőket elkápráztató fellépők között volt
Baby Gabi, a ZamatŐrök zenekar és
Ronald bohóc. A műsor után ajándékokat adtak, szendviccsel, üdítővel és sütivel kínálták vendégeiket.

Június 6-án tartotta országos gyermeknapját az Együtt a Daganatos
Gyermekekért Alapítvány az ORFK
Rendvédelmi Szervek Kiképző Központjában a II. Sz. Gyermekklinika betegi számára. A gyermeknapi
ünnepségre parádés programo Ronald-bohóc akcióban
kat szerveztek. Volt kézművesség,
aszfaltrajzverseny és arcfestés. Rendeztek pónilovaglást, mentőkutya-bemutatót, fellépett a
Kairó Fényei hastánccsoport, valamint Gézu és Tibusz bohóc.

Az óvoda dolgozói az aulában kézműves
foglalkozásokkal várták a gyereket és szüleiket, akik ugyanolyan önfeledten nemezeltek, rajzoltak, gyúrták az agyagot, formázták az illatosabbnál illatosabb, színes
szappanfigurákat, nézték a stratégiai főigazgatóság által támogatott bábelőadást
és énekelték a gyermekdalokat, mint csemetéik. A legnagyobb sikert a Biztonságtechnikai Igazgatóság két munkatársnőjének csodálatos arcfestései, valamint a kint
felállított rendőrautók és tűzoltóautó aratta a gyerekek körében, de a katonaimodellfestés, a NET Wellnet kávézó támogatta társasjátékok, a saját kis pizza díszítés-sütés,
a só-liszt figurák készítése is nagy érdeklődésre tartott számot. A gyermekek pedig lufit is kaptak a remekműveik mellé a
NET Ági büfé és a NET Eurest munkatársaitól.
Egyetemünkhöz illően a Teddy Maci Kórházban gyógyítást játszhattak a medikákkal
közösen a gyerekek, az egészségszobában
pedig sok érdekes könyvvel, okos dologgal
ismerkedhettek meg a lurkók a Tűzoltó utcai Gyermekklinika nővérei, dietetikusai és
az Ortopédiai Klinika doktorbácsija segítségével. Az Orálbiológiai Tanszék delegálta két kedves fiatal fogorvos néni óriás maketteken mutatta meg a helyes fogmosás
technikáját a gyerekeknek, akik lelkesen
súrolták a nagy fogkefével a még nagyobb
fogsort, és fogadták örömmel az ajándék
fogkrémet, gyümölcsöt.
A mozgás sem maradt ki a programból,
melyről a Testnevelési és Sportközpont sokgyerekes tanárnője gondoskodott, csokival, matricákkal jutalmazva az ügyesebbnél
ügyesebb lányokat-fiúkat. A nagy esemény
jeles pillanatait a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság szponzorálta fotós örökítette meg, mely képek az intraneten a galériában is megtalálhatók lesznek.
Juhász Irén

évforduló
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Születésnapi üdvözlet
Dr. Kocsis Ákos egyetemi docens március 17-én ünnepelte 70. születés
napját, amely alkalomból köszöntötték őt kollégái.
E megkésett sorok egy régi baráttól és kollégától érkeznek. Gyógyszerészcsaládból
származol, a tára másik oldaláról szerzett
tapasztalataidat akkor is megőrizted, amikor munkád más területre irányított. Diplomád megszerzése után hamarosan hozzánk, a Szerves Vegytani Intézetbe kerültél,
sokoldalúságodat oktató- és kutatómunkádban nálunk kamatoztattad. Pályafutásodnak jelentős részét a természetes vegyületek, elsősorban az indolalkaloidok
és iridoidok kutatása tette ki. Részt vettél
izolálásukban, szerkezetfelderítésükben,
félszintézisükben és kémiai átalakításaikban. Értelmes ügyességed a szerves, különösen a természetes vegyületek izolálásában és szétválasztásában mutatkozott
meg.
Az általad a szekologaninra kidolgozott
izolálási módszer lehetővé tette e varázslatos vegyület preparatív méretű izolálását,
és volt idő, amikor több mint fél kilogramm
nagytisztaságú szubsztanciával rendelkez-

tünk, valószínűleg többel, mint a világ ös�szes ilyen jellegű kutatóhelye együttvéve.
Ez pedig biztos alapot nyújtott az egész intézet munkájához. Számos diákkörös hallgatót vezettél be a kutatómunkába, megismertetve velük annak örömét is. Mindezt
hazai és külföldi folyóiratokban megjelent
közleményeid, tudományos fórumokon
bemutatott eredményeid igazolják.

