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tartalomból
4-5-6. oldal

A hit és a felelősség szavakat ajánlotta elsősorban a legifjabb egyetemi polgárok figyelmébe Tulassay
Tivadar rektor a tanévkezdet ünnepén, szeptember 7-én. Erős hit kell a válságból való kilábaláshoz, az
újraépítéshez, melynek felelőssége az ifjúságé, hisz a haza sorsa mindig a fiatalok kezében van. Rektor úr
azzal a kívánalommal nyitotta ki az elsőévesek előtt az egyetem kapuját, hogy tehetségükkel jól sáfárkodó, alkotó, gondolkodó és felelős polgárai legyenek majd Magyarországnak – itthon. Az évnyitón átadott
kitüntetéseket is megtalálják ezeken az oldalakon.
Semmelweis Napi ünnepségsorozat

8-9-10-11. oldal

Hagyományainknak megfelelően ünnepségek sorával emlékeztünk egyetemünk névadójának 190. születésnapjára július 1-jén. Semmelweis Ignác szülőházában, majd a főépület udvarán lévő szobrának megkoszorúzása is része volt a megemlékezésnek. Az ünnepségsorozat a NET Dísztermében ért véget, amely
rendezvény egyben az akadémiai év záróaktusa volt.
Pekingi emlékek

12. oldal

Augusztus 4-től 25-ig Pekingben voltam a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon, mint a magyar férfi vízilabda
válogatott orvosa. Az eredmény ismeretében kaptam a felkérést egy szubjektív hangvételű írás elkészítésére, aminek szívesen tettem eleget – kezdi Pavlik Gábor az élménybeszámolót.
Építkezésekről, költözésekről, az egyetem jövőjéről
13-14. oldal
Eseményekben bővelkedő tanévet kezdtünk szeptemberben. Számba venni is nehéz, hány helyen folyik
valamilyen felújítás, átalakítás, építkezés – hogy csak a leglényegesebbeket említsük: az Üllői út 26-ban és
a Mária utcai Szemészeti Klinikán, a NET-ben, a Tűzoltó utcai új Oktatási Központban. Elsősorban ezekről
a változásokról kérdeztük Ivády Vilmos gazdasági-műszaki főigazgatót.
Hiányzik a hallgatók véleménye
15. oldal
Az egyetemi tanári kinevezés egyik előfeltétele a habilitáció. Az előadói képesség megítéléséhez szükség
volna a HÖK megalapozott véleményére is. (Spät András írása)
Egyetemi centrum a gyógyszerkutatásért és gyógyszerfejlesztésért
17. oldal
A Szenátus júniusi ülésén határozott a Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum (angol rövidítése: DDSC) létrehozásáról. Egyetemünk új részlegének céljairól a centrumigazgató, Mátyus Péter
számol be.
Vetésről, aratásról és szüret utáni állapotról
19-20. oldal
Elérkezik az életkor, amikor az ember már visszafelé tekint, összegzi a maga mögött hagyott éveket.
Nemes Attila egykori rektorhelyettes, az Ér- és Szívsebészeti Klinika korábbi igazgatója könyvben vont
mérleget „fecsegések, firkák, fehérben” címmel. A kötet egyidőben látott napvilágot professor emeritus
címének megszerzésével.
Új európai oktatási modell

21. oldal

Egyetemünk székhelyen kívüli képzése Hamburgban Szeptember 5-én a Hamburgban rendezett ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette az oktatás a Semmelweis Egyetem új telephelyén, amelynek hivatalos
neve Asklepios Campus Hamburg. (Ligeti Erzsébet írása)
Könyvtári változások

22. oldal

Az alapításának idén száznyolcvanadik évét ünneplő könyvtár átmeneti NET-beli új helyének szeptember
1-jei megnyitóján, Vasas Lívia főigazgató idézte fel ennek a nagy múltú intézménynek a történetét.
A könyvtár korlátozott működéssel ugyan, de a folyamatos működéshez szükséges feladatait ellátja.
Rektori Pályázat górcső alatt

23. oldal

Másodszorra értékelték a módosított feltételrendszer alapján a Rektori Pályázatra beérkező munkákat. A
reformtörekvések egyik szorgalmazója, Langer Róbert (Transzplantációs és Sebészeti Klinika) lapunk kérésére pályázatbíráló társával, Szabó Attilával (I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika) egy később megjelenő
közös cikkben összegezte az eddigi tapasztalatokat – ebben a lapszámban Langer Róbert kérdéseinkre
válaszol.
Nagyjaink bronzban is

25. oldal

Június 19-én avatták az egyetemi orvos panteon további alakjairól készült alkotásokat a főépületben. Az
idei pályázat eredményeként Kiszel János, Schaffer Károly (mindkettőt Magyari Balázs készítette),
Nékám Lajos (Balázs József Tamás munkája) és Ratkóczy Nándor portréjáról (Csányi Katalin készítette) hullott le a lepel. S hogy lesz-e folytatás? Kiderül a cikkből.
Szövetépítő laboratórium a Semmelweis Egyetemen

26. oldal

A Trimarán Üzletfejlesztési Program csapata 2008 első félévében tizenegy innovációs projekt fejlesztését segítette. A projektek mintegy fele a Semmelweis Egyetem kutatói munkájából jött létre. Tervezett
sorozatunkban elsőként az idén májusban alakult első hazai szövetépítő laboratóriumról írunk, melynek
vezetője Lacza Zsombor.
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Amikor felhívtam az egyetem központi számát,
nem a megszokott hang vette fel, és az angol bejelentkezés után a telefonközpontos közölte, hogy
már 5-öst kell tárcsázni a régi négyjegyű számok
elé, nos ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy
tényleg minden megújult az egyetemen. Kezdve a
legapróbb momentumtól egészen az egyetemtör-

téneti jelentőséggel bíró eseményig, az új Oktatási
Központ elkészültéig. Így aztán nem csoda, ha mi
is megújultunk. Reméljük, tetszeni fog Önöknek a
régi-új egyetemi újság!
Várunk cikkeket, témajavaslatokat, ötleteket, vagyis mindent, amivel még érdekesebbé tehetjük
a színekben is bővelkedő, vadonatúj egyetemi
lapunkat.
Tolnai Kata

üdvözlő
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Semmelweis Egyetem

Ideje van az építésnek
Kedves elsőéves
egyetemisták!*
A Semmelweis Egyetem tanárai, Szenátusa
azért gyűlt ma össze ezen a gyönyörű napon,
hogy Önökkel együtt ünnepeljen. Megülje
az újabb évkezdés ünnepét. Szükség van
az ünnepekre. Rohanó mindennapjainkban jó, ha megállunk időnként, ünneplőbe
öltözünk és megmosdatjuk, megfésüljük
gondolatainkat is, miközben hátratekintünk,
majd előrenézünk, a ránk váró tennivalókra,
jövőnkre. Ez a mai ünnep különösen fontos
az egyetem életében, évszázados hagyománnyal elődeink által is gyakorolt rítus.
Ők is megálltak, amikor elérkezett az ideje,
mérleget vontak és előre tekintettek. Az ünnephez szertartásokra is szükség van. Ezek
segítenek összetartani egy közösséget. A
múltban gyökerező szertartások, mint ez a
mai is, keletkezésük idejének meghatározó
értékeit jelenítik meg és közvetítik számunkra, mai magyarok számára. Ilyen múltunkból
hozott ereklyéink a zászló, a rektorlánc, a
jogar és az ünnep menetének rítusa. Legyünk büszkék szertartásainkra, vállaljuk a
több évszázada élő szimbólumainkat, hiszen
azok egyetemi közösségünk számára fontos
értékeket közvetítenek. Csak az tud jövőbe
nézni, aki a múltját – bár kritikusan szemléli,
annak értékeit megtartja.

Kedves fiatal egyetemisták!
Önök felnőttként és felelősséggel lépnek
be az egyetem kapuján. Felelősséggel tartoznak önmaguknak a talentumukért. Felelősséggel tartoznak szüleiknek, szűkebb
közösségüknek, de elsősorban is hazájuknak felelősek. Jusson eszükbe, hogy a haza
sorsa történelmünk során mindig a fiatalok
kezében volt. Nincs ez másképp ma sem.
Az Önök kezében van Magyarország sorsa!
A haza sorsának felelőssége az Önöké! Jól
kell a tehetségükkel sáfárkodni, mert nem
csak egyéni sorsuk, családjuk sorsa, hanem
Magyarország jövője is a tehetségükkel való
sáfárkodás sikerén múlik.

Milyen egyetemre kerülnek?
Láthatják, olyan egyetemre jöttek, amely
őrzi múltját, szertartással ünnepel, tiszteli az
értékeit, és előre lát: van víziója a jövőjéről.
Olyan egyetem az Önöké, ahol professzor
és diák közös erőfeszítéssel, együtt próbál
jövőt építeni. Az egyetemi lét is kitartó erőfeszítést igényel. Önök közül csak az fog
sikereket elérni, aki óriási kitartással műveli
nemcsak önmagát, hanem társait is. Tudom,
hogy Önök közül sokan versenyre voltak
késztetve eddigi tanulmányaik során. Nem
volt mindegy, hány pontot gyűjtenek vagy

is, hogy ezt elérni emberfeletti erőfeszítést
igényel, és néha feloldhatatlan feszültséget
okoz, mert bár próbálunk, de nem tudunk
a körülöttünk lévő világtól teljesen elvonatkoztatni. Az egyetem olyan műhely, amely a
megváltás kiindulása is lehet. Hogyan?
Költők mondták évszázadokon keresztül,
hogy mit kell tenni. A huszadik század egyik
költőóriása, Illyés Gyula négy sora így szól:
„Ha romba dőlt is, újra rakható kert,/ház,
haza./Csak egy a titka, kezdd el, fiad fogja/
folytatni.”

Mi dőlt romba?

