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Semmelweis University held its official Opening Ceremony on September
5 at the Budapest Congress and World Trade Center. Presided over by
Rector Tivadar Tulassay, the ceremony was a fitting start to the 241st
academic year of this prestigious institution.
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Diplomaosztók az egyetemen, avagy hányan szereztek oklvelet egyetemünkön idén?

10. oldal

Felvételi számokban

11. oldal

A dél-koreai Keimyung Egyetem küldöttsége július 13-án látogatást tett
egyetemünkön a februárban aláírt együttműködési szándéknyilatkozatban foglalt célok megvalósítását előkészítendő.

12. oldal

A lengyelországi Lodzban tartották április 24-25-én a fogorvostanhallgatók
részére kiírt 17. Michal Klopotowski Tudományos Diákkonferenciát, ahova a Fogorvostudományi Karrról hatan utaztak Tóth Zsuzsanna tanárnő
vezetésével.

13. oldal

The European Union (EU) and the European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA) established a joint programme for
improving and harmonizing teaching of drug development science in
Europe.

15. oldal

A Semmelweis Egyetem vízilabdacsapata szeptembertől heti két rendszeres edzéssel indul, régi vízilabdásokból és lelkes kezdőkből áll, várják az
érdeklődőket.

18. oldal

Hírek, események – röviden

24-25. oldal

Egyetemtörténeti
kiállítás
Egyik testvéregyetemünk, az ELTE alapításának 375. évfordulójához kapcsolódóan
egyetemtörténeti kamarakiállítás nyílik
szeptember 21-én a Semmelweis Szalonban, ahol október 1-jéig látogatható.
 A jelenleg ismert legkorábbi hazánkban fellelhető képesítő oklevél az
egyetem jogelődjétől 1776-ból

Magyar Alumni (öregdiák) Találkozó
Ezúton értesítjük kedves Alumni Hallgatóinkat, hogy a soron következő Magyar Alumni Találkozó technikai okok miatt a korábban meghirdetett időpontnál később,

november 27-én (szombaton) 14.00 órától kerül megrendezésre.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a Semmelweis Egyetemen és jogelődjein diplomát szerzett minden
kedves volt hallgatónkat az EOK (Bp. IX., Tűzoltó u. 37-47.) épületébe a találkozóra. Közösen emlékezünk a diákévekre, felelevenítjük a hajdanvolt időket, és meghallgatjuk a 10, 20, 30, 40 éve végzettek
tapasztalatait és együtt örülünk egymásnak.
Az Alumni Program szervezését idén a TÁMOP – 4.1.1-08/2/KMR-2009-0004 Semmelweis Közösség –
Semmelweis Világ pályázat is segíti, melynek köszönhetően minden kedves öregdiáknak ingyenes
részvételt biztosítunk a délutáni szakmai programra, amely így csupán előzetes regisztrációhoz kötött.
A délutáni programot követően egy kellemes vacsorával zárjuk a találkozót.
Kössük össze az évfolyam-találkozókat, ünnepeljünk együtt!
További információ és jelentkezés: Tel: 06-30-397-2363 Fax: 06-1-700-1757
E-mail: info@gambiconsulting.net Honlap: www.se-alumni.hu

Gólyák, gólyák, gilicék
Nyomta: Avaloni Kft.

ISSN 1586-6904

Címlapon fent: Elindult az egyetem
241. tanéve, cikk a 4-6. oldalon
Címlapon középen: Augusztus végén gólyaröpülés a tatai tó partján,
cikk a 22-23. oldalon
Címlapon lent: Karrierközpont és karrierirodák kezdték meg működésüket
a hallgatók segítésére, cikk a 19. oldalon
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Aki csak teheti, még nyarat mímel a verőfényes augusztus 24-i délelőttön. A Déli Pályaudvar teknőjében
gyülekezők azonban már nem bánják, ha itt a szeptember. Ők az idei ősz nagy nyertesei, a Semmelweis
Egyetemre felvett elsőévesek. Álom és valóság most már összefonódik gondolataikban, a várakozó izgalom, ami morzsolta az időt nyáron, már bizonyosságot termett. A vonat rájuk vár, ami a valódi, a felnőtt
életbe repíti őket.
Hol is vagyunk? Ja, tényleg mindjárt indul a különvonat Gólyavárosba, a tatai Öregtó partjára, az egyetemi gólyatábor all inclusive hat napjára. Visszanézve már egyszerűnek tűnnek az események, csak a jövő
homályos kicsit. Minden megváltozik egy szempillantás alatt, mások lesznek a terek, ahol járnak, más arcok mosolyognak vissza, szokatlan, új helyek és illatok veszik majd körül őket, amik újdonságukkal csiklandozzák a kíváncsiságot, és az elűzött közelmúlt helyébe izgalmas jövőt csempésznek. Aztán egyszer csak, nem is olyan soká, minden magától értetődő és megszokott lesz. Nos, ezért a tábor, hogy az
ismeretlenből észrevétlen ismertté varázsolja életük új színterét, segítse megismerni épületek, tantárgyak, jegyzetek és számonkérések eleddig számukra csak elképzelt világát. Eligazodni az egyetem rejtekeiben annyit tesz, mint polgárjogot nyerni a tudomány és a kultúra egyik legnagyobb hazai fellegvárában, a Semmelweis Egyetemen. És a könyv számukra most felüttetett…
Tolnai Kata
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Semmelweis Egyetem

Hagyomány és jövőépítés
Ünnepélyes külsőségek közepette, számos magas rangú vendég
részvételével nyitotta meg a Semmelweis Egyetem 241. tanévét
dr. Tulassay Tivadar rektor szeptember 5-én délelőtt a Budapest
Kongresszusi Központban, ahol 951 magyar hallgató mellett 637 külföldi
elsőéves hallgató is esküt tett az egyetemi jogarra.

Egyetemi kitüntetések
A Semmelweis Egyetem Kiváló
Oktatója kitüntetést kapták
Általános Orvostudományi Karon
Dr. Csala Miklós egyetemi docens (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és
Patobiokémiai Intézet)
Dr. Somlai Beáta egyetemi docens (Bőr-,
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika)
Dr. Szalay Ferenc egyetemi tanár (I. Sz.
Belgyógyászati Klinika)

 Szalay Ferenc

 Réthelyi Miklós, Tulassay Tivadar és Pálinkás József
Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, és dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is köszöntötte
a tanulmányaikat most kezdő fiatalokat. Évnyitó beszédében a rektor képletesen kitárta az egyetem kapuját a Semmelweis Egyetem közösségébe most bebocsátást nyert
kiváló ifjak számára, akik, mint mondta, kitartó munkával és kiváló képességek birtokában fognak tudni csak diplomát szerezni
ezen az egyetemen, ahol a magyar vezető
értelmiség képzésben játszott 240 éves eddigi történet magáért beszél. Tradíció, hagyományápolás és megújulás, jövő építés
egyszerre vállalt feladata az intézmény vezetőinek, tanárainak, akiknek fő törekvése,
hogy olyan szellemiséget teremtsenek e
falak között, amihez a jövő kiváló értelmisége kapcsolódni tud. (Rektor úr beszédét
angolul és németül az 5. oldalon közöljük.)

Közeli változás előtt
Dr. Réthelyi Miklós humánerőforrás miniszter arról beszélt, hogy a változás már kezdetét vette, s mint mondta „új csodák, de
megpróbáltatások is várnak azokra, akik
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most kezdik felsőfokú tanulmányaikat”.
Arra biztatja őket, a fiatalokat, hogy nyitott
elmével fogadják az újat és lelkiismeretes
emberek legyenek. Sok örömet és eredményes munkát kívánt a tanulmányaik hosszú
útja előtt állóknak. (Beszédét teljes terjedelmében olvashatják az egyetem honlapján.)

Fogorvostudományi Karon
Dr. Németh Zsolt egyetemi docens (ArcÁllcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
Gyógyszerésztudományi Karon
Dr. Antal István egyetemi docens,
dékánhelyettes (Gyógyszerészeti Intézet)

Tudás és szilárd erkölcs
Dr. Pálinkás József MTA elnök beszédében
a többi közt kiemelte a minőségi tudást és
képzést, melynek értéket ad a felkészülés
hosszú ideje. A valódi hivatás megtalálásához szükséges időt és munkát nem lehet,
nem szabad megspórolni – mondta a többi közt. Beszédét szintén teljes terjedelemben
olvashatják az egyetem honlapján.
Az ünnepi köszöntőket követően a két műsorvezető, Croy Bianca és Pétsch András
magyarul, németül és angolul beszélve a
Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatóját, dr. Kollai Márk professzor urat angol
nyelvű, Fonyó Magdolna titkárságvezetőt
német nyelvű köszöntőre kérték fel. Ezt követően az elsőévesek fogadalomtétele következett szintén három nyelven.

 Antal István
Folytatás a 6 oldalon
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Grußworte

Tivadar Tulassay*

Tivadar Tulassay*

Wissenschaft, Bildung
und Innovation

Science, education
and innovation

Liebe Neustudenten!

Dear New Students,

Ich begrüße Sie alle recht herzlich an der
Semmelweis Universität zu Beginn des 241.
Studienjahres.

It is my pleasure to welcome all freshers of
the English Language Programme today, at
the beginning of the 241st academic year of
Semmelweis University and the 22nd of the
English Language Programme.

Wie Sie wissen mögen, nimmt die Semmelweis Universität als Fachuniversität eine
bedeutende Stellung in der ungarischen
Hochschulbildung ein; markant erscheint
sie auch in der Gesamtheit des ungarischen Gesundheitswesens. Mit Stolz sage
ich, dass sie sogar dem internationalen Vergleich standhält!
Den ersten deutschsprachigen Studiengang starteten wir in Budapest im Jahre
1983, und 2008 war der Beginn in unserem
Asklepios Campus Hamburg, wo die feierliche Eröffnung des Studienjahres am 13.
September stattfinden wird.

You now belong to the community of our
university. The community of a university
does not simply mean the number of professors and students. University means
much more: it is the combination of tradition, ethics, knowledge, science, justice, art
and a certain kind of vision. Therefore, an
outstanding university – like ours – has its
own spirit. In accordance with the knowledge triangle, our motto is: science, education and innovation.

The first thing that comes to mind in the
European Community whenever Hungarian medical education is mentioned is the
Liebe Neustudenten! Jetzt beginnt für Sie
name of our university. This is because of
der Ernst des Lebens. Bitte, seien Sie darauf
the high profile of our university and also
vorbereitet, dass große Aufgaben auf Sie  Tivadar Tulassay
due to the fact that the recognized Semwarten, die Sie nur mit Ausdauer und Fleiß
melweis diploma allows one easily to find a job worldwide.
meistern können. In den folgenden Jahren werden Sie an einer gemeinsamen schöpferischen geistigen Arbeit teilhaben. Sie können
Semmelweis University will maintain its great traditions and valsich aber immer sicher sein, dass Sie all die nötige Hilfe von Ihren
ues in the future, too. Our university strives to take an active part in
Professoren, Lehrenden und Meistern dazu erhalten werden, erthe advancement of medicine, healthcare, physical education and
folgreich zu sein. Die Semmelweis Universität und Ungarn empsport sciences. I invite you all to become part of it!
fangen Sie mit offenen Türen und Herzen.
Ich heiße Sie an der Semmelweis Universität herzlich willkommen!

Dear New Students,
I wish you successful years at Semmelweis University and a great
time in Hungary!