Új izolálási módszer
kidolgozója
Az intézet élén a vezetőváltást kétszer is átélted, és ezekben a nehéz periódusokban
nemcsak a folyamatosságot biztosítottad,
hanem helytállásoddal, sajátos stílusoddal,
tapintatos kompromisszumkészségeddel
meg is könnyítetted azt. Több mint negyven évet töltöttünk közös munkahelyen az
intézetben, közel öt évtizede ismerjük egymást, másodéves diákkorodtól. E hosszú

 Kocsis Ákos
idő alatt sok közös élményünk volt baráti
együttműködésben és gyümölcsöző diszkusszióban. Sokan tartozunk hálával munkádért. Isten éltessen még számos esztendeig!
Szabó László

Száz éve született Frank Kálmán
Az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak
első vezetője, dr. Frank
Kálmán születésének 100.
évfordulójára emlékeztek az Egészségtudományi Kar és Családgondozási Módszertani Tanszék
munkatársai április 8-án
az ETK Vas utcai épületében. Az ünnepségen
részt vett a professzor
két lánya, Judit és Zsófia is, akiket külön örömmel üdvözölt Kahlichné
dr. Simon Márta főiskolai tanár.
Dr. Mészáros Judit dékán és dr. Czinner Antal
tanszékvezető megnyitóját három előadás követte. Dr. Szabó László
főorvos úr előadásában dokumentumokkal, fotókkal illusztrálva
mutatta be és méltatta Frank professzor munkásságát, mint a gyógyítás és tanítás művészét, emlékezve a szombathelyi kórházban
együtt eltöltött évekre is.

Dr. Cholnoky Péter professzor személyes emlékeit felidézve méltatta Frank professzor humánus emberszeretetét, a gyermekek
gyógyításáért mindent elkövető egyéniségét. Előadásában azt is
megemlítette, hogy Frank Kálmán a védőnők munkáját nagyra becsülte és a gyermekorvosok nélkülözhetetlen munkatársainak tartotta őket.
Csordás Ágnes, az egykori védőnőszakos főiskolai hallgató, aki jelenleg a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke, pedig a Frank professzor által tartott főiskolai gyermekgyógyászati előadásokra emlékezett.						      tk

Frank Kálmán
Vasváron született 1910. január 26-án. 1928-ban jeles eredménnyel érettségizett Sopronban. A Budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem Orvostudományi Karán szerzett diplomát
1935-ben. A Pécsi Gyermekklinikán gyakornok lett, majd 1941ben tanársegédi besorolást kapott. 1969 júliusától lett a budapesti Orvostovábbképző Intézet kinevezett egyetemi tanára és
a II. Sz. Gyermekklinika vezetője. 1975-től az Orvostovábbképző
Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szak vezetője volt.
1980 júniusában vonult nyugdíjba, de még hosszú ideig aktív tevékenységet végzett. Kilencvenéves korában 1999. július
3-án csendesen elhunyt. Budapesten, az Óbudai temetőben
helyezték örök nyugalomra.
Kahlichné dr. Simon Márta
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Jubileumi
diplomaosztó
A Testnevelési és Sporttudományi Karon évről évre hagyománynak számít,
hogy megemlékeznek legrégebbi tanulóikról. Június 3-án a dr. Hepp Ferenc teremben jubileumi diplomákat
adtak át. Ketten rubindiplomát vehettek át: Tőrös Olga és Nagy-Megyeri
Nagy Margit, a legrégebben diplomázott TF-esek. Öten gyémántdiplomát,
húszan pedig aranydiplomát kaptak.
Az erről szóló okleveleket dr. Tihanyi
József egyetemi tanár, a TF dékánja
nyújtotta át az érintetteknek.