 Tulassay Tivadar, rektor

bekerülnek-e az országos tanulmányi versenybe. A kíméletlen verseny sehova nem
vezet. Csak egy közösség, s annak tagjainak
egymást támogató ereje tudja Önökből kihozni a lehető legnagyobb teljesítményt.
Gondoljanak csak a vé betűt mintázó alakzatban repülő vadludakra. A szárnycsapások
felhajtóereje hetven százalékkal nagyobb
teljesítményre teszi képessé a csapatot
egyéni teljesítményük összegénél. A hátul
lévők hangos gágogással biztatják az elöl
repülőket. S ha elfárad a vezetőjük, átadja
helyét egy másiknak. Együtt, Viktória alakban repülnek céljuk felé. Vegyenek példát
Önök is a vadludakról! Higgyék el, az egyén
szempontjából is jobban megéri közösségben dolgozni!
Milyen egyetemre kerültek tehát?
Nagy múltú, nagy renoméval rendelkező,
világszerte ismert és elismert egyetemre,
amely Semmelweis Ignác nevét viseli.

Milyen környezetben vagyunk?
Habár az egyetem autonóm intézmény,
amelynek önállósága elsősorban szemléletében, tanárainak gondolkodásában, az
oktatás terén és a kutatásban érvénysül, de
bizonyos korlátok között tud csak megvalósulni. Ha ettől a mostani ünnepi hangulattól,
a felemelő szertartásoktól elvonatkoztatunk,
és kritikusan körülnézünk a minket körülvevő
világban, mérhetetlen hiányát tapasztaljuk
az igazmondásnak, a tisztességnek és a bizalomnak. És higgyék el, az odakint hiányzó értékeket meglelik idebenn, az egyetem
falai között. Mi is szenvedünk attól, hogy a
környezetünk ilyen. Higgyék el nekem, hogy
maga az egyetem, az egyetem tanárai mindent megtesznek azért, hogy a külvilág ne
türemkedjen be a falak közé. És higgyék el azt

Kertünk, házunk, hazánk? Mely terület van
válságban napjainkban? Egészségügy, felsőoktatás, pénzügy, gazdaság, ökonómia,
energetika, élelmezésügy, demográfia? Hölgyeim és Uraim! Mindezek egyszerre!

Hogyan lehet elkezdeni
az újraépítést?
Elsősorban úgy, hogy elfelejtik annak a
közvélemény-kutatásnak az eredményét,
ami szerint Önök közül többen is, mint minden másodikuk, nem idehaza akar dolgozni,
ha a diplomáját megkapta. Bár valóban el
kell menni külföldre tapasztalatot gyűjteni,
de a hazájuk mindig Magyarország lesz.
Vörösmarty Mihály Szózatának sorai, amit
ennek az ünnepségnek a végén is énekelni
fognak, visszhangozzanak az Önök lelkében!
A haza újjáépítéséhez hit is kell. Hit nélkül
nem megy sem a tanulás, sem a kutatás és
a gyógyítás sem. Amikor a zsidó nép az időszámítás előtti hatodik században a babiloni
fogságból visszatért és lerombolva találta
lakhelyét, Jeruzsálemet, akkor Jeremiás
próféta óriási hittel elkezdte újra építtetni a
város falait. Először a szimbolikus jelentéssel is bíró juh-kaput építtették fel. Ez volt
legközelebb a szentélyhez, s mint ilyen, az
Istenhez. Annak a népnek akkor nagy hite
volt. Azt szeretném, ha Önök is, kedves ifjú
egyetemisták, ilyen hittel kezdenék tanulmányaikat, ilyen erős hittel végeznék el az
egyetemet. Legyenek alkotók, gondolkodók
és felelős polgárai Magyarországnak, a hazájuknak – itthon! Annál is inkább idehaza,
mert Európa bezárkózik. Fél.
Én kinyitom Önöknek a Semmelweis Egyetem kapuját. Kedves fiatalok, lépjetek be
rajta!
Isten hozta Önöket a Semmelweis
Egyetemen!
*A cikk az egyetem szeptember 7-én, a Budapest
Kongresszusi Központban tartott tanévnyitó
ünnepségén elhangzott köszöntő beszéd írott
változata. Lejegyezte: Tolnai Kata
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tanévkezdő

Évindító ünnepség
A Budapest Kongresszusi Központban szeptember 7-én délelőtt tartott ünnepélyes
évnyitón indult az egyetem 239. tanéve.
A rendezvényt magas rangú vendégek is
megtisztelték jelenlétükkel. A nézők soraiban üdvözölhettük dr. Erdenechimeg
Omboosuren mongol, Cecilia Björner
svéd nagykövetasszonyt, Mushtaq Ali
Shah pakisztáni, Ahmad M. Abdelrazek
palesztin, Ali Reza Irvash iráni nagykövet
urat, továbbá: Dermot McGauran urat, az
Ír Nagykövetség, Cenk Ünal urat, a Török
Nagykövetség első titkárát, Marian Varga urat, a Szlovák Nagykövetség titkárát,
Matthias Gruber urat, a német kulturális
és oktatási referenst, Carolyn Glassman
asszonyt, az Amerikai Nagykövetség kulturális referensét, dr. Jorg Weidenhammer
urat, az Asklepios Campus Hamburg vezetőjét, Giovanni Cataluccio urat, az Olasz
Kultúrintézet képviselőjét. Az ünnepség
vendégeként köszöntötték dr. Medgyaszai
Melinda egészségpolitikai államtitkár aszszonyt, dr. Manherz Károly urat, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium szakállamtitkárát,
dr. Kroó Norbert urat, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, dr. Németh Tamás urat, az MTA főtitkárát, dr. Sótonyi Péter rector emeritus urat, dr. Péczeli Gábor
urat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorát, dr. Szabó András
urat, a Károli Gáspár Református Egyetem,
dr. Kristóf János urat, a Pannon Egyetem,
dr. Jámbor Imre urat, a Budapesti Corvinus
Egyetem rektorhelyettesét, dr. Karlinger
Kinga asszonyt, a Magyar Orvosi Kamara
főtitkárát, Varga Benedek urat, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár főigazgatóját és címzetes főigazgatóját, dr. Kapronczay Károly urat, dr. Horváth Attila urat, az International College
főigazgatóját és munkatársát, dr. Wollner
Zsuzsa asszonyt.
Az ünnepség elnökségében helyet foglalt
egyetemi vezetők: dr. Tulassay Tivadar
egyetemi tanár, rektor, dr. Kollai Márk
egyetemi tanár, általános rektorhelyettes,
dr. Ádám Veronika egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes, dr. Fejérdy Pál
egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, dr.
Karádi István egyetemi tanár, az Általános
Orvostudományi Kar dékánja, dr. Mészáros
Judit főiskolai tanár, az Egészségtudományi
kar főigazgatója, dr. Gera István egyetemi
tanár, a Fogorvostudományi Kar dékánja, dr.
Klebovich Imre egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Kar megbízott dékánja,
dr. Tihanyi József egyetemi tanár, a Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánja és

dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, a Doktori
Tanács elnöke.
Az ünnepséget két hallgató, Pálos Nikolett
és Póth Sándor vezette narrátorként.
Tulassay Tivadar rektor úr elsőéveseket üdvözlő beszédét a 4. oldalon olvashatják.
Az egyetem külföldi hallgatóit is köszöntötték. A következőkben dr. Ligeti Erzsébet, a
Külföldi Hallgatók Titkársága társigazgatójának beszédét olvashatják.

nen langfristigen Eindruck ausüben werden.
Sie werden die Kultur verschiedener Nationen
kennenlernen können, da an unserer Universität der Unterricht gleichzeitig in drei Sprachen ausgeführt wird.
Die Semmelweis Universität bietet Ihnen ein
ernsthaftes, interessantes, modernes Medizinstudium an, aufgrund dessen Sie die hier
erworbenen Kenntnisse überall in der Welt
erfolgreich verwenden können. Wir bestreben
uns den fachlichen und moralischen Wert der
an der Semmelweis Universität ausgestellten Diplome und Zeugnisse zu bewahren.
Ihre Vorgänger haben unsere Bestrebung oft
mit sehr positivem Feedback unterstützt. Ein
ernstes Studium fordert viel Arbeit – nicht nur
von unserer sondern auch von Ihrer Seite. Ich
kann Ihnen aber versprechen, dass die akademische Lehrkraft sich bemühen wird, Ihnen
das ernste - nicht immer sehr leichte – Studium beliebt zu machen. Und ich möchte Sie
auf die Worte von Hermann Hesse erinnern:
Und jedem Anfang wohnt
Ein ZAUBER inne,
Der uns beschützt und der
Uns hilft zu leben

 Ligeti Erzsébet

Ich wünsche dass Sie den Zauber des Medizinstudiums je eher entdecken, und dieser
Zauber sei fähig Sie durch die anfänglichen
Schwierigkeiten Ihres neuen Lebens in dem
fremden Land zu helfen.
A továbbiakban a Külföldi Hallgatók Titkársága igazgatója, dr. Kollai Márk beszédét
olvashatják.