* This speech by Rector Tulassay Tivadar was given at the ceremonial inauguration of the 241st academic year of the university in the Budapest Congress & World
Trade Center on 5 September.
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Folytatás az 5. oldalról
Központi Szervezeti Egységeknél
Dr. Tóth Barnabás nyugalmazott nyelvtanár (korábbi munkahelye: a Nyelvi Kommunikációs Központ)

 Tóth Barnabás

Pro Universitate díjat kaptak
A díjat azon személyek kapják, akik több
éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas
szintű megvalósításához. A 2010. évi díjat
kapták:
Dr. Karlinger Kinga, a Radiológiai és
Onkoterápiás Klinika tudományos főmunkatársa

Semmelweis Egyetem
Köztársasági ösztöndíjasok
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően egyetemünk számos hallgatója nyerte
el a Magyar Köztársaság köztársasági ösztöndíját.
Általános Orvostudományi Karon
Toldi Gergely
Haraszti Réka Ágnes
Szabó G. Tamás
Tóth József
Mészáros Gergő
Lakatos Lili
Rosero Olivér
Farkas M. Kristóf
Rónai Katalin Zsuzsanna
Hamar Judit
Molnár Gyöngyvér
Németh Károly
Apponyi Györgyi Júlia
Deák András Tamás
Herczeg Kata
Radnai Diána
Mátyás Csaba
Majoros Zsuzsanna
Egészségtudományi Karon
Simon András
Dobrovitz Zsuzsanna
Orbán Csenge Cecília
Szalontai Mónika
Kemény Márta
Csordás Erzsébet
Lakatos Emese
Stickl Sára
Györkei Ákos
Szijjártó Zsófia
Freész Renáta
Remetehegyi Ildikó

Fogorvostudományi Karon
Trimmel Bálint
Berze Ildikó
Szabó Előd Levente
Csomó Krisztián Benedek
Gyógyszerésztudományi Karon
Marosi Attila
Tóth Eszter
Sólyomváry Anna
Rozmer Katalin
Essek Ferenc
Testnevelési és Sporttudományi Karon
Heim Attila
Lasztovicza Dóra
Lerch Anna
Volák Adrienn
Négyesi János
Matlák János
Az ünnepség végén az első évfolyamra beiratkozott hallgatókat Bognár Szilvia magyar népdalénekes műsorával köszöntötték, új zenei köntösbe bújtatott népdalok
és balladák csendültek fel.
Záró szavaival rektor úr Pázmány Pétert
idézve búcsúzott az ünnepi tanévnyitó
közönségétől, mely gondolat mesternek
és tanítványnak egyaránt szól: „Istent féljék, szorgalmasan tanuljanak, és majdan
nemzetüknek és hazájuknak híven szolgáljanak.”
Az összefoglalót Tolnai Kata készítette.
Fotók: D. Kiss Balázs

Semmelweis University opens its 241st
academic year

 Karlinger Kinga
Dr. Köves Katalin, a Humánmorfológiai és
Fejlődésbiológiai Intézet egyetemi tanára

 Köves Katalin
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Semmelweis University held its official Opening Ceremony on September 5, 2010
at the Budapest Congress and World Trade Center. Presided over by Rector Tivadar
Tulassay, the ceremony was a fitting start to the 241st academic year of this prestigious
institution.
The University was honored by the presence of numerous eminent guests, including
foreign diplomats accredited to Budapest, politicians and university rectors. 1588
freshmen – 637 of these international – were also in attendance, filling the venue to
near-capacity.
Co-hosts Bianca Croy, a second-year dentistry student, and András Pétsch from the
Directorate of International Relations, reflected the trilingual nature of the University,
leading the program in Hungarian, German and English.
Following the Rector’s opening remarks, Miklós Réthelyi, Minister of National Resources
and former rector of Semmelweis University, and József Pálinkás, President of the
Hungarian Academy of Sciences, delivered highly pertinent speeches in honor of the
occasion. The Foreign Student’s Secretariat greeted the University’s new international
students, with Joint Director Márk Kollai welcoming the students of the Englishlanguage Program, while Magdolna Fonyó, Head of the Secretariat, welcomed those
studying in German.
Next, all freshmen students took the solemn oath in their chosen language of
instruction. Three representatives from each group took the stage in turn to recite the
oath, while the rest of the students followed along from their seats.
An energetic performance by Hungarian folk singer Szilvia Bognár brought an exciting
and memorable end to the program.
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Semmelweis Nap – július 1.
Semmelweis Ignác születésének 192. évfordulója alkalmából rendezett
egyetemi ünnepség-sorozat keretében először koszorúzás volt névadónk
szülőházában elhelyezett hamvainál. Az ünnepségen többek közt jelen
volt dr. Réthelyi Miklós miniszter, dr. Jávor András államtitkár, dr.
Tulassay Tivadar rektor, dr. Sótonyi Péter rector emeritus, dr. Batta
András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, dr. Kapronczay
Károly, a múzeum címzetes főigazgatója és dr. Varga Benedek, a
múzeum főigazgatója.

 Fancsovits Péter

Új tisztségviselői
megbízatások átadása
Kinevezést kapott új igazgatók, tanszék- és
tanszéki csoportvezetők:

Általános Orvostudományi Karon

 Elsőként dr. Réthelyi Miklós miniszter és dr. Tulassay Tivadar rektor helyezték el
az emlékezés koszorúját a magyar egészségügy, valamint a Semmelweis Egyetem vezetése, dolgozói és hallgatói nevében
A megemlékezésen dr. Fancsovits Péter
embriológus, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tudományos munkatársa mondott emlékező beszédet.
A Semmelweis napi megemlékezés koszorúzással folytatódott a Belső Klinikai Telep
udvarán lévő Semmelweis Ignác szobornál, ahol dr. Szabó Attila, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense, a
Tehetséggondozó Tanács titkára mondott
ünnepi beszédet. Ez után a Semmelweis
szobornál több koszorút helyeztek el az
egyetem különböző szervezeti egységeinek nevében.
A NET Dísztermében tartott rendezvényt,
amely Semmelweis Ignác születésének
192. évfordulója alkalmából rendezett ünnepély és egyben az egyetem 240. akadémiai tanévének zárása volt, dr. Tulassay
Tivadar rektor nyitotta meg. Ünnepi beszédet mondott dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, általános rektorhelyettes, a
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai
Intézet igazgatója. (Az ünnepség-sorozaton elhangzott mindhárom ünnepi beszédet
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teljes terjedelmében olvashatják az egyetem
honapján.)

Arany pecsétgyűrű
A Semmelweis Egyetem Szenátusa az igazgatói, tanszékvezetői, és tanszéki csoportvezetői megbízatásukról leköszönő öt
professzornak arany pecsétgyűrűt adományozott, melyet az ünnepségen vett át
Dr. Szabó Antal professzor, az Általános
Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet
Orvosi Laboratóriumi Tanszéki Csoport
leköszönő vezetője,
Dr. Szollár Lajos professzor, az ÁOK Kórélettani Intézet leköszönő igazgatója,
Dr. Tompa Anna professzor asszony, az
ÁOK Közegészségtani Intézet leköszönő
igazgatója,
Dr. Sárváry András professzor, az ÁOK
Traumatológiai Tanszék leköszönő vezetője
Dr. Fejérdy Pál professzor, a Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika leköszönő igazgatója

Dr. Wéber György igazgató (Kísérletes és
Sebészeti Műtéttani Intézet)
Dr. Rosivall László igazgató (Kórélettani
Intézet)
Dr. Hangody László tanszékvezető (Traumatológiai Tanszék)
Dr. Masszi Tamás tanszéki csoportvezető (III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Csontvelőtranszplantációs
Tanszéki
Csoport)
Dr. Dabasi Gabriella tanszéki csoportvezető (III. Sz. Belgyógyászati Klinika Nukleáris Medicina Tanszéki Csoport)

Fogorvostudományi Karon
Dr. Hermann Péter igazgató (Fogpótlástani Klinika)

Professor Emeritus és Emerita cím
Dr. Földesy Tamásné egyetemi tanár (TF
Társadalomtudományi Tanszék)
Dr. Spät András egyetemi tanár (ÁOK Élettani Intézet)
Dr. Vincze Zoltán egyetemi tanár (GYTK
Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi
Szervezési Intézet)

Miniszteri kitüntetések
Kiemelkedő munkájuk elismeréseként kitüntetéseket adományozott egyetemünk
oktatóinak az oktatási és kulturális miniszter. A kitüntetéseket Tulassay Tivadar rektor adta át.
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Semmelweis Egyetem
Dr. Fazakas János Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Dr. Kopa Zsolt Károly Urológiai Klinika

Fogorvostudományi Karon
Dr. Joób-Fancsaly Árpád Arc-ÁllcsontSzájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Blazsek József Orálbiológiai Tanszék
Dr. Dőri Ferenc Parodontológiai Klinika

Testnevelési és Sporttudományi
Karon
Dr. Szalay Piroska Egészségtudományi és
Sportorvosi Tanszék
Kalmár Zsuzsanna Torna, Rg, Tánc és
Aerobik Tanszék
Dr. Machalik Józsefné Torna, Rg, Tánc és
Aerobik Tanszék

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
Dr. Farkas Ágnes ny. egyetemi docens, önkéntes segítő (ÁOK Szemészeti Klinika)
Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár
(ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet)
Dr. Somlai Beáta egyetemi docens (ÁOK
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika)
Tengerdi Pálné gazdasági ügyintéző
(GYTK Gyógyszerhatástani Intézet)
Dr. Hamza István egyetemi docens (TF
Torna RG, Tánc és Aerobik Tanszék)
Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens (I. Sz.
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)

Egészségtudományi Karon
Dr. Barcs István Népegészségtani Intézet
Dr. Szántó Mária Magdolna Népegészségtani Intézet
Dr. Feith Helga Judit Társadalomtudományi Intézet

A Semmelweis Egyetem
kiváló dolgozója kitüntetést
vett át

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Dr.Tóth Gáborné főiskolai docens (ETK
Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet)

Docensi kinevezések

 Szabó Attila

Július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapott

Dr. Köles László Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Halász Zita I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Dr. Pászthy Bea I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Tóthné Dr. Stauder Adrienn Magatartástudományi Intézet

Általános Orvostudományi Karon
Marisné Dr. Werling Klára II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Miklya Ildikó Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Hargitai Veronika ÁOK Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás Klinika
Nagy Tamásné ÁOK Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Klinika
Aknai Emőke ÁOK Érsebészeti Klinika
Dr. Kiss Imre ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika (oklevelét később veszi át)
Scherer Istvánné ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Gellér László ÁOK Kardiológiai Központ-Kardiológiai Tanszék
Dr. Fehérvári Imre ÁOK Transzplantációs
és Sebészeti Klinika
Kozma Sándorné ÁOK Urológiai Klinika
Paróczay Mihályné ÁOK Farmakológiai és
Farmakoterápiás Intézet
Sebestyénné Máté Erzsébet GYTK
Hőgyes Tömb
Dr. Németh Endre TF Küzdősportok Tanszék
Kovácshegyi Ferenc TF Úszás és Vízi Sportok Tanszék
Marton Gyuláné Külföldi Hallgatók Titkársága
Gigor Lászlóné Rektori Hivatal

Rektori Dicséretben
részesült
Bagi Orsolya ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Szabóné Kókai Mária ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Tösmagi Katalin ÁOK Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Klinika
Benedekné Bakos Krisztina ÁOK II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika

SE_2010_7.indd 8

2010.09.14. 18:01:23

XI. évfolyam 7. szám 2010. szeptember 20.
Mireisz Leyer Mónika ÁOK Kardiológiai
Központ-Kardiológiai Tanszék
Varsányi Klára ÁOK II. Sz. Sebészeti Klinika
Pikó Krisztina ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Horváth Tamás ÁOK Transzplantációs és
Sebészeti Klinika
Dukainé Domján Mária ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Dvorákné Borda Judit ÁOK Urológiai Klinika
Szabó József GYTK Hőgyes Tömb
Hegyi Zoltán Városmajori Klinikák Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatósága (oklevelét később veszi át)
Áncsán Gizella Központi Könyvtár

Rektori Dicséret többszörös
önkéntes véradásért
Dr. Széphelyi Katalin ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Dr. Entz László ÁOK Érsebészeti Klinika
Dr. Förhécz Zsolt ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Jablonszky Éva ÁOK KUT Szemészeti
Szakrendelő

Dr. Holnapy Gergely ÁOK Ortopédiai Klinika
Dr. Janik Leonard ÁOK Közegészségtani
Intézet

Dékáni Dicséret
Általános Orvostudományi Karon
Vargáné Zollner Ildikó ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Jobbik Ibolya ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Zeher Zsuzsanna ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Csobánné Oláh Csilla ÁOK Kardiológiai
Központ-Kardiológiai Tanszék
Holes Gábor ÁOK Kardiológiai KözpontKardiológiai Tanszék
Behán László Józsefné ÁOK II. Sz. Sebészeti Klinika

SE_2010_7.indd 9
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Mohácsy László ÁOK Transzplantációs és
Sebészeti Klinika
Ivácson Dezső ÁOK Transzplantációs és
Sebészeti Klinika
Lengyel Katalin ÁOK Urológiai Klinika
Varga Lászlóné ÁOK Urológiai Klinika
Török Ildikó ÁOK Urológiai Klinika

Egészségtudományi Karon
Leiter Zoltánné ETK Tanulmányi Osztály

Habilitációs képesítések
átadása
A képesítés odaítéléséről szóló okleveleket
Tulassay Tivadar rektor és Spät András professzor, a Habilitációs Bizottság leköszönt
elnöke adta át.
Dr. Banczerowski Péter – c. egy. docens,
osztályvezető főorvos Országos Idegtudományi Intézet
Dr. Bánhidy Ferenc – egyetemi docens
ÁOK II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika
Dr. Bártfai Zoltán – egyetemi docens Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház
Mellkasgyógyászat

Dr. Blázovics Anna – egyetemi docens
GYTK Farmakognóziai Intézet
Dr. Csala Miklós – egyetemi docens ÁOK
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai
és Patobiokémiai Intézet
Dr. Dank Magdolna – egyetemi docens
ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
Dr. Eke András – egyetemi docens ÁOK
Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet
Dr. Garami Miklós – egyetemi docens ÁOK
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Hermann Péter – egyetemi docens
FOK Fogpótlástani Klinika
Dr. Herszényi László – egyetemi docens
ÁOK II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Hosszúfalusi Nóra – egyetemi docens
ÁOK III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Járai Zoltán – egyetemi docens ÁOK I.
Sz. Belgyógyászati Klinika