Tavaszi ültetés
Április 28-án fásítás helyszíne volt a
TF-kar udvara. A Föld Napját április 22-én
ünneplik szerte a világon, de technikai
akadályok miatt csak április 28-án történt a közös ültetés a kar udvarán, melyen diákok és tanárok tettek valamit a
Föld jövőjéért, az intézmény jó levegőjéért. 1650 tő virágot kaptak a XII. kerületi
önkormányzattól, a facsemetéket pedig
a kar vásárolta.

Államtitkárok
és miniszter az
egyetemről
Dr. Jávor András, az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet igazgatója és dr. Szócska Miklós,
az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja, az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója az új kormányban államtitkári kinevezést kapott. Dr.
Réthelyi Miklós professzor, az egyetem volt rektora pedig nemzeti erőforrás miniszter lett.

Sensolite Országos
Orvos Teniszbajnokság
Nevezési határidő: június 24.
www.bpsport.hu
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Kilencvenéves az
Urológiai Klinika
1920. június 20-án alapították a Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem
Urológiai Klinikáját. Európában elsőként, a sebészettől független, önálló
egyetemi tantárgy lett az urológia.
Az évforduló alkalmából rendezendő megemlékezést június 18-án 11
órakor tartják az Elméleti Orvostudományi Központban. A program
háromnegyed kilenckor kezdődik
a Farkasréti temetőben egy Illyés
Géza professzor sírjánál tartandó
megemlékezéssel, majd háromnegyed tízkor emléktáblát avatnak a
Szent R
 ókus Kórházban.
Az EOK-beli programban 11 órai
kezdettel Romics Imre, Tulassay
rektor,
Per-Anders
Tivadar
Abrahamsson (Lund, Svédország),
az Európai Urológus Társaság főtitkára, Michael Marberger (Bécs,
Ausztria), az Európai Urológus Társaság Regionális Irodájának igazgatója, Wolfgang Weidner (Giessen,
Németország), a Német Urológus
Társaság elnöke, Dirk Schultheiss
(Giessen, Németország), az Európai Urológus Társaság Történelmi Bizottságának elnöke tart előadást.
A szakmai programon kívül Mackó Mária
énekel, Császár Angela szaval és Romics
Imre Visszatekintés – válogatást mutat be
a  fotódokumentációból, és fellép a Medikus Zenekar is. A programot állófogadás
zárja.
Az ünnepi alkalomra megjelenik a klinika

képekkel gazdagon illusztrált emlékkönyve is a Semmelweis Kiadó gondozásában,
Romics Imre klinikaigazgató szerkesztésében. A klinika múzeumát 1998-ban avatták, azóta számos darabbal gyarapodott
a gyűjtemény, amelyek közül jó néhányat
bemutatnak a könyvben.
Tk

Százéves az I. Sz. Gyermekklinika új épülete
1910. július 23-án készült el a mai I. Sz. Gyermekklinikához tartozó Bókay János utca 54.
szám alatt levő épület. Ebben kétszáz férőhelyes tantermet, ambulanciákat és a fertőző betegek számára elkülönített rendelőket
helyeztek el. Ezzel fejeződött be az akkor
már 71. éve működő Szegénygyermekkórház – Stefánia Gyermekkórház átalakulása a
Pázmány Péter Tudományegyetemhez tartozó teljes jogú egyetemi gyermekklinikává.
A feladatok ellátására a mai napig kiválóan alkalmas épületet az a Korb Flóris és
Giergl Kálmán tervezte és építette, akiknek legfőbb munkájuk a Liszt Ferenc Zeneakadémia épületének tervezése. Ősszel
megjelenő lapszámunkban részletesebben
visszatérünk az épület történetének, működésének bemutatására.