Liebe Studentinnen,
liebe Studenten!
Seien Sie an der Semmelweis Universität in
dem 26. Studienjahr des deutschsprachigen
Studienganges – und im Studienjahr der
Eröffnung von unserem Asklepios Campus
Hamburg – herzlichst willkommen. Wir freuen uns dass Sie für Ihr Medizinstudium unsere
Universität gewählt haben – und wir hoffen
dass Sie sich auch freuen, dass Sie die glücklichen Auserwählten sind, die von den etwa
1000 Bewerbern zugelassen worden sind. Sie
stehen vor den schönsten und wahrscheinlich
den aufregendsten Jahren Ihres Lebens. Sie
werden die tausend Wunder des menschlichen Körpers entdecken, sowie die Prozesse
die zur Erkrankung führen, und auch die Methoden wie viele dieser Erkrankungen erfolgreich geheilt werden können. Sie werden neue
Freunde erwerben und Persöhnlichkeiten
kennenlernen, die auf Ihr fachliches Leben ei-

 Kollai Márk
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Honorable Rector,
Vice-Rectors, Deans, Professors
of the University, dear Students,
Ladies and Gentlemen,
It is my honor to extend my greetings on behalf
of the Senate of the Semmelweis University and
welcome you to the 239th academic year. As for
the English Language Course, this year we celebrate our 20th anniversary. It was twenty years
ago that we started out with only four students;
this year we have 300 students in the first year
alone, selected from 900 applicants. Since the
initiation of this program we have accepted
students from as many as 45 countries of five
continents and issued well over 1000 diplomas
in medicine, dentistry and pharmacy. Semmelweis University has a long tradition in teaching,
patient care and research, which we cherish, but
we are improving constantly, as well: last year a
new Dentistry Center was completed, whereas
tomorrow, a brand new Basic Science Building
will open its doors for teaching and research.
Let me extend my special welcome to our freshmen who will have to exhibit a strong and
dedicated spirit for the coming years. You will
need a strong spirit, because you are entering
a completely new way of life. For many of you
becoming university students will represent a
considerable challenge. The level of requirement in academic performance will be much
higher than what you probably have been used
to in your high school years. You will have to
study in a more independent way and also bear
more responsibility for the results. Although you
will get all the help and support you need from
your tutors and professors, this period will be a
test of growing up.
The question often arises from our sometimes
overburdened students: Why do we have to
know all that? The answer is: because medicine
is a unique science. It is unique − among other
reasons − because of its target, the patient. Patients are individuals, that is, they are individually different. Actually every human being is
different and although, this variance of human
mankind is often delightful, it makes practicing
medicine more difficult. There are no automatic
diagnoses; the physician has to collect all the
relevant information, like anamnesis, physical
examination, lab records, sometimes results of
interventions using high tech equipment and
then think and come to a conclusion, which has
to be based on firm knowledge of every possible aspect of the physiological and pathological mechanisms involved. It is an intellectual
activity of the highest level. It might be said
that medical profession is not only a profession
it is rather an art, and becoming a good artist in
medicine is a real challenge.
Finally, part of the challenge for you is studying in a foreign country. I am confident, however, this will not represent a serious obstacle,
because Hungary is a friendly place with a congenial atmosphere. Also, university life is full of
happy and relaxed moments and exciting experiences, especially in such an international environment. We have been running this program
without any difficulty for the past 20 years, and
I have every reason to believe that this tradition
will continue. So I wish you successful years at
Semmelweis University, and, also, a good time
in Hungary.
Thank you.

Semmelweis Egyetem
Az idei tanévnyitó ünnepségen az egyetemi
jogar is szerepelt a színpadon. Az első évfolyamra felvett hallgatók fogadalomtétele
során a kijelölt diákok kezük jogarra helyezésével tettek esküt.

Kitüntetések átadása
A Semmelweis Egyetem Szenátusa a következő oktatóknak az egyetem érdekében
több évtizeden át kifejtett kiemelkedő tevékenységükért és kiváló oktatói munkájukért
Kiváló Oktató kitüntetést adományozott:
Általános Orvostudományi Karon
Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens
(Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens
(Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet)
Dr. Tímár Júlia egyetemi docens
(Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
Egészségtudományi Karon
Koltai Endréné főiskolai adjunktus
(Fizioterápiai Tanszék)
Fogorvostudományi Karon
(a Hallgatói Önkormányzat önálló
javaslata alapján)
Dr. Suba Zsuzsanna egyetemi tanár
(Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati
Klinika)
A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 2000-ben hozott határozatával alapította a Pro Universitate díjat, amelylyel azon személyeket kívánja kitüntetni,
akik többéves kimagasló tevékenységükkel
hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek
magas szintű megvalósításához.
A 2008. évi Pro Universitate díjat az alábbi személyek kapták:
Dr. Vasas Lívia, a Központi Könyvtár főigazgatója
Dr. Rozgonyi Ferenc professzor, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai Intézetének egyetemi tanára
Dr. Vámos József, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Kémiai Intézetének
nyugalmazott egyetemi adjunktusa

Köztársasági ösztöndíjasok
A 2008/2009-es tanévben a következő hallgatók kapnak köztársasági ösztöndíjat
Általános Orvostudományi Karon
Szili Balázs
Kristóf Katalin
György Bence
Révész Katalin
Konta Laura Éva
Énzsöly Anna
Kirschenbaum Dániel
Csekő Anna Judit
Gullai Nóra
Schäfer Betti
Kugler Eszter

Kaposi Ambrus
Rónai Katalin Zsuzsanna
Pesti Szabolcs József
Kovács Anikó
Gyímesi Boróka
Egervári Gábor
Horváthy Dénes Balázs
Egészségtudományi Karon
Vraukó Katalin
Simonová Erika
Takács Hajnalka
Feczkó Vivien
Szilágyi Nóra
Bartha Kinga Orsolya
Thuránszky Nóra
Tabajdi Ágnes
Szilágyi Blanka Krisztina
Répási Eszter
Fogorvostudományi Karon
Vámos Dávid
Kivovics Márton
Stiedl Péter
Beke Barbara
Gyógyszerésztudományi Karon
Váradi András
Kiss Gergely
Tóth Eszter
Marosi Attila
Juhász Ákos
Testnevelési és Sporttudományi Karon
Heim Attila
Kiss Júlia
Kovács Anna
Matlák János
Gergely Márk
Az ünnepség végén az 1958-ban alakult,
1991 óta önfenntartó Bartók Táncegyüttes
(képünkön) – művészeti vezetője Teszáry
Miklós – műsora örvendeztette meg a
közönséget. Az együttes zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát-medence
folklórhagyományát. Ezúttal műsoruk erdélyi tájegységekről származott, s kísérőjük a
Tündök Zenekar volt. A nagy sikerű előadás
után a Szózat közös éneklésével zárult a rendezvény.

IX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember 22.
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Siessünk a jóra!
Ünnepi beszéd az orvosavatáson
Többéves kemény küzdelem végéhez értünk
a mai napon, és kezdődik egy még hosszabb
és keményebb harc: a hivatásszerű küzdelem a betegek életéért és egészségéért. Az
orvosi tanulmányok jelentős próbatétel elé
állítják még a legjobb képességekkel megáldott hallgatókat is, szorgalom és kitartás
nélkül nem tudnak a nagy i-re pontot tenni. Mindezek után, óriási adathalmazzal és
összefüggések garmadával az agyukban
a fiatal doktorok számára egy másik nagy
próbatétel következik. Ez pedig a valódi
felelősséget jelenti mindennapi munkájuk
során. Ez az a lelkiismereti kérdés, amely
egy állandó őrszemet jelent agyunkban és
lelkünkben. Ez a beteg veszélyhelyzetének
felismerését és a várható veszély lehető legkisebbre való csökkentését jelenti. Tulajdonképpen egy állandó, tudatos koncentrációt
jelent, amellyel a beteg állapotát és sorsát
folyamatosan, kitartóan követjük. Egyben
tudásanyagunk folyamatos alkalmazását és
fejlesztését is jelenti. Ezt a felelősségérzetet
magabiztosan, szorongás nélkül kell elviselnünk, mert ha nem, az rontja a teljesítményünket. A hályogkovács finom, gyakorlott
mozdulatának fontos eleme nagyfokú tudatlansága, a veszély ismeretének hiánya.
Nekünk úgy kell ezeket a mozdulatokat,
diagnosztikus és terápiás döntéseket hoznunk, hogy egyben minél nagyobb mértékben tisztában kell lennünk a beteg állapotával, tevékenységünk esetleges veszélyeivel
és közben sem kezünknek, sem szívünknek
nem szabad megremegnie.

Kedves doktorjelöltek!
A fenti gondolatokkal nem szorongást, esetleg félelmet kívántam kelteni Önökben, nem
elrettenteni akarom Önöket az orvoslástól,
talán a világ legszebb hivatásától. Ellenkezőleg, az a felelősség, amellyel munkánkat
végezzük egyben meg is erősít bennünket,
kitartóvá, küzdőképessé tesz minket, jelentősen növeli öntudatunkat, szilárddá teszi
jellemünket.
Egyetemünkön további munkájukhoz jelentős muníciót kaptak, a modern orvostudomány legfontosabb elemei jelentik Önök
számára azt a tudásanyagot, amellyel bátran és magabiztosan végezhetik gyógyító
tevékenységüket. A tanulás és a vizsgák
nehézségeinek emlékét nyomja el ennek
a hat évnek minden szép élménye, emlékezzenek egyetemünkre jó szívvel bárhol
is dolgoznak a világban. Vegyenek részt
egyetemünk öregdiák, alumni mozgalmában, tudjunk egymásról az elkövetkező
évtizedekben is, adják át tapasztalataikat a
fiatalabbaknak, mert ezzel a következő generációk képzését javíthatjuk, fejlődésüket
megkönnyíthetjük.
A világban napjainkban szinte mindenütt az

egészségügy finanszírozási gondokkal küzd.
Sajnos az orvosnak nemcsak a betegek bajaival kell megbirkóznia, hanem azzal a fiskális szemlélettel, amely minél olcsóbbá akarja
tenni a gyógyító tevékenységet. Természetesen aktivitásunk pénzügyi szempontból
nem lehet parttalan, ismernünk és alkalmaznunk kell a takarékos gazdálkodás alaptörvényeit, a szolgáltató és a beteg pénztárcájára
egyaránt vigyáznunk kell. Azonban van egy
arany középút, amelyet az orvosnak minden
szabálytól és szabályzótól függetlenül rendületlenül követnie kell. Meg kell találnunk
minden beteg esetében azokat a módszereket és terápiás eszközöket, amely a beteg
javára szolgál, de tevékenységünkben nem
jelent pazarlást, anyagi visszaélést.
Azt szokás mondani, hogy egy társadalom
fejlettségét az határozza meg, hogy a gyermekekkel és az öregekkel hogyan bánik.
Tiszta szívemből gondolom és mondom,
hogy a betegek ugyanilyen kiszolgáltatottak
és egy társadalom értékét a betegekkel való
bánásmód is jellemzi. Ez egyben nemcsak a
közvetlen gyógyító tevékenységet, hanem
az utógondozást és természetesen – időben logikusan – elsősorban a prevenciót
jelenti. Sajnos kevés állam tartja szem előtt a
prevenció szempontjait, ezzel egyben hoszszú távon jelentős megtakarításoktól esik
el. Orvosi ténykedésünk során a gyógyítás
közvetlen feladatai mellett nem szabad
megfeledkeznünk a megelőzés folyamatos
gyakorlásáról. Ez a tevékenységünk is felelősségünk egyik őrszeme kell hogy legyen.
Az elektronikus forradalom, az internet világa még egy fontos próbatétel elé állít minket a gyógyítás során. A világon ma 1 milliárd személyi számítógép szolgálja a modern
ismeretek terjesztését. Betegeink csak rákattintanak a megfelelő témára és ömlik
feléjük az ellenőrizhetetlen egészségügyi
információ. Gyakran részletkérdésekben
több adatot ismernek, mint kezelőorvosuk.
Ez a jelenség is a folyamatos képzés fontosságát jelzi, mégpedig a bizonyítékokon
alapuló orvoslás („evidence based medicine”)
szigorú szabályai szerint. Nemcsak a kötelező továbbképzések, hanem önképzésünk
folyamatában is nagyon gondosan kell forrásainkat kiválasztani. Az orvosi információ
ma már végtelen tárházában olyan megbízható információkat tartalmazó közleményeket, folyóiratokat olvassunk, mely a már
leülepedett, kikristályosodott, több oldalról
igazolt adatokat közli, mert ezzel betegeink
kaotikus ismereteit is megfelelő mederbe
tudjuk terelni és egyben olyan bizalmi légkört tudunk teremteni, mely a gyógyítás és
gyógyulás folyamatában nélkülözhetetlen.
A súlyosan beteg ember rendkívüli bizonytalanságot, félelmet, szorongást érez, kapaszkodik barátaiba és orvosába. Nekünk,