 Szél Ágoston
Dr. Med. Martin Keuchel 1st Medical
Department, Asklepios Klinik Altona
Hamburg
Dr. Köles László – egyetemi adjunktus
ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
Dr. Major Tibor, PhD – csoportvezető Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztály
Dr. Marschalkó Márta – egyetemi docens
ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinika
Dr. Masszi Tamás – osztályvezető főorvos
Főv. Önkormányzat Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház Hematológiai
és Őssejttranszplantációs Osztály
Dr. Merksz Miklós – osztályvezető főorvos Heim Pál Gyermekkórház Urológiai
Sebészet
Dr. Müller Veronika – egyetemi docens
ÁOK Pulmonológiai Klinika
Dr. Nádasy György – egyetemi docens
ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán
Élettani Intézet
Prof. Dr. Med. habil. Jai-Wun Park Németország
Dr. Szabó Attila – egyetemi docens ÁOK I.
Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Szabó Dóra – egyetemi adjunktus ÁOK
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Dr. Szabolcs Zoltán – egyetemi docens
ÁOK Szívsebészeti Klinika
Dr. Telekes András – osztályvezető főorvos Bajcsy-Zsilinszky Kórház Onkológiai
Osztály
Dr. Tóth Miklós – egyetemi docens ÁOK II.
Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Törő Klára – egyetemi docens ÁOK
Igazságügyi- és Biztosítás-orvostani Intézet
Dr. Vér Ágota – egyetemi docens ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és
Patobiokémiai Intézet
Dr. Windisch Péter – egyetemi docens
FOK Parodontológiai Klinika
Az összeállítás Tolnai Kata készítette
Fotó: D. Kiss Balázs
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Semmelweis Egyetem

Diplomaosztók
Általános Orvostudományi Kar
Július 3-án délelőtt tartották az avatási ünnepséget
az Általános Orvostudományi Kar végzős hallgatóinak a
Papp László Budapest Sportarénában.
Dr. Tóth Miklós rektorhelyettes nyitotta meg az ünnepséget, majd az eskü után
doktorrá fogadtak a magyar
nyelvű képzésben sikerrel
végzett 234 hallgatót, angol nyelvű képzésben 94 főt,
a német nyelvű képzésben
részt vett 22 főt. Emellett az  Péterfy Nóra és Kárpáthy István Keve az eskütéInformatikus Egészségügyi
telen
Menedzser szakon végzett
14 menedzsert, valamint az Egészségügyi
Az ünnepség végén dr. Karádi István dészervező Alapképzési Szakon 15 végzőst
kán mondott ünnepi köszöntőt a hagyoavattak.
mányos kézfogás előtt.

Egészségtudományi Kar

Fogorvostudományi
Kar
Szintén július 3-án délelőtt a Madách Színházban tartották a kar avatóünnepségét. Beszédet mondott dr. Szél Ágoston
rektorhelyettes és dr. Gera István dékán.
Magyar nyelvű képzésen 63 fő, angol nyelvűn 20 fő, míg német nyelvű képzésen 27
fő kapott fogorvosi diplomát.

Testnevelési és
Sporttudományi Kar
A TF-karon július 10-én tartották a végzettek avatását a dr. Bácsalmási Péter Atlétikai
Csarnokban. Az ünnepi elnökségben helyet foglaltak dr. Bognár József, a TF tanulmányi és sportszakmai dékánhelyettese; dr.
Noszál Béla a GYTK dékánja; Szekeres Pál,
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes államtitkára; dr. Kellermayer Miklós
oktatási és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, dr. Tihanyi József,
a TF dékánja; dr. Schmitt Pál (akkor még)

Az Egészségtudományi Kar diplomaosztó
ünnepségét is július
3-án tartották a Művészetek Palotájában.
Az avatóbeszédet dr.
Mészáros Judit, a
kar dékánja mondta.
212 nappali tagozatos, 134 levelező tagozatos, 54 esti, 29
szakirányú továbbképzésen részt vett
hallgatót avattak.

Gyógyszerésztudományi Kar
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az Országgyűlés elnöke; dr. Karádi István,
az ÁOK dékánja; dr. Rácz Károly. Az ünnepi beszédet dr. Gombocz János szakvezető egyetemi tanár, a Testnevelés-elmélet
és Pedagógia Tanszék professzora tartotta.
Az ünnepségen dr. Tihanyi József dékán
avatta a 364 végzős hallgatót.
Fotó: Bálint Tóbiás PhD hallgató

Avatóünnepségüket a Madách Színházban tartották
június 26-án. Gyógyszerészi oklevelet kapott: 101
magyar és 6 angol nyelven
tanult hallgató. Az ünnepi beszédet a magyar hallgatók nevében Freisinger
Ádám, az angol hallgatók részéről pedig Maria
Kaltsiki mondta. A gyógyszerészdoktorrá avatásra
dr. Szádvári Enikő Réka
kérte fel prof. dr. Noszál
Béla dékán urat.

 Tihanyi József dékán

Fotó: Juhász Katalin

 Az ünnepség elnöksége

I. M.

Pályázatértékelésre kérjük a munkatársakat (SE TÁMOP 4.2.2), a pályázatunk által
biztosított és megvalósított tevékenységek körében:
http://www.kardiologia.sote.hu/
semmelweishid/kerdoiv.php
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Tanévkezdő adatok

számokban

bi 3 költségtérítéses hallgatót vettek fel az
első évfolyamra.
A felvételi pontszámok a következőképpen
alakultak:
Államilag támogatott képzésben 414
pont (elért max: 480 pont)
Költségtérítéses képzésben: 344 pont (elért max. 409 pont) volt.

Minden tanév elején hírt adunk arról, hogy egyetemünkre hány hallgatót
vettek fel állami finanszírozással, illetve költségtérítéses továbbtanulásra.
Ime az idei számadatok.
Általános Orvostudományi Kar
Általános orvos szak
Államilag támogatott képzésre: 384 fő
ponthatár: 434 pont.
A képzésre jelentkezők 23 %-a nyert felvételt.
Költségtérítéses képzésre: 21 fő
ponthatár: 382 pont.
A képzésre jelentkezők 19 %-a nyert felvételt.

Egészségtudományi Kar
2010 őszre felvett összes államilag támogatott létszám: 872 fő
Költségtérítéses: 130, összesen: 1002 hallgató.
Nappali tagozaton az államilag támogatott
létszám 522 fő, költségtérítéses 33 fő.
Az esti tagozatos államilag támogatott létszám 69, költségtérítéses 11 fő.
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Levelező tagozatra az államilag támogatott létszám 281, a költségtérítéses hallgatók száma 86.
A legmagasabb ponthatár a nappali tagozat „Ápolás és betegellátás szak gyógytornász” szakirányán volt, az államilag
támogatott keretben 393, költségtérítés
képzésben 392.

Fogorvostudományi Kar
A Fogorvostudományi Karra ebben az évben államilag finanszírozott képzésre
106 főt vettek fel, a ponthatár 430 volt.
Költségtérítéses képzéssel 5 hallgató tanulhat az első évfolyamon, az ő felvételi
ponthatáruk 418.

Gyógyszerésztudományi Kar
Rendes felvételi eljárásban felvételt nyert:
147 államilag finanszírozott és 5 költségtérítéses hallgató, pótfelvételivel még továb-

Testnevelési és Sporttudományi Kar
Az idei tanévben nappali tagozatra 402, levelezőre pedig 443 hallgatót vettek fel az
első évfolyamra. Ebből 596-an állami finanszírozással, 249-en költségtérítéssel tanulnak. A „Testnevelő-edző szakra jelentkeztek a legtöbben, mintegy 593-an. Ezen a
szakon 417 pont volt a felvételi ponthatár,
legalacsonyabb pontszámot, 237 pontot a
sportszervező szakon regisztráltak.

Egészségügyi Közszolgálat Kar
Egészségügyi szervező alapszak
Államilag támogatott képzésre: 30 fő
ponthatár: 369 pont.
A képzésre jelentkezők 14 %-a nyert felvételt.
Költségtérítéses képzésre felvettek száma: 2 fő
ponthatár: 273 pont.
A képzésre jelentkezők 8 %-a nyert felvételt.
Összeállította: Ilonka Mária
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Tájékozódó látogatás
máshonnan

A dél-koreai Keimyung Egyetem küldöttsége július 13-án látogatást
tett egyetemünkön a februárban aláírt együttműködési szándéknyilatkozatban megfogalmazott célok megvalósítását elősegítő konkrét együttműködési területek kidolgozására. A delegációt elsőként dr.
Tulassay Tivadar rektor fogadta, majd a vendégek látogatást tettek
az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben, ahol dr. Matolcsy
András fogadta őket. A program az Elméleti Orvostudományi Központban ért véget, ahol dr. Kellermayer Miklós (képünkön középen)
vezetésével megtekintették a Nanotechnológiai Laboratóriumot.
A delegáció tagjaként részt vett a látogatáson a többi
közt Synn Ilhi rektor (képünkön balra), Park Yongjin
külkapcsolatokért
felelős
dékán,
mérnök-professzor,
Park Woo Hyun orvosi dékán és Lee
Younseok, a nemzetközi ügyek koordinátora. A korábban
elkészült
szándéknyilatkozat alapján sor került a konkrét együttműködési területek meghatározására, amelyek között hallgatói és oktatói csereprogram is a tervekbe került.
(A 2009/10-es tanévben 33 fő koreai hallgató tanult a Semmelweis Egyetemen: 23 fő az Általános Orvostudományi Karon, 6 fő a
Fogorvostudományi Karon és 4 fő a Gyógyszerésztudományi Karon.)

Keimyung Egyetem
A Keimyung Egyetem Dél-Korea egyik dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézménye, melynek célja, hogy keresztény értékrend alapján
nyújtson magas színvonalon felsőoktatási tanulmányokat a legkülönbözőbb diszciplínákban. 1978-ban kapott egyetemi rangot, majd a
80-as évek elején új campusba költözött. A folyamatos növekedésnek
köszönhetően mára mintegy 24000-27000 hallgatója és 2400 alkalmazottja van. 25 tudományterületen zajlik oktatói-kutatói tevékenység.
Csereprogramok keretében 44 ország 223 egyetemével és szervezetével tart fenn kapcsolatot.
-tk-

Megtiszteltetés
Nagy megtiszteltetés érte a magyar sebészetet és az egyetemet azzal, hogy Perner Ferenc professzor emeritust az Osztrák
Sebész Társaság dísztagjává választották.

Semmelweis Egyetem

CEDH Hungária
Homeopátia Oktatási és Ismeretterjesztő Kft.
1111 Budapest, Bartók Béla út 28. I. 1.
Telefon: 1-209-5782 Fax : 1-209-1793
E-mail: info@cedh.hu

Akkreditált
homeopátiás alapképzés
orvostanhallgatóknak
Budapesten
6 szemináriumból álló (havonta egy hétvége) klinikai
szemléletű homeopátiás képzést indít BUDAPESTEN, a
párizsi székhelyű, nemzetközi CEDH szervezet magyarországi HOMEOPÁTIÁS OKTATÓ SZERVEZETE.
A tanfolyam a mindennapi orvosi gyakorlatban jól
használható tudást biztosít. A tanfolyami hallgatók a
2. év végén nemzetközi vizsgát tehetnek, sikeres vizsga
esetén az időközben megszerzett magyar orvosi diploma mellé CEDH nemzetközi diplomát kapnak, ami a
Pécsi Tudományegyetemen történő licencvizsgának
feltétele.
Tanfolyami időpontok:
2010. november 19–20.,
2011. január 14–15.,
2011. február 11–12.,
2011. március 11–12,
2011. ápr. 1–2.,
2011. május 6–7.
péntekenként 10.00–18.00-ig,
szombatonként 9.00–16.00-ig
A tanfolyam díja:
50 % kedvezménnyel 60 000 Ft /év
(akár két részletben is).
Helyszín: Hotel Gellért, 1111 Budapest, Gellért tér 1.
Jelentkezési határidő: 2010. október 31-ig
Jelentkezés: CEDH Hungária irodájában
Tel.: 209-5782, fax: 209-1793,
e-mail: info@cedh.hu,
www.cedh.hu
(x)
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Klopotowski Konferencia, Łodz
A lengyelországi Lodzban tartották április 24-25-én a
fogorvostanhallgatók részére kiírt 17. Michal Klopotowski Tudományos
Diákkonferenciát, ahol lengyel és más országokból érkezett fogorvos és
PhD hallgatók adhattak számot kutatási eredményeikről.
Ebben az évben alkalmunk
volt nevezni, illetve részt
venni a rendezvényen.
A
Fogorvostudományi
Karrról
hatan
utaztunk Lodzba, dr. Tóth
Zsuzsanna tanárnő vezetésével.
Esetünkben
email-ben angolul kellett eljuttatni január 31-ig
a nevezéshez szükséges
absztraktot, amik meg is
jelentek a Stomatologia
Wspolczesna szakfolyóirat idei 2 kötetében.
Volt, aki vonattal utazott,
volt, aki autóval tette
meg a kb. 800 km-es utat.  A magyar delegáció: Tóth Zsuzsanna, Sulyok Lili, HallPéntek estére az egész
gató Júlia, Beck Anita, Zsoldos Géza Márton, Nartey
magyar csapat megérkeDávid William, Mayer Csaba
zett. Szállásunk az orvosi
egyetem kollégiumában teli hűtőszekrényről, Rigából, Arhangelszkből és Budapestnyel várt.
ről érkeztek. A konferencián összesen 87
A külföldi hallgatótársak Marosvásárhelyprezentáció hangzott el lengyelül és an-

golul. Voltak olyan lengyel diákok, akik a
nyelvgyakorlás céljából angolul tartották
meg előadásukat. E példa akár nálunk is
követhető lenne, még akkor is, ha a magyar hallgatók bátrabban beszélnek idegen nyelven.