Fotó: Szőnyi János
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Egységes Központi Levelezőrendszer
egyetemünkön
A Semmelweis Egyetemen az idő halad
tával számos levelezőrendszert vezettek
be. A ma működő szerverek száma, a tárhelyek mérete, az ezzel járó adminisztráció
és karbantartási igény meghaladja az egységesen kezelhető és átlátható méretet.
Ez indokolja, hogy igazodva a hazai és
nemzetközi kihívásokhoz, egységes központi levelezőrendszert hozzunk létre,
mely egyben egységes arculatot is jelent a
külvilág és magunk felé. Az alábbiakban erről adunk rövid tájékoztatót.
Az e-mail címek kialakításában egységes
tematikát követünk, melynek megfelelően azonosítható lesz minden kar, illetve a
karokhoz nem tartozó központi szervezeti
egység. A @ utáni tag mutatja az adott csoport angol elnevezését:
ÁOK:
FOK:
GYOK:
TF:
ETK:
EKK:
DI:
Központi:

@med.semmelweis-univ.hu
@dent.semmelweis-univ.hu
@pharma.semmelweis-univ.hu
@sport.semmelweis-univ.hu
@health.semmelweis-univ.hu
@public.semmelweis-univ.hu
@phd. semmelweis-univ.hu
@semmelweis-univ.hu

A tagok elválasztására minden esetben
pontot használunk.
Személyek esetében a @ előtt a név 2-tagú:
vezetéknév.keresztnév – a karakterek
száma nem korlátozott. Karon/központi szervezeti egységen belül azonos nevűek esetében a nevek utáni számok tesznek különbséget (szabo.janos@, szabo.
janos1@, szabo.janos2@). A számozás a
belépés dátumának figyelembevételével
történik. A 3-tagú, illetve a „-né” végű nevek esetén a munkavállaló döntheti el, melyik két tagot kívánja használni.
A szervezeti egységenként képzett címek
esetében a @ előtt szintén 2 tag áll:
titkarsag.bel1@ vagy
gazdvez.strategia@ vagy

Kölcsönözhető
eszközök
Az egyetem a fogyatékkal élő hallgatói
számára mintegy 20 netbook, diktafon,
illetve pendrive használatát tudja térítésmentesen biztosítani, amit kizárólag az
érintett hallgatók vehetnek igénybe. Az
eszközöket a fogyatékos hallgatók után
járó emelt hallgatói normatívából vásárolták – tájékoztatta lapunkat Horváth
Balázs, egyetemi fogyatékosügyi koordinátor. A kölcsönözhető eszközökre érvényes garancia van. Az eszközökért jelentkezni az alábbi e-mailcímen lehet:
bhorvath@rekhiv.sote.hu

igazgato.human@, de indokolt esetben
lehet 1 tag is: szenatus@.
Az így kialakított e-mail címek esetén az
adott címhez több személynek is lehet
hozzáférése! Az egységes központi levelezőrendszert elsőként egy kijelölt intézetben vezetjük be. Az itt felbukkanó problémák, javítások után a 2010. év végéig

minden egyetemi szervezeti egységnél
megkezdődik az új rendszer használata.
Ezt követően a régi címek is működnek,
átirányítással. Természetesen a bevezetés
pontos ütemezéséről, az igényekhez igazodó oktatásról folyamatosan hírt adunk.
A projekt gazdája a Stratégiai, Működés
fejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóság.

Aneszteziológia és intenzív terápia hírei
A Magyar Aneszte
ziológiai és Intenzív Terápiás Társaság
(MAITT) 38. Kongres�szusát május 13–15.
között rendezték meg
Egerben. A kongres�szus küldöttközgyűlésén választották meg
a társaság új vezetőségét a 2010–2014 közötti időszakra. A MAITT elnöke dr. Gál János (képünkön) egyetemi
tanár, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatója; a MAITT főtitkára dr.
Csomós Ákos, az I. Sz. Sebészeti Klinika egyetemi docense lett.
A kongresszuson a Boross Mihály Diplomát, mely a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság legmagasabb elismerése, az aneszteziológia és intenzív terápia kiemelkedően eredményes művelőjének, dr. Darvas Katalinnak (képünkön), az
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika és az I. Sz. Sebészeti Klinika egyetemi tanárának adományozták, iskolateremtő oktatói és tudományos életművének elismeréseként.