 Karádi István

orvosoknak nyugalmat, biztonságot kell
sugároznunk, félelmeiket – a körülményekhez képest – mérsékelnünk kell. Ennek
egyetlen módja van, melyet most útravalóul
Henri Frederic Amiel, svájci költő és filozófus szavaival ajánlok Önöknek:
„Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt
utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni!”
Dr. Karádi István
ÁOK dékán
(Az orvosok avatása július 5-én volt a Művészetek Palotájában.)

A Semmelweis Egyetem
Kiváló Diákköröse
A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet 2008-ban
végzős hallgatók részére a „Semmelweis
Egyetem Kiváló Diákköröse” cím elnyeréséért. A kitüntetés célja az egyetemen
éveken át tartó kiemelkedő tudományos
munka elismerése. A kitüntető címet az
egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa
ítéli oda maximum tíz hallgatónak. A pályázat pénzdíja bruttó 50 000 forint. A pályázatot a TDK Tanácsnál 2008. október
30-ig lehet leadni (Nagyvárad téri Elméleti
Tömb, Nagyvárad tér 4. fszt. F-4.)
Pályázati feltételek:
A pályázó a Semmelweis Egyetem valamelyik karának (ÁOK, EFK, FOK, GYTK, TF)
2008-ben végzős hallgatója. A pályázatnak tartalmaznia kell: a TDK honlapjáról (http://www.tdk.sote.hu) letölthető,
kitöltött pályázati űrlapot, a diákkörös
hallgató vázlatos szakmai önéletrajzát, és
az önéletrajz mellékleteként a megjelent
tudományos közleményeit, tudományos
konferenciákon és fórumokon elhangzott
előadásainak, bemutatott posztereinek
absztraktját. A pontozás részletes szabályai a www.tdk.sote.hu honlapon olvashatók.
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Semmelweis Egyetem

Semmelweis Napi
ünnepségsorozat

Fotó: D. Kiss Balázs

Az egyetemi Semmelweis Napon, július 1-jén, Semmelweis Ignác
születésének 190. évfordulójáról emlékeztünk meg. Az eseménysorozat
hagyományosan a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, Semmelweis
szülőházában kezdődött. Ünnepi beszédet mondott dr. Rigó János
egyetemi docens (képünkön), az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
igazgatója.

Fotó: D. Kiss Balázs

Fotó: D. Kiss Balázs

 Tulassay Tivadar nyitotta
meg az ünnepséget

 Rigó János
 Az ünnepi beszédet mondó
Stubnya Gusztáv
A főépület udvarán álló Semmelweis Ignác
szobornál folytatódott a megemlékezés,
ahol koszorúzási ünnepség következett.
Ünnepi beszédet dr. Stubnya Gusztáv
stratégiai, működésfejlesztési és igazgatásszervezési főigazgató mondott. Beszédét
teljes terjedelemben olvashatják az egyetem honlapján. A szobornál koszorút helyezett el dr. Tulassay Tivadar – dr. Stubnya
Gusztáv dr. Karlinger Kinga (a Magyar
Orvosi Kamara nevében) dr. Monos Emil
– dr. Túróczy Gergely – dr. Honti József
(az egyetem Baráti Köre nevében), Végvári
Tamás – Papp Magor (a Hallgatói Önkormányzat nevében – képünkön) és Herczeg
György – Oláh Dániel (az Instruktor Öntevékeny Csoport nevében)

dr. Tulassay Tivadar rektor nyitotta meg az
elmúlt idők egyik legnagyobb orvosa születése 190. évfordulója tiszteletére, Európa
legrégebbi institúciójú egyetemén rendezett ünnepséget. A vendégek közt köszöntötte többek közt dr. Medgyaszai Melinda asszonyt, az Egészségügyi Minisztérium
szakállamtitkárát, dr. Dudits Dénes urat, a
Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, dr.
Paragh György urat, a Debreceni Egyetem

Ugyanezen a napon, július 1-jén 14 órakor a
Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében
tartották a szintén hagyományos ünnepséget, amely az egyetemi év záróakkordja is. Az egyetem vezetőinek ünnepélyes
bevonulása és a Himnusz eléneklése után

Fotó: D. Kiss Balázs

Semmelweis Napi
ünnepség

 Végvári Tamás és Papp Magor is
koszorúzott

Orvos- és Egészségtudományi Centrumának
elnökét, dr. Balázs Ilona asszonyt, a Magyar
Gyógyszerészi Kamara alelnökét, dr. Erős
István urat, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökét, dr. Pellioniszné dr.
Paróczai Margit asszonyt, a Richter Gedeon
Nyrt. emberi erőforrás igazgatóját, dr. Járai
Zsigmond urat, a Gazdasági Tanács tagját
és dr. Sótonyi Péter rector emeritus urat.
A megemlékezésen dr. Schaff Zsuzsa professzor asszony, az II. sz. Patológiai Intézet
leköszönő igazgatója méltatta Semmelweis
Ignác máig élő és tanulságos munkásságát.
Beszédét teljes terjedelmében olvashatják
az egyetem honlapján.
Ezután a tanszékvezetésről leköszönő professzorok vették át – munkásságuk méltatását követően – a nekik adományozott arany
pecsétgyűrűt. Az egyetem címerét ábrázoló
gyűrűt a következők kapták:
Dr. Schaff Zsuzsanna, az ÁOK II. sz. Patológiai Intézetének leköszönt igazgatója
(képünkön a 9. oldalon)
Dr. Fidy Judit, az ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének leköszönt igazgatója
Dr. Tringer Lászlóné, az Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszékének leköszönt igazgatója
Dr. Tóth Ákos, a Testnevelési és Sporttudományi Kar Úszás és Vízi Sportok Tanszékének leköszönt igazgatója
Dr. Tomcsányi Teodóra, a Mentálhigiéné
Intézet leköszönt igazgatója
Dr. Török Tamás, a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézetének
leköszönt igazgatója
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 Shaff Zsuzsanna átveszi a gyűrűt

 Sós Csaba és Tulassay Tivadar

Fotó: D. Kiss Balázs

Magyar Felsőoktatásért
Emlékplakett

 Tringer László átveszi a Professor Emeritus címet

Kiemelkedő munkájuk elismeréseként kitüntetéseket adományozott egyetemünk
oktatóinak az oktatási és kulturális miniszter. A kitüntetéseket Tulassay Tivadar rektor
adta át a következő személyeknek:
Dr. Friedmann Tamás szaktanácsadó
(ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet)
Dr. Tóth Miklós egyetemi tanár
(ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet)
Krasovec Ferenc igazgató (képünkön)
(TF Könyvtár)
Dr. Márkusz Istvánné ügyvivő szakértő (TF
Gazdasági Igazgatóság)
Dr. Csömör Sándor egyetemi docens
(ÁOK II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika)

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Dr. Takács Ferenc egyetemi tanár
(TF Társadalomtudományi Tanszék)

A 2008-ban kinevezett igazgatók

Professor Emeritus címet kapott

Dr. Szathmári Miklós (I. sz. Belgyógyászati
Klinika)
Dr. Bérczi Viktor (Radiológiai és Onkoterápiás Klinika)
Dr. Kellermayer Miklós (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
Dr. Tímár József (II. sz. Patológiai Intézet)
Dr. Kiss István tanszéki csoportvezető
(Geriátriai Tanszéki Csoport)
Dr. Török Péter (Mentálhigiéné Intézet)
Dr. Sós Csaba tanszékvezető
(Úszás és Vízi Sportok Tanszék) (képünkön)
Dr. Bagdy György (Gyógyszerhatástani Intézet)

Dr. Flautner Lajos (ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika)
Dr. Jeney András (ÁOK I. sz. Patológiai és
Kísérleti Rákkutató Intézet)
Dr. Tringer László (ÁOK Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Klinika) (képünkön)
Dr. Horváth Attila (ÁOK Bőr-, Nemikórtani
és Bőronkológiai Klinika)
Dr. Oláh Imre (ÁOK Humánmorfológiai és
Fejlődésbiológiai Intézet)
Dr. Nemes Attila (ÁOK Ér- és Szívsebészeti
Klinika)
Dr. Fürst Zsuzsanna (ÁOK Farmakológiai és
Farmakoterápiás Intézet, képünkön)
Dr. Kecskeméti Valéria (ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
Dr. Sótonyi Péter (ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet)
Dr. Takács Ferenc (TF Társadalomtudományi Tanszék)

Pro Universitate díjat kapott
Péter Sámuel ny. segédasszisztens
(ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet)