Kiváló körülmények
Miután minden előadást meghallgattunk, körülvezettek minket, és megnézhettük a kar klinikáit, ahol a lodzi fogorvostanhallgatók tanulnak és dolgoznak
modern, jó körülmények között. Irigylésre
méltó, hogy a propedeutika oktatás fekvő
kezelő egységeken zajlik.
Két kategóriában rangsorolták a legjobbakat: kutatása jelentősége, tartalma, újszerűsége, és az előadás és vitakészség
alapján. Tőlünk Hallgató Júlia Clinical kategóriában harmadik helyezést ért el, sikeréhez szívből gratulálunk!
Nem csalódtunk a hagyományosan jó
lengyel-magyar kapcsolatban. A vendéglátás kifogástalan volt, az előadások, a program nagyon színvonalasan megrendezett.
Reméljük, jövőre nekünk is alkalmunk
lesz vendégül látni a lengyel fogor voshallgatókat a budapesti TDK-konferencián.
Sulyok Lili - Zsoldos G. Márton
FOK IV. Évfolyam

Nobel-díjasok idei találkozója
Hatvan Nobel-díjas és a világ hetven országából hatszázötven fiatal
kutató vett részt a 60th Nobel Laureate Meeting rendezvényen, amit
hagyományosan a németországi Lindauban és Mainauban rendeztek
június 27-e és július 2-a között. A Semmelweis Egyetemről Egervári
Gábor (ÁOK VI.), Haraszti Réka (ÁOK IV.), Toldi Gergely (ÁOK VI.) és
dr. Tolnai Kata, a Semmelweis Egyetem újság felelős szerkesztője
vett részt a tudományos találkozón, utóbbi a tudományos újságírók
európai szervezetének (EUSJA) anyagi támogatásával.
Két német orvos ötlete alapján 1951 óta minden évben találkoznak
a németországi szigeteken a természettudományi területen működő Nobel-díjasok nemcsak egymással, hanem fiatal kutatókkal és tudományos újságírókkal. Az idei interdiszciplináris találkozón érzékelhető volt, hogy eddig nem tapasztalt kihívás előtt áll a tudomány és
a világ. Negyven éven belül végleg kiapadnak bolygónkon a szerves energiaforrások, s a világ a tudósoktól várja a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen energia elegendő és biztonságos előállítási módjának mihamarabbi megtalálását. Elhangzott ugyanakkor az
is, hogy a tudósoknak ma már nem elegendő pusztán tudománnyal
foglalkozni, hanem eredményeiket – különösen a Föld megóvását segítő találmányaikat - közérthetően meg is kell ismertetniük a lehető
legszélesebb nyilvánossággal.
A minden évben megrendezett találkozóról a
http://lindau-nobel.de weblapon részletesen is olvashatnak.
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 Egervári Gábor, Tolnai Kata, Haraszti Réka és Toldi Gergely
a találkozón
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Semmelweis Egyetem

Agykutatás arisztokratáinak
budapesti találkozója
Rangos nemzetközi konferencia színhelye volt a Semmelweis Egyetem
Elméleti Orvostudományi Központja. Ádám Veronika professzor asszony
szervezésében július 7-10 között rendezték a kilencedik Nemzetközi
Agyi Energia Metabolizmus Konferenciát, amire a világ 31
országából mintegy 150 résztvevő érkezett.

 Ádám Veronika és Neil Sims (Flinders Egyetem, Adelaide, Ausztrália)
Ádám professzor bevezetőjében elmondta, a nemzetközi szervezőbizottság 19 fiatal kutató számára nyújtott támogatást
a konferencián való részvételhez. Poszter
bemutatóik mellett rövid előadások keretében is prezentálták eredményeiket. Külön kiemelte a kongresszus egyedi kiállítású absztraktkönyvét, melynek borítóján az
egyetemes kultúrtörténet évszázados alkotásait találjuk mitokondriumokba foglalva, Táncos László tervezésében.

tetlen, hanem a sejt jelátvitelében is, melynek a Ca++ központi szabályozó eleme.

Mitokondriumok titkai
A mitokondrium szerepét a reaktív oxigén-származékok (ROS) termelésében,
valamint e származékok fiziológiás és

ra megnyíló csatornarendszer is, amelyen
keresztül a sejt halálához vezető szignálok
aktiválódhatnak. Az említett mechanizmusok megismerése lehetővé teszi a célzott
terápiát, a gyógyszertervezést, ami minden alapkutatás jövőbeli célja.

Helyszín
Az EOK új épülete maximálisan alkalmas
magas színvonalú, nemzetközi tudományos rendezvények befogadására és kitűnőre vizsgázott a gördülékeny, profesz-

Tudományos program
Ennek alapját két központi, vitaindító előadás képezte: Arne Schousboe (Koppenhágai Egyetem) a neurotranszmisszióban
szerepet játszó neuron-glia kapcsolatokról, az elengedhetetlen citoplazmatikus és
mitokondriális ATP szerepéről beszélt, míg
Andrew Halestrap (Bristoli Egyetem) azokat a transzportereket vázolta fel, melyek
az energiát biztosító molekulákat szállítják mind a plazma, mind a mitokondrium
membránján keresztül. A további 24, eltérő
tematikájú előadás lefedt e a legújabb tudományos eredményeket, számos aspektusból tárgyalva az agyi metabolizmust.
Elhangzott előadás a mitokondriumok
funkciójáról, kiemelve a sejtrészecske elengedhetetlen szerepét nemcsak a jól ismert
oxidatív energiatermelésben, mely a neuronok túlélése szempontjából nélkülözhe-
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 Arne Schousboe professzor nyitóelőadása
patológiás folyamatokban betöltött szerepét önálló szekció tárgyalta. A megemelkedett ROS-szint több neurológiai
betegség, így az Alzheimer- és Parkinsonkór patogenezisében is szerepet játszik.
Rendkívül izgalmas és felderítetlen terület a mitokondriumban bizonyos hatások-

szionális technika. A konferencia szakmai
élményeit méltóképpen egészítette ki az
EOK épületében rendezett fogadás és a gálavacsorával egybekötött hajós városnézés
európai eleganciája.
Törőcsik Beáta
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Cooperative European Drug
Development Course (CEDDC)
Geographical Extension of Training Sites and Network. The European
Union (EU) and the European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations (EFPIA) established a joint programme for improving and
harmonizing teaching of drug development science in Europe. Within this
project post-graduate, highly specialized education should be extended
to the Central-East European and East-Mediterranean regions where such
comprehensive education has not been established yet.

mas, or a master degree in natural sciences and should have working experience of
at least one year either in the pharmaceutical industry or regulatory agency, health

The pharmaceutical industry represents
a major contribution of Europe to the international effort to provide new and effective innovative medicines for mankind.
The EU and EFPIA jointly sponsor the large,
comprehensive IMI programme to improve the global competitiveness of the
European pharmaceutical industry. One of
the projects, the Pharmaceutical Medicine
Training Programme (PharmaTrain), deals
with the comprehensive education of the
drug development process: from molecule to marketed medicines. The primary
aims are to improve, harmonize and geographically extend the education of drug
development in Europe, with the additional future goal to establish a joint European
Pharmaceutical Medicine diploma.

The geographical extension
programme
This project of the PharmaTrain programme
is coordinated by Dr. Sándor Kerpel-Fronius from the Department of Pharmacology and Pharmacotherapy of Semmelweis
University. It is focused on the Central-East
European (CEE) and East-Mediterranean
regions. As the first step, universities operating in all the countries of these regions
were contacted to discuss the possibility of
jointly organizing a post-graduate Cooperative European Drug Development Course
(CEDDC). A joint curriculum, cooperative
teaching, examination and certification
process fully harmonized with other courses in Europe were recommended with the
aim of achieving broad international acceptance of its diploma. The educational
staff should be recruited primarily from the
participating national universities and industry experts working in the region.
On June 25, 2010 a joint meeting was organized at Semmelweis University for
those universities which signalled interest
and signed a letter of intent to enter into
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The Innovative Medicines
Initiative (IMI)

 Participants of the meeting
discussion for realizing the plan. Altogether 15 universities representing almost all
countries from the targeted regions were
present. In addition, leaders of the IMI,
PharmaTrain project and IFAPP participated in the discussion, demonstrating that
the organization of the CEDDC is a joint
European effort to provide internationally
high level education to the new Member
States and associated countries. Finally,
leading members of Semmelweis University also took an active part in the discussions.

Working plan accepted at
the CEDDC meeting
The concept for establishing a joint education programme based on the broad cooperation of several universities operating in
the regions was accepted as the most efficient approach both economically and scientifically. Students to be enrolled into the
planned two-year post-graduate course
must possess medical or pharmacy diplo-

insurance companies, etc. English was chosen as the language of education in order
to facilitate international accreditation,
examination and quality control. The outcome of the education programme should
be experts who have a comprehensive understanding of the entire drug development process, including discovery, nonclinical and clinical developments, drug
formulation, safety and regulatory requirements, pharmacoeconomics as well as the
marketing and promotion of medicines.
The delegates pointed out that although
the EU strongly supports inter-university teaching cooperation, the administrative realization of joint educational programmes is very difficult and cumbersome.
The legal status of a joint degree and its
national acceptance is especially problematic. Those universities which definitely
decide to cooperate will be invited to Budapest in February 2011 for a second joint
meeting with the Executive Board of PharmaTrain to work out the details. It is hoped
that the cooperative teaching programme
might be started in 2012 or 2013.
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Semmelweis Egyetem

Oktatás színvonalának emeléséért
A Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján
működő Nékám Alapítvány humánerőforrás és oktatás fejlesztésre nyert
2 742126 €-s pályázati támogatást a Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok 2004-2009 programtól. E pályázat keretében az EUhoz újonnan csatlakozott tagállamok juthatnak vissza nem térítendő
támogatáshoz. A fejlesztés teljes költségéből 10% önrészt az alapítvány
és a Semmelweis Egyetem közösen biztosítja – mondta el lapunknak dr.
Kárpáti Sarolta klinika igazgató.
A ”XXI. századi medicina-felsőoktatás infrastrukturális hátterének kialakítása és a
„brain-drain” megakadályozása a Nékám
Alapítvány segítségével” című projektünket pozitívan értékelték, 2011 első harmadában valósítjuk meg. Az alapítvány a
projektet a Semmelweis Egyetemmel közösen valósítja meg, norvég partnerként a
pályázatot az oslo-i Rikshospitalet időközben nyugalmazott klinika igazgatója, az
Jorgen Ronnevig bőrgyógyász professzor
támogatja – mondja az igazgató asszony.

Új és felújított egységek
Fő céljuk az oktatási infrastruktúra fejlesztése a klinikán. A felújítások során létrejövő
új és felújított egységek megfelelő színvonalat biztosítanak a graduális, posztgraduális és szakápoló képzés elméleti és gyakorlati oktatásához egyaránt.
Az előkészítő munkálatok tavaly szeptemberben indultak, a pályázati forrásból foglalkoztatott személyeken kívül nagy szerepet vállaltak benne a klinika dolgozói
is. Az építési közbeszerzési eljárás sikeres
lezárultával februárban kezdődhettek el
a tényleges felújítási és átépítési munkálatok, amikkel egy időben indult a klinika
nyílászáróinak cseréje.
Már elkészült a pályázat során beszerzett
ultrahang készülék beüzemelésével a Bőrgyógyászati Ultrahang Diagnosztikai Osztály, amellyel a klinika új, kutatásban is alkalmazható műszerre tett szert.
Május-júniusban a klinika igen elhanyagolt

Jubileumi zeneest
Pavlik Gábor professzor 100. zeneestjét
tartja a TF Dísztermében október 12-én
18 óra 30 perckor. Közreműködik: Bándi
Írisz Réka, G. Noé Judit, Kolbe Ilona dr.,
Kovács Ágnes, Lukács István, Pető József, Portish Lajos, Salacz György prof.,
Salgó Tamás, Szörényi Tamás, Vincze
Bernadett. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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mentorától, amivel a kontroll lehetősége is
megoldott.