Halálos szenvedélyek
A dohányzás és az alkoholfogyasztás káros következményeiről szólt a 17. Primer Prevenciós Fórum május 20-án. Az egészségkárosító szenvedélyek megelőzésének lehetőségeit járták
körbe a szakemberek. Megtudtuk, a dohányzás mint világjárvány például évente 5 millió ember halálát okozza, mely szám
fokozatosan emelkedik és 2050-re már várhatóan megduplázódik. Hazánkban jelenleg 30 ezer ember hal meg évente dohányzással összefüggő betegségekben. A baj nagy, sürgős
cselekvést kíván mindenkitől! Az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy szükség van a tények minél szélesebb körben való megismertetésére, hogy
mind az átlagember, mind pedig a döntéshozók számára érthetővé váljon az egészségmegőrzéssel kapcsolatos teendők sora és a prioritások meghatározása. Minderre kiváló alkalmat teremtett a dr. Tompa Anna elnökletével és Bogsch Erik, a Richter Nyrt. Vezérigazgatója fővédnökségével rendezett fórum.
tk

Meghívó 40. mozgásbiológiai konferenciára
A Magyar Biológia Társaság Mozgás- és Viselkedésbiológiai Szakosztály, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) és
a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság várja
mindazokat, akik a témába tartozó kutatási eredményeiket szeretnék közreadni.
Időpont: november 18–19., helyszín: Testnevelési és Sporttudományi Kar Főépület, Hepp Ferenc terem. Jelentkezési határidő: szeptember 18. Kérjük, az előadások tartalmi összefoglalóját e-mailen küldjék el a jelentkezési határidőig
dr. Keresztesi Katalin címére: ker@mail.hupe.hu
Dr. Gombocz János,
Dr. Donáth Tibor,
Dr. Hamar Pál,
egyetemi tanár
professor emeritus
tanszékvez. egyetemi docens
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Emlőrákról nyíltan
tott. Fellépett a gyógyult/kezelt emlődaganatos hölgyekből alakult Százszorszép
hastáncegyüttes és rövid, zenés produkciót mutattak be a Jóban-rosszban televíziós
sorozat szereplői.
Hazánkban évente 8 ezer új emlőrákos beteget regisztrálnak. A szűrésekre behívott
magyar nőknek csupán a 40%-a él a lehetőséggel (ez a szám a skandináv országokban több mint 90%), és folyamatosan
növekszik a 35 évnél fiatalabbak érintettsége. Ezért az idei nyílt nap délelőttjére a
fiatalkori és a terhességi mellrákról szervezett sajtótájékoztatót a Radiológiai és
Onkoterápiás Klinika.
-ta
Fotó: Virág György

Pályázati hírlevélből
Európai Unió 7. keretprogram pályázata:
Másodszorra invitálta nyílt napra a nőket a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika,
hogy ilyen formában hívja fel a figyelmet
az emlődaganat gyakoriságára, a megelőzést szolgáló helyes életmódra, valamint az
emlő rendszeres önvizsgálatára és a szűréseken való részvétel fontosságára. A május
29-i rendezvényt dr. Bérczi Viktor klinikaigazgató és dr. Dank Magdolna egyetemi
docens mellett a népszerű, fiatal színésznő,
Tompos Kátya nyitotta meg.
A program során prof. dr. Kulka Janina
(Az emlő egészsége, az emlődaganat kialakulása), dr. Dank Magdolna (Protokoll
vagy egyénre szabott kezelés?), Kisa Judit
(Ételed az életed? A táplálkozás szerepe az

egészségmegőrzésben), dr. Molnár Béla (A
nőiesség tükrében), dr. Bérczi Viktor (Új lehetőség a myoma terápiájában) dr. Szitkai
Sándor (A lymphoedema megelőzése és
kezelése), Karszki Katalin (A sport szerepe az egészségmegőrzésben, hasznos gyakorlatok az emlőműtét után), dr. Székely
Borbála (Fiatalkori és terhességi emlőrák),
dr. Prezenszky Zsuzsanna (Megtartható
nőiesség – emlőrák a szexualitás tükrében)
és dr. Borbényi Erika (Mire tanít a betegség?) tájékoztató előadását hallgathatták
meg a látogatók. Aki akart, különböző szűréseken (például röntgen, mammográfia, ultrahang, fizikális vizsgálat) vehetett
részt, illetve szakemberekkel konzultálha-