Július 1-jei hatállyal egyetemi
docensi kinevezést kapott
Általános Orvostudományi Karon
Dr. Csala Miklós (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet)
Dr. Szőke György (Ortopédiai Klinika)
Dr. Tóth Miklós (II. sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Csóka Mónika (II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika)
Dr. Daragó László (Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet)
Dr. Káldi Krisztina (Élettani Intézet)
Dr. Glasz Tibor (II. sz. Patológiai Intézet)
Dr. Kóbori László (Transzplantációs és Sebészeti Klinika)
Dr. Langer Róbert (Transzplantációs és Sebészeti Klinika)
Testnevelési és Sporttudományi Karon
Dr. Vágó Béla (Atlétikai Tanszék)
Központi szervezeti egységnél
Dr. Török Szabolcs (Mentálhigiéné Intézet)
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tanévzárás

 Fürst Zsuzsanna és Tulassay Tivadar

A 2007-2008-as tanévben
habilitációs képesítést szerzett
Dr. Andréka Péter – osztályvezető főorvos
Dr. Benyó Zoltán – egyetemi docens
Dr. Bérczi Viktor – egyetemi adjunktus
Dr. Bodó Imre – osztályvezető főorvos
Dr. Dinya Elek – osztályvezető
Dr. Görbe Éva – egyetemi docens
Dr. Jánoskúti Lívia – egyetemi docens
Dr. Kiss-Tóth Endre – lecturer
Dr. Kolev Kraszimir – egyetemi adjunktus
Dr. Moldvay Judit – egyetemi docens
Dr. Mucsi István – egyetemi docens
Dr. Somogyi Anikó – egyetemi docens
Dr. Sperlágh Beáta – tudományos tanácsadó
Dr. Váradi András – tudományos tanácsadó
Dr. Várkonyi Judit – egyetemi adjunktus

Egészségügy Kiváló Szakdolgozója
Nyugdíjba vonulása alkalmából Vártok
Józsefné ápolási igazgatónak – a Kútvölgyi
Klinikai Tömb Ápolásvezetése felterjesztésére – elismerést adományozott a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, „Budapestiek az Egészségügyi Szakdolgozókért
Alapítvány”. A kitüntetést az alapítvány képviseletében dr. Kálmánné Simon Mária
kuratóriumi tag adta át.

 Krasovec Ferenc átveszi az emlékplakettet

Alapítványi díjak átadása
A 2008. évi Richter Gedeon tudományos pályadíjak átadása
A Richter Gedeon tudományos pályadíjak odaítéléséről született döntéseket dr.
Ligeti Erzsébet egyetemi tanár, az Egyetemi Tudományos Tanács tagja ismertette, az
okleveleket dr. Pellioniszné dr. Paróczai
Margit, a Richter Gedeon Nyrt. emberi erőforrás igazgatója adta át. Az Egyetemi Tudományos Tanács, illetve a Doktori Tanács javaslata alapján a díjak odaítéléséről a Szenátus
döntött.

gasztroenterológia – hepatológia szakterületén elért eredményeiért.
Elméleti munkatársak közül
Dr. Nemoda Zsófia egyetemi adjunktus,
az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet dolgozója, a
dopamin és a szerotonin rendszer polimorfizmusának vizsgálatáért.
Dr. Novák Márta egyetemi docens, a Magatartástudományi Intézet munkatársa,
alváskutatási eredményeiért.

Publikációs pályadíjak
Kutatási pályadíjasok
A klinikai munkatársak közül
Dr. Igaz Péter egyetemi tanársegéd, a II.
sz. Belgyógyászati Klinika munkatársa, a
mellékvese daganatok patogenezisének
tanulmányozásáért.
Dr. Müller Veronika, a Pulmonológiai Klinika egyetemi adjunktusa, a nemek közötti
eltérések számos kórfolyamatban végzett részletes analíziséért.
Dr. Lakatos Péter László egyetemi tanársegéd, az I. sz. Belgyógyászati Klinikán a

Az elismerést a Semmelweis Egyetemről
jegyzett első vagy utolsó szerzős, referált
nemzetközi folyóiratban megjelent közleménnyel nyerhették el.
Díjazottak:
Dr. Szijártó Attila klinikai orvos, az I. sz. Sebészeti Klinika fiatal kutatója.
Dr. Joó József Gábor egyetemi tanársegéd, az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika munkatársa.
Dr. Novák Márta egyetemi docens, a Magatartástudományi Intézet munkatársa.

Fotó: D. Kiss Balázs

A doktorandusz hallgatók számára
meghirdetett pályázaton díjat nyert

 Keményné Fehér Izabella és Mészáros Judit

Gonda Xénia, munkájának címe: A szerotonin transzporter gén szerepe a személyiség és a pszichiátriai betegségek hátterében. Témavezetője: dr. Bagdy György
tudományos szaktanácsadó, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet.
Dr. Pócza Péter, aki onkogenomikai vizsgálatokkal foglalkozik. Témavezetője: dr.
Falus András egyetemi tanár, Genetikai,
Sejt- és Immunbiológiai Intézet.
Dr. Lazáry Áron, akinek a kutatási területe a csontritkulás molekuláris biológiai
megközelítése. Témavezetője: dr. Takács
István egyetemi docens, I. sz. Belgyógyászati Klinika.

IX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember 22.
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A Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója kitüntetésben részesültek
Korein Tamásné
Erdős Csaba
Papez Emilia
Klebikné Bóka Edit
Dr. Kovács Gábor
Tamás Mihály
Farkas Béláné
Dr. Doros Attila
Bányay Gyuláné
Dr. Fülöp András
Nágel Józsefné
Pulai Jánosné
Kuthán György

ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
ÁOK Ér- és Szívsebészeti Klinika
ÁOK Ér- és Szívsebészeti Klinika
ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
ÁOK Kardiológiai Tanszék-Cardiovascularis Centrum
ÁOK Neurológiai Klinika
ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
ETK Tanulmányi Osztály és Hallgatói Információs Iroda
ETK Tanulmányi Osztály és Hallgatói Információs Iroda
Központi Szállítás

Rektori Dicséretben részesültek
Bognár Krisztina
Ferencz-Csiki Gabriella
Kassai Szilvia
László Ildikó
Tompos Szabolcs
Kaldenecker Jánosné
Szmekál Éva
Lichthammer Adrienn
Dr. Csehné Kiss Judit
Ditrói Kálmán
Pfeifer Ferenc
Csatai István
Schlégl Ferencné

ÁOK Urológiai Klinika
ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
ETK Könyvtár
GYTK Farmakognózia Intézet
Központi Szállítás
Biztonságtechnikai Igazgatóság
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

tanévzárás

A Semmelweis Napon rendezett díszünnepség, ami egyben az akadémiai tanév
lezárása is, a Szózat elhangzása előtt zenéléssel ért véget. A Snorri Sigfus Birgisson: Snorri
Thorfinnsson’s Lulabby, a Joseph Bodin de
Boismortier: Szonáta és az Elgar: Salut D’
Amour című darabokat Tokodi Krisztina,
a Belgrádi Zeneművészeti Akadémia leendő
magisztere, Mészáros Zsuzsanna, a londoni Trinity College leendő magisztere és
Klemm Katalin, az Újvidéki Zeneművészeti
Egyetem zenei előadóművésze adta elő.

Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter Semmelweis Nap alkalmából kitüntetéseket adományozott egyetemünk munkatársainak is, melyeket június 30-án az
Egészségügyi Minisztériumban vettek át.
Batthyány–Strattmann László-díjat
kapott
Dr. Nobilis András egyetemi adjunktus,
ÁOK II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Tarján Ildikó egyetemi tanár (képünkön), FOK
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Pro Sanitate-díjat kapott
Dr. Demeter Judit egyetemi tanár (képünkön), ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dékáni Dicséretben részesültek
Morgenthál Andrea
Kovács Istvánné
Uhály Teréz
Olosz Rita
Szaniszló Mária
Soros Ilona

ÁOK Urológiai Klinika
ÁOK Urológiai Klinika
ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
GYTK Gyógyszerészeti Intézet

 Demeter Judit Székely Tamás
minisztertől átveszi a díjat

Főigazgatói Dicséretben részesült
Keményné Fehér Izabella

(ETK Morfológiai és Fiziológiai Intézet, képünkön)

Rektori Dicséret többszörös önkéntes véradóknak
Bánfalvi Anett
ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Fábián József
ÁOK Kútvölgyi Klinikai Tömb
A Dr. Rácz István Alapítvány díja
Dr. Marton Sylvia professzor asszony ismertette a kuratórium döntését, melyet a
Doktori Iskolával együttműködve hoztak
meg. Az utóbbi öt évben kiemelkedő PhD
tevékenység alapján fokozatot szerzett hallgatók közül a kuratórium egyhangú szavazás alapján

Kiss Dorottya okleveles gyógyszerésznek
ítélte a díjat, aki jelenleg a Richter Gedeon
Nyrt. Készítményfejlesztési Főosztályának
Gyógyszer-technológiai Osztályán kutatófejlesztőként dolgozik. 2007 októberében
védte meg PhD értekezését maximális pontszámmal.

Egészségügyi Miniszteri Dicséretet
kapott
Rácz Imréné asszisztens,
(képünkön), ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Egészségügyi Miniszter Elismerő
Oklevelét kapta
A Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézetének kollektívája
Eötvös József-díj Pedagógus Nap alkalmából a szenátus javaslata alapján
Dr. Fonyó Attila
Professor Emeritus Eötvös József-díj kitüntetésben részesült.

élménybeszámoló
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Pekingi emlékek

Augusztus 4-től 25-ig Pekingben voltam a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon,
mint a magyar férfi vízilabda válogatott orvosa.
Az eredmény ismeretében kaptam a felkérést egy szubjektív hangvételű
írás elkészítésére, aminek szívesen tettem eleget.
A pekingi játékokat nagyszerűen rendezték
meg. A kínaiak lélegzetelállító építkezésekkel
teremtették meg a különböző versenyszínhelyeket, valamint az olimpiai falut. Nekem a
csodálatos madárfészekbe sikerült eljutnom
egy atlétikai versenyre, valamint a két uszodába, a buborékba, ahol az úszóversenyek
voltak és természetesen a vízilabda-mérkőzések színhelyére. Az olimpiai falu szép
volt, csupa nagy, 9-10 emeletes lakóházzal,
parkokkal, sétányokkal. Ahogy az általában
lenni szokott, a lakások, szobák viszonylag
szűkösek voltak, nem irigylem azokat, akik
később majd ezekben fognak lakni. Az olimpiai falun belül minden rendelkezésre állt.
Két étterem biztosította a kényelmes étkezést. A sokféle és változatos ételek – mint
általában ilyen tömegméretű étkeztetés
esetén – átlagos minőségűek voltak, ehetők,
de különösebb élvezeti érték nélkül. Aki tehát egy jó budapesti kínai étterem élményét
kívánta átélni, csalódnia kellett.