Munkálatok nyáron
Júliusban indult az intézet harmadik emeletének felújítása. Itt lesz a Közép-Kelet-Európai Bőrszövettani Központ, aminek része
egy modern automatizált szövettani gépsor és egy kurrens konfokális mikroszkóp
beszerzése az Immunfluoreszcens Kutató Labor számára. Ezen a szinten kialakítanak egy PhD szobát is. Szintén nyáron indult a negyedik emeleti osztály felújítása,
amely az immunológiai bőrbetegek korszerű ellátását lesz hivatott végezni, egy
új, mozgássérült-rehabilitációs egységgel.
A magasföldszinti fekvőbeteg osztályon
olyan egységeket is létrehoznak, ahol a
polyrezisztens kórokozók terjedése minimalizálható. A kórtermek kialakítása megfelel egy későbbi nappali klinika működtetéséhez. Az átalakított földszinti osztály
összesen 22 férőhelyes. A munkálatok állásáról későbbi lapszámunkban még olvashatnak.
Fotó: Tolnai Kata

Baráti kör
szeptemberi
összejövetele
 Kárpáti Sarolta
állapotú alagsori helyiségeit felújították,
az ambuláns ellátás új egységeit alakították ki, ezzel lényegesen növelve az ellátói kapacitást, így a gyorsaságot. A jól felszerelt rendelők oldalajtókkal átjárhatóak,
így a szakorvosképzését töltő ambuláló orvos rendszeresen segítséget kaphat a mellette lévő helyiségben rendelő tapasztalt

Szeptember 29-én, szerdán 17 órai
kezdettel
Vendégségben a Semmelweis Egyetem
újraszervezett Központi Könyvtárában
címmel tartják a rendezvényt a könyvtár épületében (Bp. VIII. Mikszáth tér 5.)
Kezdés előtt fél órával büfével várják a
résztvevőket.

Nemzetközi akadémiai rang
a magyar bőrgyógyászatnak
2009-ben Kárpáti Sarolta professzor asszonyt tagjai sorába emelte az 1652-ben alapított Leopoldina Akadémia. Az Akadémiát 1677-ben a Habsburg I. Leopold (I. Lipót),
a német-római birodalom császára, német, magyar és cseh király Sacri Romani Imperii
Academia Caesareo-Leopoldina Naturae Curiosum néven nemzeti német tudós szervezetnek nyilvánította. 1991-től a Leopoldina mint Német Tudományos Akadémia, 2008
júliusától pedig mint Nemzeti Tudományos Akadémia működik, szoros együttműködésben a német nyelvű térségekkel és a nemzetközi tudományos szervezetekkel. Politikai és akadémiai függetlenségét mindvégig megőrizte. A Leopoldinában 30 ország
tudósai képviselik a tudomány különböző ágazatait. Az Akadémiának 16 magyar természettudós a tagja, közülük hatan a Semmelweis Egyetemről: Knoll József (1967),
Vizkelety Tibor (1983), Miltényi János (1992), Papp Zoltán (2001), Tulassay Tivadar
(2006) és Kárpáti Sarolta (2009).
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vendégségben

Vezető szemészeti
kutatók egyetemünkön
A Magyar Szemorvostársaság és a Hungarian Association for Research in
Vision and Ophthalmology (HARVO) közös meghívására Magyarországra
látogatott a Colorado Egyetem Szemészeti Intézetének vezetője,
Jonathan Mark Petrash professzor.

 A Magyar Szemorvostársaság kongresszusán Mátyus Péter, Mark J Petrash és
Németh János
Jonathan Mark Petrash Professzor zoológiai, biokémiai és genetikai tanulmányokat követően St Louisban végzett szemészeti témájú biokémiai kutatásokat, majd
2008-tól saját vezetésű kutatóintézetet hozott létre. Intézetének vezetése mellett a
szemészeti kutatás terén világviszonylatban vezető szervezet, az Association for
Research in Vision and Ophthalmology
(ARVO) elnöki posztját is betölti.
Ez alkalommal két előadásban mutatta be
kutatómunkájának legjelentősebb eredményeit. Az előadó biokémiai szempontból közelített meg két különböző szemészeti megbetegedést, a szürkehályogot és
a diabeteses retinopathiát. Első előadásban Mechanisms of Lens Transparency
and Cataract címmel a szürkehályog képződés kémiai alapjairól számolt be június 23-án a Szemészeti Klinika Tömő utcai
épületében. Második előadásának a Magyar Szemorvostársaság kongresszusa keretében rendezett 3. HARVO szimpózium adott otthont június 25-én Szegeden,
címe: New Developments in Diabetic
Eye Disease.
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Az 1928-ban alapított ARVO világviszonylatban vezető szerepet szerzett a szemészeti alap- és klinikai kutatások terén. A
társaság 2004-ben úgynevezett ARVO
Chapter Affiliates (ARVO Tagozatok) kialakítását kezdte meg, amelyek egy-egy ország szemész társaságának azon tagjait

fogják össze, akik a kutatásban érdekeltek
vagy a kutatások iránt érdeklődnek.

Szemészeti kutatások
szervezeti kerete
A hazai ARVO Chapter Affiliate, azaz
HARVO – Hungarian Association for
Research in Vision and Ophthalmology
megalapítására Németh János professzor,
a Szemészeti Klinika igazgatója kezdeményezésére 2007. március 26-án a budapesti Szemészeti Klinikán került sor a Magyar
Szemorvostársaság támogatásával, annak
szekciójaként.
A HARVO 2008 óta a Magyar Szemorvostársaság éves kongresszusának keretében szimpóziumot rendez és fiatal kutatók számára utazási támogatásra szóló
pályázatot hirdet meg éves kongresszusára, amelyet az Amerikai Egyesült Államokban rendeznek (www.harvo.org). Az ARVO
éves kongresszusán átlagosan 11-12 ezer
látáskutató és szemész vesz részt, átlagosan öt-tíz képviseli Magyarországot. Az
ARVO magas rangú vezetői ritkán látogatnak el Európába, ezért nagy megtiszteltetést jelent, hogy egyetemünk rendezvényein részvételt vállalt.
A HARVO elnökségének vezetője, Németh
János professzor egyben elnöke az ARVO
mintegy nyolcezer nemzetközi tagját összefogó International Members
Committee-nek és vezetőségi tagja az
ARVO International Chapter Affiliate
Councilnak.
Jonathan Mark Petrash professzor látogatásakor személyes és kis csoportos megbeszélésekre is sor került, megismerkedett
a Semmelweis Egyetem kutatási munkáival
és további nemzetközi együttműködések
előkészítésére nyílt lehetőség.

A Magyar Refraktív Sebészeti és Műlencse Implantációs Társaság (latinul a SHIOL) június 24-én megválasztotta dr. Nagy Zoltán Zsoltot (képünkön)
3 éves időtartamra a társaság elnökének. 2010ben a magyar tagszervezet rendezte az Európai
Cataracta és Refraktív Sebészeti Társaság (ESCRS)
Téli Kongresszusát Budapesten. Az élő sebészeti
műtétek közvetítése a Mária utcai Szemészeti Klinika újonnan átadott műtőiből történt a kongresszus
1300 résztvevőjének, akik között zömmel európai,
amerikai és japán szemorvosok figyelték az operációkat. A műholdas közvetítés nagy elismerést váltott ki a résztvevők körében, az operációt végzők is
elismerően nyilatkoztak a felújított műtőről.
- tk -
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Pólósok a modern kor gladiátorai?
A Semmelweis Egyetem vízilabdacsapata szeptembertől heti két
rendszeres edzéssel indul, régi vízilabdásokból és lelkes kezdőkből áll.
Csapatunk várja az érdeklődőket, nemcsak orvostanhallgatókat, hanem
tapasztalt orvosokat is.
Tény, a vízilabda igen fárasztó sport, de orvosi körökben a fáradtság egyébként sem
ismeretlen mindennapos tünet. Lehoczky
Győző vagyok, harmadéves medikus, a
KSI volt vízilabda-játékosa. Számomra a
vízilabda kisiskolás koromtól meghatározó volt. Később találkoztam azzal, hogy
a hivatásunk által megkövetelt időráfordítás igencsak ellehetetleníti a szinkron
versenysportolást. Tapasztalataim szerint
sokan kényszerülnek korábbi sportkarrierjüket jócskán hanyagolni, akár teljesen
felfüggeszteni. Hallgatótársaim közül sokan keresnek lehetőséget rendszeres testmozgásra, és sajnos a jó öreg OSC már nem
képes orvosokat, orvostanhallgatókat érdemben sportoltatni.
Az egyetem számos programot szervez, de
az egyéni beszélgetésekből leszűrt vélemények azt sugallják, nagy igény van a fiatal orvosok rendszeres sportolási lehetőségeinek bővítésére. Komoly szervezésre és
anyagi ráfordításra van szükség. Személyes
véleményem szerint pedig a csapatos spor-

tok előtérbe helyezésével a tanulmányi
csoportok előnyét, az együttes élmények
ösztönző hatását terebélyesíthetnénk, a
depressziós – stresszes időszakokban.
A vízilabda ugyanis jókedvvel tölt fel, levezeti a mindennapi feszültségeket, csapatmunkára tanít és összetart. Ezen kívül
az orvosi teamek diagnosztikus vagy terápiás együttműködéséhez szükséges kompetenciák erősíthetők, megszerezhetők a
sporttal, és az erős csapatszellem a tárgyalóasztal, műtőasztal vagy nővérpult felett
további sikerekhez vezet. A sport emberségre nevel, arra a becsületre, ami a mai világban egyre nagyobb kincs.
A vízilabda sportág történelme során öszszefonódott a doktorokkal, jog- és ember-orvoslókkal. Dr. Bodnár András, dr.
Konrád Ferenc vagy ifj. Szívós István
olimpiai bajnokok példát mutatnak, hogyan ötvözzük a munkával az eredményes
sportolást. Vagy dr. Pavlik Gábor, csapatorvosunk, aki vízilabda-válogatottunk legrégebbi tagja.

Pályázati felhívás
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep pályázatot hirdet a
„Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntetés díjainak elnyerésére.

Ezt a hagyományt folytatjuk mi, és keményen legyűrjük a nap végi elnyűttséget,
az esti edzésen nincs helye a hétköznapi
frusztrációknak. Puhányságnak nincs keresnivalója sem hivatásban, sem szenvedélyben.
Mert nekünk szenvedélyünk a vízilabda.
Nekünk, orvosoknak, nekünk, magyaroknak.
Lehoczky Győző

Invitation
to tender
Semmelweis University Physical Education and Sports Centre, Sports Ground announces a tender for winning the “Good
student – Good athlete” prizes, to which students taking part in foreign language graduate training can also submit applications.

Pályázatot nyújthatnak be:
 a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagozatos, graduális
képzésben részt vevő hallgatói,
 tanulmányi átlageredményük a pályázást megelőző két szemeszterben
4.00-nél magasabb,
 fegyelmi büntetésük nem volt, illetve annak hatálya alatt nem állnak,
 a pályázat kiírását megelőző két tanulmányi félévben a szabályzatban
meghatározott sportbeli követelményeket dokumentáltan teljesítették.
A pályázatot személyesen
december 10-én 1600 óráig
a SE Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep
vagy postán 2400 óráig lehet benyújtani.
Cím: 1107 Budapest, Zágrábi u. 14.

Tenders are accepted from
Those persons whose average study results
in the two semesters prior to the tender
application were higher than 4.00.
Those persons who have not received
disciplinary sanction, or who are not
currently subject to the force of disciplinary
action.
In the two academic half years prior to
announcement of the tender they fulfilled
– in a documented form – the sporting
requirements set down in the regulation.

A pályázattal kapcsolatos részletes feltételekről és szabályokról az Egyetem Szenátusának
29/2007. (II.22.) számú határozatával elfogadott szabályzat rendelkezik, amelybe az érdekeltek
az Interneten (a www.sote.hu/Intranet/Egyetemi Szabályzatok), a Testnevelési és Sportközpont,
Sporttelepek (1107 Budapest, Zágrábi u. 14.), vagy a Dékáni Hivatalokban tekinthetnek be hivatali időben.

Tender applications may be submitted
in person at the Semmelweis University
Physical Education and Sport Centre, Sports
Ground by 4 pm on 10 December, or by post
until midnight to: 1107 Budapest, Zágrábi
u. 14.

Pályázati lapok letölthetők a Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep honlapjáról
(www.sote.hu/sportközpont), illetve a karok Dékáni Hivatalában.
Dr. Kiss Kálmán
Testnevelési és Sportközpont
Igazgató

Students can request further details of the
conditions and regulations of the tender
from the Physical Education and Sport Centre, Sports Ground (1107 Budapest, Zágrábi
u. 14.) or from the Dean’s Office.
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segítő

Karrierirodák az egyetemen
Működnek a Karrierirodák, amelyek a legfontosabb kortárssegítő
szervezetté szeretnék kinőni magukat egyetemünkön. A Stratégiai,
Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóság támogatásával
(TÁMOP pályázati finanszírozással) egy-egy karrieriroda alakult az ETK-n
a TSK-n és egy összevont a NET-ben a három doktorképző karnak. Ebben
az írásunkban először az ÁOK-FOK-GyTK hallgatókat segítő irodáról
tudhatnak meg részleteket. Későbbi lapszámainkban bemutatjuk a többi
irodát is.