Vonalas telefontarifák változása
Nagy örömmel tájékoztatjuk az Semmelweis Egyetem munkatársait, hogy az Informatikai
Igazgatóság Távközlési Osztály kitartó utánajárásának és az országos kínálat és trendek követésének köszönhetően, intézményünk vonatkozásában sikerült jelentős áttörést elérnünk
a T-Systems üzletpolitikájában.
Az egyetem által vállalt kétéves hűségnyilatkozat, valamint az eddigi forgalom alapján teljesíthető mértékben megállapított beszédforgalom (perc) vállalása mellet a T-Systems ingyenessé teszi a Budapest-Budapest viszonylatú hívásokat, valamint jelentős további engedményeket tesz az egyéb belföldi díjtételek vonatkozásában is. Kapcsolási díjat továbbra sem
számít fel a szolgáltató az egyetemnek.

Nettó percdíj forintban
Helyi (Bp-Bp)
Helyközi I.
Helyközi II
Távolsági
Pannon
T-Mobile
Vodafone

Régi ár
4,1
4,1
6,2
6,5
38
38
38

Joint Technology Initiatives
A felhívás azonosítója: SP1-JTI-2010-03
Beadási határidő: július 20.
Bővebb információ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7DetailsCallPage&call_id=308
“ICT-based Solutions for Advancement
of Older Persons Independence and
Participation in the “Self-serve Society””
Beadási határidő: július 30.
Bővebb információ:
http://www.aal-europe.eu/calls/aalcall-3-2010

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
felhívása:
Magyar-Török TéT 2011–2012
Beadási határidő: július 16.
Bővebb információ:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatokeredmenyek/tet-10-tr/magyar-toroktet-2011
További információ: Dr. Pörzse Gábor igazgató, Semmelweis Pályázati és Innovációs
Központ Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 15.,
Tel.: 459-1500/53820, fax: 459-1589,
e-mail: innov@palyazat-sote.hu,
web: www.palyazat-sote.hu

Csodatévő Óz
Új ár
0
3,5
5,5
5,5
32
32
32

Kedvezmény
100%
15%
11%
11%
16%
16%
16%

A K&H Gyógyvarázs jóvoltából április 18-án
az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáról 19
kis beteg gyermeket örvendeztettek meg
az Óz a nagy varázsló bábelőadással. A Bábszínházba a gyermekek saját jegyük mellé
kísérő jegyet is kaptak, így szüleik is elkísérhették őket – tudta meg lapunk Cziegler
Mária klinikavezető főnővértől (I. Sz. Gyermekklinika).

közelmúlt
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Bormustra – A Semmelweis
Egyetem bora
Fiatal, 45 év alatti borászok számra írt ki országos borversenyt a
Semmelweis Egyetem, hogy megtalálja borát, amit rendezvényein kínál
és ajándékoz. A június 3-i díjátadó műsorvezetője dr. Stubnya Gusztáv
főigazgató és dr. Veres Gábor egyetemi adjunktus, gyermekgyógyász, a
verseny egyetemi szervezője volt.

Ha jó bort iszunk, mintha
angyalok költöznének belénk.