Olimpiai falu
Voltak üzletek, hol ajándék- és népművészeti tárgyakat lehetett venni, fodrászszalon, bank, posta stb. Parádésan berendezett
erősítőteremben végezték a sportolók kiegészítő sportjaikat – ki nehéz súlyokkal, ki
ravasz erőgépekkel, ki pedig futószőnyeg-,
kerékpár- vagy evezős ergométeren. Egy
ötvenméteres uszoda volt az erősítőterem
mellett, amelyben néha a vízi sportolók
végezték kiegészítő edzéseiket, máskor pedig egyszerűen csak strandoltak. Jópofa élmény volt találkozni itt a leghíresebb élsportolókkal, és tapasztalni az olimpia jótékony
légkörét. Azok a hírességek, akik máskor
elrejtőznek a nyilvánosság elől, most vidám
protokollmosollyal álltak egymás fényképezőgépei elé.
Kétségtelen, hogy a helyszínen sem volt
könnyű átélni, hogy honfitársaink sikerei egyre késtek, megtanultuk becsülni a
kevésbé fényes érmeket, helyezéseket is.
A sportban járatos ember számára azonban ezek az eredmények voltak várhatók.
Tudomásul kell vennünk, hogy a legtöbb
sportágban megnőtt a konkurencia, több
riválissal kell megküzdenünk. A „klasszikus”
vívónemzetek mellett, mint Olaszország,
Franciaország, majd később Németország,
Szovjetunió, Lengyelország ma már szinte
mindenki vív, kínai, japán, amerikai, koreai
versenyzők nyernek érmeket. Sok sportágnak nem kedveztek a politikai változások.

A küzdősportokban, öttusában, atlétikában
régebben egy-egy szovjet versenyző volt
a rivális, ma az első 5-6 helyezett a Szovjetunió utódállamaiból kerül ki, esélyt sem
adva a többi versenyzőnek a dobogóra.

Sporttörténeti csúcson
a vízilabda
Sikereink az utolsó napokban születtek.
Vártuk a kajak-kenu versenyzők sikereit,
bár talán valamivel többet is vártunk tőlük.
Részben az utóbbi hónapok edző-versenyző villongásai, részben a tragikus esemény
miatt ennyit sikerült elérni, és ez is hatalmas siker. Jólesik szólnom csapatunkról, a
férfi vízilabda válogatottról. A sportág történetében a magyar válogatott 9 olimpiai
aranyérmével olyan hegemóniára tett szert,
amelyet a mi életünkben nem fognak megdönteni, hiszen riválisaink maximum háromnál tartanak. Ebben a példátlan sorozatban
pedig a jelen csapat – az eddigi történelemben először – háromszor egymás után,
sorozatban nyert aranyérmet. Sydney és
Athén előtt mi voltunk az esélyesek, hiszen
a megelőző európa- és világbajnokságok
jelentős hányadát megnyertük, most négy
év alatt nem nyertünk világversenyt, csak az
olimpiát, azt azonban biztosan, veretlenül.
Féltünk, hogy nehéz lesz a döntő, de a lelkünk mélyén tudtuk, hogy ezt az amerikai
válogatottat mi meg tudjuk verni.

Orvos szemmel a csapatról
Csodálatosak voltak a dr. Kemény Dénes
vezette fiúk, de bizony, orvosi szempontból
sem volt minden problémamentes. Már a
harmadik napon felütötte a fejét felső légúti hurutos betegség, majd egyre több játékos panaszkodott kisebb-nagyobb hurutra,
hőemelkedésre. Nem kívántam megvárni,
hogy kifejlődjön valamilyen súlyosabb betegség, ágyúval lőttem verébre, radikális
antibiotikum kezelést kaptak a 13 játékosból
heten, a vezetők közül hárman, négy játékost elkülöníttettem.

Szabad időben
A mérkőzések szoros sorozatában túl sok
időnk nem volt Peking jellegzetességeit látogatni. Több régebbi olimpián a helyi
nevezetességek látogatása nem jelentett
gondot, minthogy korábban már legtöbben
jártunk ott, Pekingben azonban még a leg-

 Pavlik Gábor a császári palotában
többen nem voltunk, tettünk tehát néhány
kirándulást. Megcsodáltuk a Tiltott Várost,
gyalogoltunk valamennyit a Nagy Falon,
bejártuk a Nyári Palotát, valamint a Mennyei
Boldogság templomát, kaptunk tehát egyegy szeletet Kína rendkívül gazdag és színes
múltjából.
Persze, az olvasót biztosan érdekli, hogy
mit tapasztaltunk Kína jelenjéből, erőszakos, militarista politikai rendszeréből. Nem
sokat. A kínaiak jó érzékkel tartották fenn
a katonai rendet, de őrizkedtek attól, hogy
ez bevonuljon az olimpikonok hétköznapjaiba. Az erőszakos politikai hatalmi rendszer
szele néhányszor mégiscsak megcsapott.
A Tiananmen téren lehetetlen nem gondolni az 1989-es diáktüntetésekre, amelyek
halálos áldozatainak száma – jellemző módon – máig nem ismert pontosan, az egyes
vélemények között a különbségek tízezres
nagyságrendűek.
Lehet, hogy ünneprontó vagyok, de nekem
nem tetszett maradéktalanul a megnyitó
ünnepség. Színpompás volt és impozáns,
de inkább erőszakot, arroganciát árasztott,
nem kedves, békés hangulatot. Nem a keleti
báj lebegett, hanem a kínai sárkány és tűz
kerített hatalmába. Nem a finom pengetős
hangszerek andalítottak, hanem az oly’ jellegzetes kínai dobok dübörgése hökkentett
meg. A Császári Palotában, az úgynevezett
Tiltott Városban tett látogatásunk pedig a
diktatúra jelenlétét éreztette azzal, hogy a
város fő attrakciójába, a trónterembe nem
mehettek be a turisták, mert aznap az újzélandi miniszterelnök tett látogatást, a
termet tehát kb. fél napra lezárták. Nem
hiszem, hogy a miniszterelnök igény tartott
volna ilyen hosszú lezárásra.
Mint eddig minden olimpiai részvételem
után, most is tervezek fényképes beszámolót a TF-en, melyre mindenkit szeretettel várok. A pontos időpontot még nem tudom,
október első heteiben várható.
Dr. Pavlik Gábor
egyetemi tanár
Testnevelési és Sporttudományi Kar
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fejlesztések

Építkezésekről, költözésekről,
az egyetem jövőjéről

– A különféle építkezési munkák következményei érintik a dolgozókat,
és hatnak a hallgatókra is. Így például
a központi épület hirtelen kiürítése,
amely nem volt tervbe véve. A korábbi elhatározással ellentétben miért vált
szükségessé a kiköltöztetés?
– A közbeszerzési pályázati kiírás még úgy
szólt, hogy az épületet lakottan kell felújítani. Erre esélyt is láttunk azzal, hogy a kivitelező szakaszolt felújítási programot készített,
vagyis egyes folyosói szakaszok ideiglenes
lezárásával végezte volna az éppen ott esedékes munkálatokat – addig korlátozva csak
az érintett egységek munkavégzését –, míg
az épület többi része normális módon üzemelt volna. Ennek értelmében tájékoztattuk
először a dolgozókat. A közműalagutak és a
falak feltárása után azonban kiderült, hogy
a fő közművezetékek csatlakozási, elágazási
helyei teljesen véletlenszerűek, nem lehet
tudni, merre tartanak, hova érkeznek, s azt
sem, hogy mennyire szabályosan vannak
bekötve. Az elmúlt ötven évben folyamatosan „toldoztak-foltoztak” itt, s az átépítések
során keletkező, idővel tetemes mennyiségű, akár több száz köbméter törmeléket
hordtak be az alagsorba. Az építkezés során
előállt balesetveszélyes helyzet miatt mind
a kivitelezőnek, mind pedig dolgozóinknak
kockázatot jelentett az épületben való munkavégzés. Ráadásul a bejövő fővezetékeket
le kellett zárni, mert nem tudtak szakaszosan haladni. Gyorsan kiderült, nem lehet az
épületben egyszerre dolgozni és felújítani.
Ezért kellett mindenkit kiköltöztetnünk. Óriási tettet hajtottak végre az ebben érintettek: a dolgozók, a költözést megszervezők
és a befogadók is. Lényegében egy hetünk
volt a kiürítés megszervezésére, levezénylésére. Hétfői napon indult a művelet, és
augusztus 29-én, péntek este nyolc órára
mindenki elhagyta az épületet.

Válságstáb vezényletével
– Hogyan sikerült ezt ilyen gyorsan lebonyolítani?
– Összehívtam egy válságstábot, amelyben a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság
képviselete mellett részt vett az épületben
„lakók” szakmai-műszaki érdekeit képviselő
Bús Ágota rektori hivatalvezető asszony
is, ő segített nekünk abban, hogy az itteni

Fotó: Tolnai Kata

Eseményekben bővelkedő tanévet kezdtünk szeptemberben. Számba venni is
nehéz, hány helyen folyik valamilyen felújítás, átalakítás, építkezés – hogy csak
a leglényegesebbeket említsük: az Üllői út 26-ban és a Mária utcai Szemészeti
Klinikán, a NET-ben, a Tűzoltó utcai új Oktatási Központban… Ezekről a
változásokról kérdeztük Ivády Vilmos gazdasági-műszaki főigazgatót.