Elérhetőségek
ÁOK-FOK-GyTK
Karrieriroda – NET Sz-10
1089 Nagyvárad tér 4.
Lőrincz M. Ákos
06-30-205-5675
06-20-663-2614
akos.lorincz@gmail.com
Sándor Imola
210-2930
sanimo@net.sote.hu

ETK
Bp. VIII. kerület Vas utca 17. 511-es
szoba (Anatómia fölött)
Weblap: az ETK honlapján a Hallgatói szolgáltatások menüpontban

 A karrieriroda munkatársai: Sándor Imola – Diáktanácsadó vezető, Túry Ferenc
– szakmai vezető, Cserháti Zoltán – tréner, Lőrincz M. Ákos – irodavezető, Léder
Rózsa – pszichológus, Freisinger Ádám – tanácsadó, Becze Ádám – HuMánia
vezető
Feladatuk és céljuk, hogy elősegítsék a
hallgatók egyetemi és egyetem utáni boldogulását és sikerét. Ez egy elég tág fogalomkör, értelemszerűen az iroda tevékenységi köre is meglehetősen sokrétű.
Többféle tanácsadással, képzéssel, előadással és minikonferenciával igyekszünk megkönnyíteni az egyetemi polgárok felkészülését a majdani kihívásokra, és tevékenységi
körünkbe tartozik különféle állásbörzék szervezése is vagy épp a mentális és pszichés támogatás, tanácsadás – mondja dr. Lőrincz
M. Ákos, az iroda vezetője.
A képzéseiken részt vevőket felkészítik
arra, hogy jó technikával, hatékonyan tanuljanak, tisztában legyenek saját képességeikkel és képesek legyenek a maximumot
teljesíteni a számukra fontos területeken.
Információkkal látják el a hallgatókat a sikeres TDK munkával vagy a PhD képzéssel
kapcsolatban, és segítenek abban, hogy
tudatosan készüljenek az egyetem utáni
időszakra, a rezidens vagy PhD felvételikre,
állásinterjúkra. Mindezek mellett hiteles és
pontos tájékoztatást adnak a hallgatóknak
tanulmányi, szociális és külföldi ösztöndíjakról. Ezeken kívül feladatuknak tekintik,
hogy utat találjanak a középiskolások legjobbjaihoz és minél többüket nyerjék meg
a Semmelweis Egyetem számára.
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A karrierirodák az egyetemi Karrierközpont részeként üzemelnek. A Karrierközpont szakmai felügyeletét dr. Túry Ferenc
professzor látja el.
Tolnai Kata

Pályázati hírlevélből
Európai Unió 7. keretprogram
Health témakörű pályázatai
1. A felhívás azonosítója
FP7-HEALTH-2011-single-stage
Keretösszeg: 160 500 000 EUR
Beadási határidő: 2010. november 10.
Bővebb információ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7DetailsCallPage&call_id=323
2. A felhívás azonosítója
FP7-HEALTH-2011-two-stage
Keretösszeg: 498 000 000 EUR
Beadási határidők: 2010. október 13.,
2011. február 10.
Bővebb információ:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7DetailsCallPage&call_id=324
További információ: Dr. Pörzse Gábor igazgató, Semmelweis Pályázati és Innovációs
Központ Kft. www.palyazat-sote.hu

Miklós Mária
+36-70-220-1868
+36-1-486-5990
miklosm@se-etk.hu
karrieriroda@se-etk.hu
Matiscsák Attila
+36-20-314-7822
+36-1-486-5990
matiscsak@se-etk.hu
karrieriroda@se-etk.hu

TF
Bagolyvár földszintjén a HÖK irodával szemben
Bendzsák Balázs
+36-20-663-2616
bendzsak@mail.hupe.hu

Prosztataszűrés
Az Európai Urológus Társaság felhívására a Semmelweis Egyetem Urológiai
Klinikáján szeptember 13-tól megrendezik a több éves hagyományra visszatekintő Prosztata Napok rendezvényt.
Ez évben az európai vizsgálatsorozat részeként az egyetem 50 év feletti férfi dolgozóinak prosztatarák szűrővizsgálatát tervezik október 15–ig. A
férfi munkatársak előzetes jelentkezését az 51134–es klinikai melléken várják időpont-előjegyzés céljából. Szükség esetén a további vizsgálatokra és
kezelésekre is rendelkezésre állnak klinikánkon.
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Pályaszocializációs tréning
leendő orvosoknak
A Junior Bálint-csoportokból nőtte ki magát évek alatt a HuMánia
nevű csoport a Magatartástudományi Intézetben. A pályára felkészítő,
személyiségfejlesztő tréningek, melyeket a képzés kereteinek megfelelően
felsőbb éves diákok tartanak, egyre nagyobb népszerűségnek
örvendenek.

felügyelet mellett. A kortárs segítés tette később különösen vonzóvá a hallgatók
számára a szabadon választható tárgyként
meghirdetett tréninget, amelyre az idei
tanévben, például már több mint hatvanan jelentkeztek.
Egy évig érdemes járniuk a tréningre, de
ez nem kötelező. Van, aki csak fél évig vesz
részt a foglalkozásokon, és van, aki egy évnél is hosszabb ideig. A tréningeket összevontan tartják a tutorok a félév során, így
egy-egy műhelymunka körülbelül 4 órán
át tart.

Foglalkozások tutorok
vezetésével

 Illusztráció
A Bálint-csoportok működése a Magatartástudományi Intézet életében mindig is
nagy jelentőséggel bírt, ebben nagy szerepe volt dr. Kopp Máriának, az intézet
alapítójának, aki szívügyének tekintette a
mozgalom elindítását és életben tartását.
A módszer úgy alakult ki, hogy egy háziorvos fordult először a Londonban élő Bálint
Mihályhoz azzal a problémával, hogy nehézségei vannak a betegekkel való kapcsolattartásban, kommunikációban. Ez
indította el a pszichoanalitikus megalapozottságú Bálint-csoportokat. Hogyan kezeljük a nehéz eseteket? Miért nem érünk
el javulást náluk? Vajon mi állhat egy-egy
tünet vagy tünet együttes hátterében?
Az orvos-beteg kapcsolatról tartott közös
megbeszélésekre egyre többen tartottak
igényt – mutatja be a mozgalom létrejöttének körülményeit dr. Túry Ferenc, az
intézet igazgatója. Ma már képzett pszichológusok, pszichoterapeuták vezetik
a csoportokat. Az intézetben Harmathy
Éva háziorvos nevéhez fűződik a Junior Bálint-csoportok létrehozása, vagyis
a hallgatóknak meghirdetett közös esetmegbeszélések. Ezek olyannyira sikeres-
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nek bizonyultak, hogy a Nemzetközi Bálint
Társaság évente meghirdetett pályázatán,
amelyre esettanulmányokkal pályázhattak
az egyetemi hallgatók, sok magyar diák ért
el előkelő helyezést.

Új mozgalom elindulása
Egy PhD-hallgató, Ress Kata is részt vett
egy Junior Bálint-csoportban, vele közösen találta ki Túry Ferenc a HuMániacsoportot, amely a humánus orvoslásra
való felkészítést hivatott segíteni. Noha
már korábban is létezett az oktatásban orvosi kommunikáció és orvosi pszichológia,
ilyen intenzív formában nem kaptak felkészítést erre a nem mindennapi hivatásra a
diákok. Az első évben, 2002-ben még csupán tizenhárman jelentkeztek a pályaszocializációs személyiségfejlesztő tréningre,
amelyet Ress Kata és Túry Ferenc irányított.
A mozgalom csak részben nevezhető újnak: a Bálint-csoportok problémamegbeszélő módszere és a személyiségfejlesztés
olvadt össze úgy, hogy a csoportok vezetését nem tanárok vállalták, hanem az első
tréningen átesett diákok – állandó szakmai

A hallgatók bemelegítésként elsőként egy
félévnyitó táborban vesznek részt, amelyet
szeptemberben és februárban tartanak vidéken. A tutorok és a diákok két napig öszszezárva élnek, ez idő alatt számtalan közös
játékban és eseményen vesznek részt. A játékok elsősorban a személyiségfejlődést
segítik, a csoportkohéziót erősítik. Egy részüket nagy csoportban lehet csak végezni, vannak azonban kiscsoportos foglalkozások is. A játékok mellett a táborban sor
kerül filmvetítésre is, amel y az orvos-beteg
kapcsolatról szól, illetve Bálint-csoportokat is létrehoznak, melyekben a résztvevők
hozzák a témákat. A beszélgetések menete előre meghatározott: a témát felvető elmondja a történetet, a többiek ezt követően kérdezhetik. Később a téma gazdája
már nem beszélhet, csak a többi diák, akik
félbeszakítás nélkül mondhatják el egyenként a véleményüket az esetről. Ezt követően a témahozót ismét bevonják a beszélgetésbe, aki a hallottak alapján elmondhatja a
véleményét.
Egy csoport vezetésére bárki vállalkozhat,
aki előzőleg már elvégezte a tréninget, és
egy közös meghallgatáson erre alkalmasnak találják az intézetben. A kiválasztottak,
jelenleg 8–10 hallgató, dolgozik tutorként,
ők vezetik később a csoportfoglalkozásokat, amelyeket természetesen felügyelnek az erre kijelölt szakemberek. Pintér
Terézia nevét jól ismerik a tutorok, ő az,
aki időnként beül egy-egy foglalkozásra, és
kéthetente megbeszélést is tart a kortárs
vezetőknek.
Résztvevőként és tutorként is várja tehát az
intézet mindazokat, akik a gyógyítás mellett tudatosan olyan kapcsolat kialakítására akarnak törekedni a betegeikkel, amely
hatékonyabbá teszi és segíti a mindennapi
munkájukat.
Pap Melinda
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Kőbe öntött élő anyag

kultúr

A szobrásznak „az anyagban, a természetben
munkáló belső erőket kell feltárnia, amelyek a látható felületeket belülről feszítik”
Bocz Gyula

Professzori tea júniusban

Fotó: Raizer György

Bocz Gyula már legenda, 2003 óta csak alkotásai élnek. Mind-mind
különleges, gyakran monumentális szobor. Az őstehetség szellemét idézte
a Semmelweis Szalonba dr. Kellermayer Miklós rektorhelyettes június
21-én. Gyermekkora óta ismerte, később barátja is lett a művész.

sze, két természeti tünemény, amik közül
az egyik le, a másik felfelé törekszik. Mintha egy naponta lejátszódó dráma két szereplőjét látnánk. Bocz Gyula mozgatható szobrokat is készített. E tekintetben is
rendhagyó alkotó, mert szobrai megérinthetők a kiállító teremben, sőt, billegtethe-

A nyárelő forrósága belibbent a szalonba, pedig a szívek és lelkek melegítéséhez
már az is elég volt, ami elhangzott a különös művészről. Különös, aki oly közel volt a
természethez, hogy életét nem tudta máshol elképzelni, csak városon kívül. Az autodidakta művész 1993-ban Cambridge-ben
életmű díjban részesült, 1999-ben pedig
Munkácsy-díjat kapott idehaza. Organikus-nonfiguratív szobrokat készített a 60as évek elejétől. Az évtized végétől 1975-ig
a villányi szobrász alkotótelepen dolgozott, melynek alapító tagja is volt. Ebben az
időszakban készítette nagyméretű, kültéri
plasztikáit. A villányi Nemzeti Szoborparkban felállított Spirál (1971-1973) nemcsak
nemzetközi hírnevet szerzett neki, hanem
a család kívánsága szerint e körül az alkotás
körül szórták szét hamvainak egy részét.
A többit a pécsi felszabadulási emlékmű
alatti hegyoldalban és Hosszúhetényben
a Hetény vezér című utolsó monumentális
alkotása körül.