A Semmelweis
Egyetem borai
Rendezvény fehér bor
I. Tornai Pincészet: Mineraux Balatoni
Zenit (2009)
II. Borpalota Kft: Fríz Mátrai Muscat
Otonell (2008)
III. Csóbor Pincészet: Olaszrizling
(2009)

Rendezvény vörös bor
I. Bolyki Szőlőbirtok: Indián nyár
(2007)
II. Etyeki Kúria Borgazdaság: Magyar
Vándor (2007)
III. Villányi Szársomlyó Kft. – Batthyány
Borászat: Merlot (2008)

Presztízs fehér bor
 Ülnek: Luka Enikő, Toma Adrienn, Toronyi Zsuzsa, állnak: Stubnya Gusztáv,
Sebestyén Csaba, Bolyki János és Veres Gábor
A jó hangulatú, kóstolással egybekötött
rendezvényen átvették a díjazott pincészetek képviselői a borszakértőkből és egyetemi polgárokból álló zsűri által odaítélt
helyezésekkel járó jutalmakat. És bizony elkezdtek röpködni a mottóban említett angyalok, mert a nézők meg is kóstolták a díjas nedűket.
A kiváló borok mellé finom zenét is hallgatott a közönség, amit az Egészségtudományi Kar végzős gyógytornásza, Orbán
Judit jazzénekes és Rácz Roland jazz-zongorista adott elő. Az este kötetlen részében

pedig a Borvirág Zenekar gondoskodott
a jó hangulat fenntartásáról.
Nem sokkal az egyetemi borversenyt követően érkezett a meghívás egy idei, szeptember 18-i díjátadással záruló nemzetközi egyetemi borversenyre, amit a szlovéniai
University of Maribor hirdetett immár hetedik alkalommal. A Semmelweis Egyetem
most megtalált legkiválóbb borait fogják
benevezni a borversenyre. Íme a nemes
versengés eredménye.
Fotó, szöveg: Tolnai Kata

Rektori pályamunkák

MEDINE2 Konzorcium

A Semmelweis Egyetem rektora, kiváló
hallgatók önálló tudományos munkájá
nak előmozdítására, kiírt pályázatra idén
81 pályamű érkezett, melyből 57-et díjaztak. A díjátadó ünnepségre június 2-án
délután a Semmelweis Szalonban került sor, ahol dr. Szél Ágoston általános
rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket. Az értékelés módszeréről dr. Tímár
József professzor, a rektori pályamunkákat értékelő bizottság elnöke szólt. Az intézetek által meghirdetett témák, és a díjazottak listája a Semmelweis Egyetem
Tudományos Diákkörének honlapján, a

Május 24–25-én Edinburghban tartotta első közgyűlését a „MEDINE2 – Aca����
demic Network in Medical Education
in Europe” konzorcium, melynek egyik
alapítója a Semmelweis Egyetem. Az
ERASMUS Program keretében létrehozott hálózatban egyetemünk képviseletében Benyó Zoltán annak a munkacsoportnak lett tagja, amely a kutatás
orvosképzésbe való integrálására dolgoz ki javaslatot. E tekintetben példaértékű a Semmelweis Egyetem tudományos diákkörös és rektori pályázati
rendszere, mely Model of best practice
lehet a Konzorcium ajánlásai között.

http://www.tdk.sote.hu/88-30363.php

oldalon megtekinthetők.

I. Bolyki Szőlőbirtok: Metatéma (2007)
II. Borpalota Kft.: Fríz Mátrai Hárslevelű
(2008)
III. Tornai Pincészet: Nagy-Somlói
(2007)

Presztízs vörös bor
I. Luka Pincészet: Cabernet Sauvignon
(2007)
II. Maul Pincészet: Taurus Cuveé (2006)
III. Maul Pincészet: Cabernet
Sauvignon (2007)

Rektori különdíj
Sebestyén Pincészet: Grádus (2006)

Minőségirányítás
az egyetemen
Egyetemünk 2006-ban kezdte centralizált minőségirányítási rendszerének kialakítását. Jelenleg a tanúsított minőségirányítási rendszer 25 központi irányítási
egységre, 6 intézetre, 8 klinikára, 1 műtőre, 2 laboratóriumra, 2 kft.-re terjed ki.
Alkalmazottaink ¼-e ismeri és alkalmazza
a minőségirányítási alapelveket. Későbbi
lapszámunkban a legújabb eredményekről olvashatnak Hogemann Éva minőségfejlesztési vezetőtől, aki a többi közt
köszönetét fejezi ki azoknak a munkatársaknak, akiknek munkája révén érhetett
el az egyetem kiváló eredményeket ezen
a téren.