– Azt hallottam, hogy eltűnt hat számítógép.
– Az még a bontás legkorábbi időszakában
történt, amikor rengeteg ember dolgozott a
kivitelezők oldalán. Ismeretlen tettesek fölfeszítették a zárat, s a Központi Könyvtárból
és úgy tudom, hogy a FOK Dékáni Hivatal
raktárából vittek el komputereket. Nincs kizárva, hogy besurranó tolvajok használták ki
az akkori zűrzavart. Az eset után intézkedtünk, megerősítettük a biztonsági szolgálatot és szükség szerint a zárakat is, három őr
éjjel-nappal folyamatosan járja a területet.
Azóta vagyon elleni bűncselekmény nem
történt. A kivitelezőknek, mivel most már
nincs szabad bejárás az épületbe, bizonyos
fokig – noha nincs tételes leltár – felelősséget kell vállalniuk az itt lévő értékekért.
A költöztetéskor különös hangsúlyt kapott a
Központi Könyvtár áthelyezése a Nagyvárad
térre. Az átmeneti helyzetből adódnak kellemetlenségek, de dolgozunk a végleges elhelyezés megoldásán. Erről még nincs döntés, ám rektor úr is gyakorta hangsúlyozta,
hogy a könyvtárnak hosszabb távon ott kell
lennie, ahol a hallgatók tömegesen megfordulnak: vagy a NET-ben, vagy a felépült Tűzoltói utcai Oktatási Központ közelében.

 Ivády Vilmos

Keressük a könyvtár helyét
szervezeti egységeknek helyet találjunk.
A műszaki feltételekről a Gazdasági-Műszaki
Főigazgatóság, a költöztetésről pedig dr.
Major László igazgató úr és munkatársai (Biztonságtechnikai Igazgatóság) gondoskodtak. Ugyanaz a külső cég végezte
a költöztetést, amelyik a Puskin utcaiakat
költöztette el szeptember 4-étől, egy nagyobb tender keretében, az új Oktatási
Központba. Mindenki példásan megoldotta
a rá eső feladatot. A főépület kiköltöztetése
rendben lezajlott. A legfelső emeleten lévő
Farmakognóziai Intézet maradt – megoldás
híján – az épületben, de oktatás ott nincs, és
a helyiségekben mindössze a halaszthatatlan kísérletek elvégzéséhez, felügyeletéhez
szükséges munkatársak tartózkodhatnak,
nekik biztosítjuk az ideiglenes áramellátást,
illetve a lift folyamatos működését.
Hangsúlyozom, csak a személyek és a nélkülözhetetlen munkaeszközök kerültek ki
az épületből, a bútorok bent maradtak.
Olyan lehetőségeink nem voltak ilyen rövid
idő alatt, hogy a hivatalok teljes irattára átkerülhessen az ideiglenes helyre. Ezért azt
kértük, hogy csak a folyamatban lévő ügyek
aktáit, a számítógépeket vigyék magukkal a
dolgozók. Ám ha bármilyen más iratra van
szükségük, akkor azért be lehet jutni a lezárt szobákba. De csak felügyelet mellett, az
épület ugyanis építési terület, így adtuk át a
kivitelezőnek.

– Szó volt arról, hogy az Oktatási Központban nem lesz nyilvános könyvtár,
hanem csak olvasótermi szolgáltatás
szabadpolcos rendszerrel és komputerekkel.
– Valóban, de az egyetem köteles nyilvános
könyvtárat is fenntartani, amiért állami támogatást is kapunk. Az utóbbi időszakban
változó könyvtárhasználati szokásoknak
megfelelően elkezdődött a szolgáltatások
racionalizálása. A kölcsönzési igény szemmel
láthatóan visszaszorulóban van, a NEPTUNrendszer most már hozzáférhető a Diákcentrumban vagy a kollégiumokban is. A könyvtárba tehát zömmel azok a hallgatók járnak,
akik ebben a közegben szeretnek olvasgatni,
tanulni, különösen vizsgaidőszakban. A központi épületben szerintem, nem voltak meg
ehhez a megfelelő körülmények.
– Milyen lehetőségekben gondolkodnak?
– Úgy vélem, amikor ennyi ingatlanunk van
és nem tudjuk eladni azokat a vagyontörvény rendelkezései miatt, akkor nem szabad
újabb épületet bérelni a könyvtár számára,
terhelve a bérleti díjjal a költségvetésünket.
Főleg azért nem, mert elképzelhető, hogy
üres épületeink után vagyonhasználati díjat kell majd fizetnünk az államnak – bár az
egyetemek még nem írták alá, mi sem, az
új vagyonkezelési szerződést. A meglévő
ingatlanokban kell tehát gondolkodnunk,
és csak ott építsünk vagy béreljünk, ahol
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nagyon muszáj. Mindezt azért mondtam
el, mert felvetődött, hogy az új Oktatási
Központ melletti romos épületben (egykori
Laborművek), melyet egy vállalkozó most
fölújít, lehetne bérelni, illetve – ahogy javasoltam – ingatlanért cserébe vagyonkezelésbe kapni a könyvtár számára kialakított
helyet. Ugyanakkor nem vetettük még el
véglegesen az Oktatási Központ II. ütemének megépítését sem. Ha ez megvalósulna,
oda is kerülhetne a könyvtár, vagy az sem
lehetetlen, hogy a NET-ben alakítunk ki
majd megfelelő feltételeket. Ez utóbbi komolyabb átépítést, illetve szervezeti egységek mozgatását igényelné.
A döntésben mindenképpen együtt kell
működnünk a Diákcentrummal és a dékáni
hivatalokkal. Ezt azért hangsúlyozom, mert
célunk éppen a diákok kiszolgálásának észszerűsítése és minőségi javítása. Tehát nem
az önmagáért való költségcsökkentésre,
hanem a minél jobb minőségre törekszünk.
Ennek része az, hogy a hallgatókat kiszolgáló könyvtár hallgatókhoz közeli helyre kerüljön, s színvonalasan működjön a Diákcentrum és a tanulmányi hivatali kiszolgálás is. A
hallgató ott intézhesse ügyeit, ahol az órái
vannak, ne kelljen ezért máshová utaznia.
– Vajon csökken-e a NET hallgatói forgalma az Oktatási Központ megnyitásával?
– Érdekes módon számottevően nem, mert
főleg a Puskin Tömb intézetei költöznek a
Tűzoltó utcai új épületbe. Az ottani oktatótermek eléggé kihasználtak lesznek. Ezért
nem lehetett a Központi Könyvtárat ideiglenesen átvinni oda. Emiatt kértem helyet a
NET-beli 6-os szemináriumi teremben, és az
eddig ott lévő oktatás lebonyolításához pedig lehetőséget az új Oktatási Központban.
Nem nagyon tudunk nyújtózkodni. Vésztartaléknak ugyan megvan még a Mikszáth téri
épület, de az Üllői út 26. kiürítése miatt, átmenetileg ugyan, de éppen tanévkezdéskor
nem tudjuk oktatásra használni, mert hivatalok költöztek oda.

Sorjázó tennivalók
– Jelenleg alighanem a Belső Tömbben
van a legnagyobb felfordulás. Mikor
lesz ennek vége?
– A Mária utcai Szemklinika felújítása vélhetően jövő tavasszal fejeződik be. Az építkezés nagy elánnal folyik, a teljes harmadik
és második emeletet szétverték, ezekben a
napokban az első emelet bontása zajlik. Jelenleg kis késést okozott, hogy a földbe kell
helyezni a klinika és a gazdasági igazgatóság
között futó optikai kábelt, hogy a darut fel
tudják építeni.
A főépület rekonstrukciója több lépcsőben
zajlik, az első ütem valószínűleg december
elején zárul, utána nyomban kezdődik a következő stádium, mert csak annak befejezése
után tud majd jól működni a ház. Csak ennek
végeztével lesz minden szintet kiszolgáló
és mozgáskorlátozottaknak is használható
liftünk, tűzbiztonsági szempontból is megfelelő lépcsőházunk, a beépített tetőtérbe
pedig irodák költözhetnének, ami feltétele a
ma még használatban lévő ingatlanok eladhatóságának. Reményeink szerint tehát jövő
nyárra befejeződnek a belső munkák, míg

Semmelweis Egyetem
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 Így néz ki most a Szemklinika
a harmadik ütem, a homlokzat rendbetétele, már nem zavarná annyira a dolgozókat.
Ezen a tömbön belül lenne még két teendő:
nagyon rossz a központi gazdasági épület
külső állaga – homlokzat-tisztítást, javítást
mindenképpen megérdemelne, a tető is
beázik –, és egyszer végig kellene gondolni,
hogy megmaradjon-e a levéltár toldaléképülete, mert eléggé rontja az összképet.
Ha mindez megvan, és a II. sz. Belgyógyászati Klinika régi épületrészének külső felújítása is befejeződik, akkor már a Bőrgyógyászati Klinikát kivéve, teljesen rendben lesz
a Belső Tömb. Ez utóbbi klinikán nagyon
komolyan készülnek a felújításra, mindent
megtesznek érte, igyekeznek saját forrást
szerezni, pályázni. Drukkolunk, hogy sikerüljön nekik, továbbá megtörténjen a klinika
és a Szemklinika közötti telekrész – melyen
most a bőrgyógyászati tanterem áll – hasznosítása is. Rövidesen elkezdődik a Mária
u. 38-40. szám alatti építmény bontása is,
most írtuk alá a szerződést. Nincs még végleges döntés, hogy mi települ oda, egyelőre
parkolóként hasznosítanánk a két szomszédos telket.
– A felújítás miatt kiköltözött egységek visszaköltöznek-e ősszel, vagy
esetleg maradnak a munkák végleges
befejezéséig?
– A kiköltözők egyik csoportja nem tér viszsza a főépületbe, szeretnénk egyrészt az
ÁOK Dékáni Hivatalának bizonyos funkcióit,
a magyar diákok tanulmányi kiszolgálását
az érintettekhez közel, a NET-be helyezni,
s lehetőleg januárra kialakítani ennek feltételeit. Másrészt a külföldi hallgatók képzésével kapcsolatos ügyintézés az új Oktatási
Központba kerül. A főépületbe visszaköltözők egy része – a rektor, a két főigazgató
és titkársága – régi helyét foglalja el, némileg átalakítva. Ésszerűsítések nyomán az
orvosigazgató egy blokkba kerül a stratégiai
főigazgatóval. Lesznek, akik máshová térnek vissza, például a rektorhelyettesek, a
humánerőforrással, a marketinggel és a jogi
ügyekkel foglalkozó kollégák. Az épületben
marad a FOK, a GYOK teljes Dékáni Hivatala,
továbbá a doktori képzés, s részben a rezidensképzés ügyintézése is. A visszaköltözés
fokozatosan történik november-decemberben a már felújított, végleges helyekre –