Anyagba költözött lélek
Az est vendége volt idősebb dr.
Kellermayer Miklós is, aki 1959-ben ismerkedett meg az akkor még fiatal Bocz
Gyulával, s a barátság mindvégig megmaradt köztük. S bár fájt a művésznek az életében őt övező meg nem értettség, semmi
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 Ifj. Kellermayer Miklós, Farkas Ádám és id. Kellermayer Miklós
nem tántorította el választott útjától. Mint
mesélte, a művész nem
hallott a nukleinsavról,
miközben Spirál című alkotása tulajdonképpen
azt mintázza. Ugyanígy
az élet keletkezéséhez
köthető
momentumra, a 64 sejtes szedercsírára emlékeztet óriási alkotása, a Csillagok.
Gyakran a test és a molekulák építőanyagainak üzenetét öntötte
formába anélkül, hogy
tudta volna. Elmondta róla a professzor,
Bocz Gyula lélekben sem kívánkozott a földi javak felé. Szobrait el akarta ásni, hogy
majd valamikor a messzi jövőben találják
meg. Felsőegerszegen látható csodálatos
karrarai márvány köztéri szobra, amelyen
az áldott állapotban lévő Máriát ábrázolja.
Később ebben a faluban részben közadakozásból kis templomot is építettek.
Czakó Gábor, az est egyik vendége maga is
képzőművésznek készült, s baráti viszonyban volt a művésszel, regényt is írt róla.
Farkas Ádám szobrászművész a 70-es
évek közepén Párizsban ismerte meg Bocz
Gyula Spirál című alkotását, amiben – mint
mondta –, két kozmikus erő fonódik öszFotó: Tolna Kata

 Gyermánné Vass Ágnes hegedűművész

tők, de minden körülmények között megőrzik egyensúlyukat.
Feleségét, Dáriát kérdeztem, vajon boldognak látta-e a férjét, mire azt válaszolta,
hogy mint általában a művészek nem volt
boldog, csak örömei voltak. Örömei voltak:
a gyerekei és az elkészült munkái. (http://
artportal.hu/lexikon/muveszek/bocz_
gyula)
Az est zenei élményét Gyermánné Vass
Ágnes hegedűművész (képünkön) adta
Szamosi Szabolcs orgonaművész zongora kíséretével. A művész kültéri szobrait ifj.
Vadász István fotóin láthattuk.
Tolnai Kata
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Tábori forgatag
A tábor helyszín összes zugában valaki.
Minden dinamikában van. Mosoly mosoly
arcán, jókedv a divat. Meg a hóbortos ruhadarabok. Minden mozgásban, hömpölyög
és energiát sugároz, kivéve egy ambuláns
mentőautó az alakuló téren, az naphosszat
használatlan árválkodik. Dr. Kállai András
és dr. Zsigri Szabolcs tábororvosok teljes
felszereltségű fémparipája nyergelve várja
a bevetést, ami a tábor első napjaiban legfeljebb zsibbadó női hátak egészségügyinek is nevezhető életmentő masszázsa.
A TSK kivételével minden kar elsőévese itt
van, köztük az új Egészségügyi Közszolgálati Kar nappali tagozatos újoncai is, akiket
dr. Gaál Péter megbízott dékán is meglátogatott. Dr. Szócska Miklós, korábbi dékán, államtitkári megbízatást kapott kari
vezetőtől vette át e funkciót.
Nagyon nagy számban jönnek el a gólyák,
mondja Ajtai Zsuzsanna, az idei tábor
egyik vezetője, aki elkezdi sorolni az újdonságokat is: idén először a tábor személyzetének nagy részét a közeli kempingben
szállásolták el az új karral megnövekedett
létszám miatt. A lányok most is jóval töb-

 Gyülekező a Déli Pályaudvar gödrében
Bábel népei, egyesüljetek! A sokszínűség ellenére egy közös cél megvalósítására szeretnék ezzel a hosszú távra
is szóló tábori témával felhívni a figyelmet.

Bábeli sokszínűség
Sokfélék vagyunk, de az egyetemen közös a célunk – magyarázza Zsuzsanna a
tábori témaválasztást. Fel van adva tehát
a lecke az Andokiknak, FC Bajoroknak,
A Hawaii Hóhányóknak, Mexikópéknak,
Dzsószerészeknek, Gyógyíreknek és
még sorolhatnánk a világ népeit, sőt az
UFO-kat is idéző betű neveket.
Fotó, szöveg : Tolnai Kata

Orvosok a zenében
ben vannak, talán a gyógyszerész karon
több a fiú. E problémát úgy is próbálják orvosolni, hogy még szeptemberben megszervezik a műszaki egyetem villanykarának hallgatóival közös rendezvényüket, a
szokásos Ökörsütést. A csoportbeosztást
részben a HÖK készíti a lakhely és a nemek
arányának figyelembe vételével, sőt még
arra is figyelnek, hogy egy csoportban ne
legyen több azonos nevű személy. Arra lehet számítani, hogy a kötöttebb tantárgyi
rend miatt a csoportok a tanulmányi idő
végéig együtt maradnak. Ezért is olyan
fontos a mihamarabbi csapat építés.
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A hatnapos tábor mindent magába foglaló díját, 14 ezer forintot mind a gólyák,
mind a percet sem pihenő instruktorok
befizették, összesen majdnem 1200 ember, ebből majnem 800 a gólya. A részvételi arány évente és karonként változik,
de igen magas, 80-90 % körüli – mondta
el a szintén táborvezető Fügedi Gergely.
Hogy mit kapnak a részvételi díjért? Azt,
ami pénzért nem lenne megvehető: mindazt az átadott készséget, információt,
figyelmet, ami elengedhetetlen az egyetemi léthez. Az itt kezdődő kézfogás pedig
mindvégig kitart.

A Magyarországi Orvos Muzsikusok
Egyesülete és a Rátkai Márton Klub
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját
szeptember 30 (csütörtök) 18 órai kezdettel a Rátkai Márton Klub előadótermébe
(1068.Budapest, Városligeti fasor 38.)

dr. Hegedűs Lívia
és muzsikus barátai
című zenei estre,
házigazda: dr. Pavlik Gábor
szervező: Kósáné Kertai Daisy.
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 Fügedi Gergely és Ajtai Zsuzsanna táborvezetők

Őszi túrák
Október 2-3. Via Ferrata túra az ausztriai Alpokban (előzetes jelentkezés szükséges Katona László testnevelő tanárnál: katona.lszl@gmail.com) gyakorlott
gyalogos túrázók számára, akik a hegyi
túrázás egyik nagyon érdekes és izgalmas
fajtáját szeretnék kipróbálni, szakképzett
vezetővel. Előrelátható költségek: utazás
+ szállás + vezetői díj + hegymászó biztonsági felszerelés kölcsönzés díja összesen kb. 13 000 Ft + 45 Euro. Felszerelés:
túrázásra alkalmas cipő, lehetőleg túrabakancs, időjárásnak megfelelő ruházat,
fejvédő sisak.
Október 10. kerékpártúra a Pilisben. Találkozó: 9 óra 30-kor Pomázon a HÉV megállóban. Táv: kb. 45 km, szint: 500 m. Kerékpárral járjuk be a Pilis három gyönyörű
völgyét, aszfaltozott erdészeti utakon.
Visszaérkezés kb. 14 órára Pomázra.
November. 20. Gyalogtúra a Dobogókő körüli hegyeken, erdőkben. Táv: kb. 20 km,
szint 800 m. Találkozó: 9 óra 30-kor Dobogókőn, az autóbusz fordulónál, visszaérkezés ugyanide kb. 15 órára.
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Bolha a fülbe
A Mozgókép Alkotó Központi Ifjúsági Produktív Öntevékeny Csoport készítette érdekfeszítő egyetem-film kitörő és valóban tapsviharos
sikert aratott a gólyatáborban. Tanár főszereplői (dr. Mészáros György, dr. Tótpál Géza és
dr. Voszka István) humortól nem mentes módon adnak tanácsokat a leendőknek. Aki tudja,
betartja, de ha legalább megpróbálja is már fél
a siker… Én például az elhangzottak alapján a
film hatására átszoktam a pormacska etetésről
az itatásra…
Summa summarom, az alkotó(k) nem
pihen(nek). Dr. Szabó Bence Tamás frissen
végzett fogorvos producer és társai például saját műszaki eszköz parkjukat bocsátották rendelkezésre a film elkészítéséhez. A karácsonyra
kapott kamera így megszolgálta bőven az árát.
Mások magukat dobták be, úgy értem, a szereplők, akik fantasztikusan hozták megszokott
formájukat például vizsga előtt, alatt és után. A
néhol görbe, de mindenképp jóindulattal teli
tükröt mutató alkotás, mondhatnám alapmű,
mindenki számára hozzáférhető a HÖK archívumában.
Fotó, szöveg: tolnai

 Szabó Bence Tamás
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Hírek, események
Kilencven év igen nagy idő egy klinika életében, s ennek a nagy időnek nemcsak szellemi, hanem tárgyi emlékeit, értékeit is gyűjti
dr. Romics Imre igazgató, aki már múzeumot
hozott létre az egyetem egyik legkiválóbb
klinikáján – mondta a többi közt dr. Tulassay
Tivadar rektor a június 18-i alapításról megemlékező esemény megnyitóján. Az ünneplés valójában nem a 11 órai EOK-beli rendezvénnyel kezdődött, hiszen reggel a Farkasréti
temetőbéli sírjánál emlékeztek az első urológus professzorra, Illyés Gézára, majd emléktáblát avattak a Rókus Kórházban, a 90 éve
ott induló működés emlékére.
Az ünnepi alkalom felszólalói az urológia nemzetközi szakemberei voltak. A többi közt az Európai Urológus Társaság főtitkára, Per-Anders Abrahamsson professzor
(Lund, Svédország) és a társaság Regionális
Irodájának igazgatója, Michael Marberger
professzor. Császár Angela szavalata után
Wolfgang Weidner professzor (Németország), a Német Urológus Társaság elnöke a
német – magyar szakmai kapcsolatokról beszélt. Dirk Schultheiss professzor (Németország) a társaság Történelmi Bizottsága elnökeként a hagyományőrzésről és a bizottság
szerepéről beszélt, kiemelve az egyetemi
Urológiai Klinikán lévő gyűjtemény jelentőségét, amelyet előadásában Romics profesz-

Szakmai kollégiumok
átalakítása
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára, dr. Szócska Miklós szeptember 2-án a szakmai kollégiumok
átalakítását jelentette be. Ettől az időtől átmenetinek tekintett jelleggel működnek a
kollégiumok, amelyek mellett egy 12 főből
álló államtitkári szakértői bizottság alkotja
meg a működés új elveit ez év végéig. Kisebb
létszámú, rugalmasan működő, összetételében a fiatal korosztálynak és a periférián
dolgozóknak nagyobb szerepet adó kollégiumokat kívánnak működtetni. A szervezetek
szakmai feladatai nem változnak: továbbra is
a mindenkori tárcavezető tanácsadó testületeként dolgoznak, valamint részt vesznek a
szakmai minimumfeltételek kidolgozásában,
illetve szakterületenként meghatározzák a
gyógyító eljárásokat szabályozó protokollokat.
A szakfelügyelet (OSZMK) és a kollégiumok
működésének kapcsolatát, illetve az országos
intézetek vezetői és a szakmai kollégiumok
kapcsolatát rendszerszintűvé fogják tenni és
a kollégiumok elnökei és vezető tisztségviselői a minisztérium szakmai munkájához folyamatos háttér tevékenységet fognak biztosítanak. A szakmával való egyeztetés elvének
megfelelően a tárca szeptember végéig várja a szakemberek javaslatait a tanácsadó testületben való részvételre. A szakmai egyeztetésekkel készülő koncepció alapján jövő
év elején lehetséges az új rendszerű szakmai
kollégiumok létrehozása.
tk
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Kiugró kardiológiai
eredmények

 Kilencvenéves Urológiai Klinika
szor is bemutatott a közönségnek, aki hálás volt a gyönyörű képekért, csak úgy, mint
Maczkó Mária énekéért és a Medikus Zenekar játékáért.
Az alkalomra gyönyőrű, képekkel gazdagon
illusztrált hazai urológia történeti kiadványt
szerkesztett Romics Imre professzor, amely
a Semmelweis Kiadó gondozásában jelent
meg az ünnepi rendezvényre.
TK

Kutatók Éjszakája
az egyetemen is
A tavalyi sikeres részvételt követően
egyetemünk idén is részt vesz a kutatást népszerűsítő rendezvényen, mely
szeptember 24-én 17-24 óra között nyitott ajtókkal várja az érdeklődőket.
Programok:
a www.kutatokejszakaja.hu
oldalon megtalálhatók.

Hagyományos kínai
orvoslás az Egészségtudományi Karon
A Heilongjiang Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetem kihelyezett tagozata
október 4-én indítja Kínában honos hazánkban eddig egyedülálló képzési programját az
Egészségtudományi Karon.
Ötéves alapképzési programról van szó, melynek keretében a hallgatók az első 4 év során
hazánkban, az utolsó évben pedig, a kínai
egyetemen sajátítják el a kínai orvoslás tudományát. A sikeresen végző hallgatók a harbini
egyetem BSc oklevelét kapják, amellyel térségünkben egyedülálló, egyre szélesebb körben elismert tudományág művelőjeként tevékenykedhetnek az egészségügy területén.
A programot 30 fővel tervezik indítani.
tk

Az Országos Egészségügyi Pénztár közel 25
milliárd forintot fordít évente szívkatéterezésre. Részben a megfelelő finanszírozásnak,
részben pedig a jól szervezett munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt másfél évtizedben 15 ezerről 7700-ra csökkent az évi
infarktus halálozás hazánkban. Magyarországon 16 szívkatéteres labor a nap 24 órájában
a hét minden napján azonnal látja el az infarktusos betegeket. A 16 laborból 3 privátlabor,
ami arányában kevesebb, mint az európai átlag – emelte ki közleményében a Merkely
Béla professzor elnökletével működő Kardiológiai Szakmai Kollégium.
Harmincegy ország sorrendjében az intervenciós kardiológiai ellátásban a hatodikhetedik helyen állunk. A korábbi EU-15 tagállamok adataihoz képest nálunk a 65 évnél
fiatalabb korosztályban háromszor gyakoribb ez a betegség, és az esetszám Magyarországon hatszorosa például a franciaországinak.
A fiatalok körében csökkent a szívizom infarktusok száma, ám a negyvenes korosztályban
továbbra is jelentős. Jó példaként, a tudatos
egészségmegőrzés eredményeként, Ausztriát említhetjük, ahol a szívizom infarktus kialakulását követő 60-70 percen belül a beteg
megfelelő szakorvoshoz kerül, ez az idő nálunk 3,5 óra. A betegek gyors orvoshoz fordulásában kell még sokat javulnunk, azaz tartós mellkasi panaszok esetén a beteg azonnal
hívjon mentőt.
Tk

A Semmelweis
Genomikai Hálózat
programja
Helyszín:
Nagyvárad téri Elméleti tömb
Koch Sándor terem
szeptember 29. , szerda, 15 óra
Böszörményi Nagy György (Budapest)
Az asztma bronchiale kórfejlődése, terápiás lehetőségek
október 6., szerda, 15 óra
Duda Ernő (Szeged):
Genetikai és média manipuláció: kell-e
félni a génpiszkált élőlényektől?
október 20., szerda, 15 óra
Szakács Gergely (Budapest)
Az ellenállás felesleges: a multidrog
rezisztens tumorok célzott terápiája.
Gondolatok a tumor őssejtekről
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Nyolcadik alkalommal táboroztatott
a SOTE Szakszervezet
12 éves voltam, mikor először utaztam a szakszervezet
balatonvilágosi művészeti táborba. Élveztem a színjátszást, a fürdéseket a Balatonban és a különböző kézműves foglalkozásokat.
Sok sikerélményt adott, ami később arra ösztönzött, hogy eljárjak a Vízöntő Pinceklub színkörére, Tósoki Anikóhoz. Itt váltam
igazán a csapat részévé. Az elmúlt
8 évben, mi az őstáborosok, öszszekovácsolódtunk, és mára már
el sem tudjuk képzelni a nyarat a
tábor nélkül.
8 éve még mi mentünk végig a tábori versenyek állomásain és hajtottunk végre érdekesebbnél érdekesebb feladatokat. Ma már
mi vagyunk ezek az állomások, és
hozzánk jönnek a többiek, hogy
az általunk kitalált feladatokat megoldják.
Gyerekből lassan felnőtté váltunk, és közben
észrevétlenül megtanultunk felelősséget vállalni, nemcsak magunkért, hanem a nálunk fiatalabbakért is.
A tábor végi Szeretet party mindenkinek ad
egy kis útravalót a következő évre. Mindenki ír a másik hátára valamit: jó tanácsot, élményt, vagy azt, hogy mit jelent a másik a
számára. Ez mindenkinek jó visszajelzés arról,
milyen ember, vagy esetleg hogyan lenne ér-

TSK tanévnyitó kitüntetésekkel
A TSK tanévnyitó ünnepségét augusztus
30-án tartották. Dr. Tihanyi József dékán
a többi közt kitüntetéseket nyújtott át.
Pro Facultate díjat kapott Földesiné dr.
Szabó Gyöngyi egyetemi tanár, testnevelő tanár, az MTA doktora, aki szociológusként öt évtizede végez oktató, illetve
kutatómunkát a sporttudomány területén, a sportszociológia tudományterületének megalapítója. A Társadalomtudományi Tanszék vezetésében vállalt magas
színvonalú tevékenysége, valamint tudományterületének szintén magas színvonalú műveléséért, gazdag pedagógusi és
kutatói életpályája elismeréséül a TF címerével díszített arany pecsétgyűrűt adományoztak számára.

demes változtatnia. Mindenki közelebb kerül
ahhoz, hogy saját magáról reális képet alakítson ki, amit a tizenéveseknél nagyon fontosnak tartok. A szakszervezet művészeti tábora számunkra már régen többről szól, mint
pusztán egy nyári élmény. Önismeret, önbizalom és gyönyörű barátságok…
Kovács Kinga
(A II. Sz. Nőgyógyászati Klinikán dolgozó
dr. Antony-Móré Piroska
főorvosasszony lánya)

E-learning az orvosképzésében
A Semmelweis Egyetem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP-4.1.2.-08/2/A
Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre pályázati kiíráson 72 051 220 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert el. A projekt
összköltségvetése 90 064 025 Ft, melyhez a
20%-os önerőt a projektben résztvevő öt klinika biztosítja. A Klinikai Moduláris és Interdiszciplináris, Tananyag- és Tartalomfejlesztés
a Semmelweis Egyetem öt klinikáján projekt
eredményeképpen olyan komplex megközelítésű, hiánypótló moduláris tananyag és
elektronikus tanulási forma jön létre, amely
kompetencia alapú, interdiszciplináris megközelítésű, nemzetközi szakirodalomra épül,
ösztönzi az egész életen át tartó tanulást, valamint tartalmazza az érintett szakterületek
legfrissebb innovációs eredményeit. A projektben a Fül-orr-gégészet és Fej-nyaksebészeti Klinika, a Neurológiai Klinika, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, az Ortopédiai

röviden

Klinika, és a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika vesz részt. Az öt klinikai diszciplína között határterületi közvetlen kapcsolódás van,
amely az egymás tudományterületeit érintő
ismeretanyag tudását is megköveteli. Az érintett szakképzések közös vonása, hogy a jelenlegi képzésben nem áll rendelkezésre digitális és e-learning tananyag.

A
Pszichológia
Tanszék
oktatója,
Kormosné dr. Acsai Irén Kerezsi Endre
díj-at kapott. Nevéhez fűződik a TF-en önismereti-, személyiségfejlesztő-, és kommunikációs képességfejlesztő csoportok
indítása, melyek kezdettől fogva nagy
népszerűségnek örvendenek a hallgatók
körében, mind kötelezően választható,
mind fakultatív tantárgyként.
A testkulturális szakemberek képzésében
több évtizeden át kifejtett áldozatos oktató-nevelő munkája, a Küzdősportok Tanszék vezetésében, valamint a birkózósport
szakirodalmának gyarapításában végzett
magas színvonalú tevékenysége elismeréseképpen dr. Barna Tibor tanszékvezető
egyetemi docens szintén Kerezsi Endredíjat kapott.
A vívás sportágban végzett kiemelkedő
edzői, sportszakmai tevékenysége elismeréseként a TF és a MOB a TF Edzői Nívódíját adományozták dr. Szepesi László
egyetemi docensnek, a Küzdősportok
Tanszék oktatójának.
I.M.

Nyáridéző

Kínai delegáció
A Shanghai Jiao Tong Egyetem kilencfős delegációja augusztus végétől tartózkodott az
ETK-n. A csoport utazásának célja hagyományosan a magyar egészségügyi felsőoktatás, a Semmelweis Egyetem és az ETK, a
gyakorlati képzés helyszínei és a magyar kultúra megismerése. A harmadik alkalommal
megszervezett programban sok szakmai, és
szabadidős-kulturális elfoglaltság szerepelt.
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Augusztusban az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány nyári tábort szervezett Seregélyesen (képünkön), az ottani iskola erdei táborában. Az alapítványisták ezen a táboron minden évben térítésmentesen vehetnek részt. Idén az ÁOK II. számú Gyermekklinikájáról 41 gyermek volt a boldog résztvevő. A kísérő személyzet olyan önkéntes fiatalokból
állt, akiket valaha a klinikán gyógyítottak. A seregélyesi táborban buszozás, kerékpártúra a Velencei-tóhoz, különböző kézműves programok, kenyérlángos sütés, lovaglás Dinynyésen, fagyizás és állatsimogatás tették emlékezetessé a nyári meleg napokat.
I. M.
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Semmelweis Egyetem

Popik Ervin
1927–2010
Emlékezzünk. Elhunyt Dr. Popik Ervin sebész, egyetemi docens és oktató. OKTATÓ
csupa nagy betűkkel.

50 éves szakmai tapasztalatát
adhatta át hallgatóinak, hanem
mély humánumát, az orvos-beteg viszonyról kialakított véleményét és rendkívüli olvasottságából adódó műveltségét.
Elnyerte a Magyar Sebész Társaság magas elismerését, a Magyar
Sebészetért érmet.

Talán minden orvos ismerte, aki a múlt század második felében Budapesten végzett.
Nemcsak sebész volt, de igazi orvos, ember és oktató. Egy az utolsók között, aki
még az egész és azóta széttagolt sebészetet ismerte, élt-halt érte és tanította. Tanította teljes odaadással. Kitűnő memóriával
megáldva minden betegnél idézve egyegy esetet és történetet, egy elkövetett hibát és valamit, amit csak Ő tudott előadni,
sajátos színészi képességével és egyéni humorával. Az orvoslásban minden előfordulhat, az is, amit el sem tudunk képzelni!
És amit csak légből kapott extra példaként
felhozott, bizony elő is fordult.
1927. február 20-án született és 83. évét betöltve, 2010-ben, nagypénteken halt meg.
Történelmi kor tanúja volt. Már 17 évesen
nevelőapjával a nyilas rémuralom alatt zsidókat menekített többedmagával, amelyért Jad Vasem díjat kapott 2000-ben a rá
emlékező túlélők vallomásai alapján. 1954ben végzett a Budapesti Orvostudományi
Egyetemen. Nevelőapját koncepciós perben elítélték, őt egyetemi évei alatt édesanyával kitelepítették. Hedri professzor
aláírásával igazolja egy megsárgult nyolcad íves papíron, hogy Popik Ervin szigorló
orvosként dogozott az I. Sz. Sebészeti Klinikán 1953 áprilistól 1954. július 19-ig. Végzése után odakerült és ez maradt munkahelye 1992-ig, nyugdíjazásáig. Az 1956-os
forradalom alatt végig bent volt a klinikán,
élményeit gyakran idézte, kár, hogy nem
írta le.
Az akkori szakképzésnek megfelelően vidéki kórházakban szerzett gyakorlatot
(Veszprém, Pápa, Szombathely, Mohács,
Szekszárd, Nyíregyháza). Egy sikeres előadását követően Felix professzor meghívta
a patinás Charitébe, így a kettéosztott Berlinben egy évet töltött és számos sebészi,
kulturális és emberi élménnyel gazdagodott. 25 éven át volt az I. Sz. Sebészeti Klinika tanulmányi felelőse. Mint tantermes
tanársegéd, majd adjunktus a professzori
előadásokon is szívta magába a nagy öregek tapasztalatait. Hamarosan ő is előadó
lett. Nemcsak tantermi előadásokat tartott
és medikus csoportokat oktatott, hanem ő
volt a klinikai szakorvos képzés atyamestere. Több generáció nőtt fel a keze alatt, akiket havonta lakásába hívott meg, és gyakran éjfélig folyt az oktatás.
Disszertációját 1978-ban védte meg, a he-
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Kedves és vidám társasági ember
volt, sok-sok baráttal a művészvilágból, boldog családapa, aki
megélhette, hogy fia jó kezű baleseti sebész lett. Szakmai előmenetelében csalódások is érték,
professzori kinevezése meghiúsult. Az I. Sz. Sebészeti Klinikán
63 éves korában nyugdíjazták,
de a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán még 7 évet dolgozhatott az oktatásban szaktanácsadóként és folytathatta
speciálkollégiumi előadásait.
Tanítványai, – akiknek legtöbbje
professzor, docens és főorvos, –
az élet minden területén – többen külföldön is – megállják helyüket és hálás szívvel megőrzik
emlékét.
veny hasnyálmirigy gyulladás témaköréből. 1974 óta TDK csoportokat vezetett. Kísérleteit medikusok bevonásával végezte.
Hallgatói 11 első, 5 második díjat nyertek
egyetemünkön és az országos konferencián is 8 első és 2 második díjjal jutalmazták
őket. 1984-ben kiváló TDK vezető – kitüntetés első fokozatát nyerte el. Az akut-sebészet témája vonzotta legjobban, így még
docens korában is vezette a nagy klinika
hétfői akut ügyeleteit. Kiszámolta, 1800
akut hasi ügyeletet vezetett és ez alatt tanította két emberöltő sebészi generációit.
Rendkívül jó diagnoszta és hihetetlen kreatív, ötletgazdag ember volt.
A társszakmákban különleges jártasságot szerzett, 4 évig volt az Urológiai Klinika, 12 évig a II. Sz. Nőgyógyászati Klinika
és 17 évig (!) az I. Sz. Belgyógyászati Klinika
konziliáriusa.
Sebészi, de főleg oktatói pályafutását Sürgős sebészet két féléves kötelezően választható speciális kollégium megszervezésével koronázta meg. Ezen a kurzuson több
mint 20 éven keresztül 150-200 hallgató látogatta színes, minden sebészi témát felölelő előadásait, ahol nemcsak több mint

Perner Ferenc
emeritus professzor

Aradi vértanúk
Az október 6-i aradi vértanúk halálára emlékező ünnepségekre már most
készülnek a TF-műhely tagjai. A kar
udvarán, a kopjafánál tartják a hagyományos zenés megemlékezést október 6-án 12 órai kezdettel. A többi
közt nemzeti színű és fekete szalagot
kötnek a 13 aradi vértanú és Batthyányi Lajos miniszterelnök kivégzésére
emlékeztető 14 kis keresztre és mécseseket gyújtanak. Műsoruk mottója:
A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját (Leiningen-Westerburg
Károly). Rövid történeti áttekintést adnak a korról néhány verssel, balladával.
Szeretettel várnak vendégeket az
egyetemről és hívják a környék lakóit is a megemlékezésre – tudtuk meg
Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina
tanárnőtől, a TF-műhely alapító tagjától.
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