körforgásszerűen, mint amikor a teli parkolóból a kiálló autó helyére lép a következő,
annak helyére az újabb kocsi és így tovább.
Mindezt olyan körülmények között kell
megoldani, hogy csúszott az Oktatási Központ elkészülte, igaz csak egy hónapot, de
pont a kritikus időszakban, a beiratkozáskor.
Nagyon nehéz időszak volt ez. Köszönetet
érdemelnek azok, akik a rektori épületben
dolgoztak és nap mint nap szívták a port,
s nem különben köszönet a költözéskor
tanúsított példás együttműködésért, s végül azért, mert elfogadták ezt a korántsem
örömteli helyzetet.
– Ha az említett építkezéseken túl leszünk, milyen nagyobb volumenű feladat áll még az egyetem vezetői előtt?
– Egyelőre az előkészítés fázisában van az
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
végleges elhelyezésének a megoldása. Most
érlelődik a koncepció, az I. sz. Belklinikán
helyeznék el az intenzív betegellátást, a kiegészítő helyiségeket pedig a Külső Klinikai
Tömb más épületeiben. A másik terv, hogy a
Klinikák metrómegállóval szemben – az Üllői
út és a Szigony utca sarkán, a volt sebészeti
raktárépületben – egyetemi gyógyszertárat,
referenciapatikát létesítenénk, mely a bevételtermelés mellett oktatási célokat is szolgálna. A tervek már készek, de a kivitelezés
eléggé drága lenne, dolgozunk az olcsóbb
megoldáson.

Jutalmazás lehetősége
– Legutóbbi, újságunkban megjelent
interjújában említette, hogy év közben
a tervezetthez képest nagyobb bevételre is van reménye az egyetemnek. Ez
vajon realizálódott?
– A TVK bizonyos emelésével – mintegy
4800 súlyszámhoz, azaz körülbelül 700 millió forinthoz jutunk – ennek egy részét már
most realizálhatjuk –, és nagyon bízom abban, hogy lesz még további hasonló OEPforrás. Ezen túlmenően 800 milliós elmaradt
bevételünk keletkezett utófinanszírozott
pályázatokra jóváhagyott összegekből, amiből 200 milliót már meg is kaptunk és várjuk
a többit is.
Beszélgetésünk idején még tartanak a beiratkozások, ezért csak később összegezhetjük, hogy mennyivel több angol és német
nyelven tanuló diákkal gyarapodunk, de azt
már most tudni, hogy a tandíjuk összege
némileg nőtt, ám a kedvezőtlen árfolyamváltozás, az eléggé erős forint miatt túl nagy
többletbevételre ebből nem számíthatunk.
A rezidensképzés finanszírozását 3 hónap
csúszással adja a kormányzat. Ha 2 hónap
alatt megkapnánk, akkor az egyhavi plusz
300 millió forintot jelentene a likviditás
szempontjából. A megnyugtató évzáráshoz
az kell, hogy az elmaradt bevételek mellett
egymilliárd feletti többletbevételek is beérkezzenek. Hírek terjengtek arról, hogy már
jutalmat sem tudunk fizetni. Az igazság az,
hogy jutalmat csak a többletpénzek birtokában adhatunk biztonsággal. Tavaly sem volt
nyáron jutalmazás, csupán év végén, s mi
lennénk a legboldogabbak, ha ezt az idén is
megtehetnénk.
Tolnai Kata - Tóth Andrea
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Hiányzik a hallgatók
véleménye
Egyetemünkön és az ország összes orvosi
karán az egyetemi tanári kinevezés egyik
előfeltétele a habilitáció. Egyetemi szabályzatunk szerint „A habilitáció a tudományos
munkásságra épülő oktatói és előadói képesség (habilitas) egyetemi megítélése”. A
Habilitációs Bizottság a habilitációra pályázók oktatói és tudományos tevékenységét
a benyújtott pályázati anyag alapján részletesen megvizsgálja. Az előadói képesség
megítélésére a bemutatkozó, ebből a célból
kitűzött egyetlen magyar és egyetlen idegen nyelvű tantermi előadása szolgál. Mindkét előadást a bizottság által felkért két-két
habilitált oktató véleményezi. Úgyszintén
véleményt kell a jelen lévő HÖK képviselőnek írnia.
A jelen lévő hallgatók véleményét az elhangzott előadásról kérdőíven kérdezzük.

Egy tantermi előadás természetesen nem
ad felvilágosítást arról, hogy egy-egy oktató
milyen felkészülten, lelkiismeretesen vezet
pl. gyakorlatot, de a Habilitációs Bizottság
minden ülésére meghívást kap a HÖK képviselője is, aki a hallgatóság tapasztalatáról
ott beszámolhat. Mindennek a véleményezésnek az a célja, hogy olyan oktatók közül
kerüljenek ki a majdani egyetemi tanárok,
akik valóban rendelkeznek oktatói, előadói
képességekkel és tapasztalattal.
A magyar felsőoktatásban a hallgatóságnak, elsősorban képviselete útján, számos
ügyben van nemcsak véleményezési joga,
hanem a döntésekben is részt vesz. Egyes
esetekben a hallgatói kompetencia ugyan
megkérdőjelezhető, az oktatók minősítése
azonban olyan kérdés, amelynél a hallgatói
véleményeknek különös súlyuk van. Helye-

Orvoslét külföldön és itthon
A gólyatábor vezetőjét és az EHÖK most leköszönt elnökét a tatai rendezvényen arról
is kérdeztük, hogyan vélekedik a végzett
hallgatók esélyeiről, lehetőségeiről itthon és
más országban. Végvári Tamás (képünkön
jobbra) úgy látja, elsősorban az orvostanhallgatók helyzete tűnik egyre kilátástalanabbnak, miközben a jelentkezők száma
az egészségügy riasztó állapota ellenére
sem csökken. A Semmelweis Egyetem az
ország egyik legértékesebb diplomáját adja
a végzettek kezébe, képzésük a hat év alatt
hallgatónként 12 millió forintba kerül, ennek
ellenére az állam mégsem becsüli meg ezeket a szakembereket.
A Hallgatói Önkormányzat a Stratégiai
Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési
Igazgatósággal közösen három karrieriroda
megnyitását tervezi, amelyek, egyebek mellett, azt is nyomon követnék, hogy mi történik az egyetemről kikerülő diplomásokkal.
Végvári Tamás felmérés híján informális adatok alapján számol be a jelenlegi helyzetről.
Akik nem férnek be a rezidensképzésbe –
ez tavaly a diplomázottak kb. 30 százalékát
jelentette – háziorvosi ügyelet ellátására
vállalkozhatnak, nem túl magas fizetésért.
Közülük sokan a következő években ismét
próbálkoznak, tovább növelve ezzel a létszámfelettiek számát. Sokan elhagyják az
egészségügyet, és például gyógyszercégeknél vagy köztisztviselőként helyezkednek
el. Egyre többen pedig úgy döntenek, hogy
külföldön próbálnak szerencsét. Nem csoda,
hiszen a fizetés többszöröse az itthoninak.
De nem csak a bérek, hanem más is von-

vélemény

sebben: különös súlyuk lehetne. De csak
akkor, ha a véleményalkotásra sor is kerül.
Sokéves tapasztalat alapján sajnálattal kell
megállapítanom, hogy a Habilitációs Bizottság ülésein HÖK képviselő csak ritkán
jelenik meg. Tantermi előadásról csak kivételesen kapunk HÖK véleményt. Minthogy
habilitációs tantermi előadásokon a hallgatói kérdőívek összegyűjtése több esetben
olyan szabálytalanul történt, hogy azok nem
voltak értékelhetők, a 2007/2008. tanévben
a HÖK-öt kértük fel a kérdőívek szétosztására és begyűjtésére. A 15 magyar nyelvű előadás közül csak öt előadáson volt jelen HÖK
képviselő, következésképpen 10 előadás
esetében a hallgatóság véleményét hiteles
formában nem ismerhettük meg.
A Habilitációs Bizottság hosszú évek óta
igyekszik a HÖK-kel együttműködve a
hallgatói véleményeket megismerni. Szeretnénk, hogy a jövőben a hallgatóság és
képviselői is aktívabban vegyék ki részüket
az egyetemi személyi politika megalapozott
előkészítéséből.
Spät András
egyetemi tanár
a Habilitációs Bizottság elnöke

A mindennapi élet biológiája
című kutatás résztvevőit
keressük!
Ötezer forintos vásárlási
utalványt adunk a részvételért

 Végvári Tamás a gólyatáborban
zóvá teszi a hallgatók körében egyébként is
népszerű Németországot – említ egy példát
Végvári Tamás. Ott rezidensképzés nélkül,
kiválasztás alapján veszik fel a végzetteket a
kórházak, és így válhatnak idővel szakorvossá a bekerülők. Az odaút egyszerű, de vajon
a visszaút be van-e járatva? A tapasztalatok
azt mutatják, hogy minél fiatalabban kerül ki
valaki egy másik országba, annál nagyobb a
valószínűsége annak, hogy nem jön vissza.
Ráadásul, ha fiatal társsal kezd ott életet,
nagyobb eséllyel marad ott, mint tér haza.
Befolyásolja a letelepedést a munka milyensége is: aki nem szakorvosi tevékenységbe
kezd külföldön, hamarabb meggondolja
magát, itthon ugyanis nagyobb lehetősége
van arra, hogy magasabb szintű állást szerezzen, karriert fusson be. Az EHÖK elnöke
úgy véli, akik hazajönnek, nem kell attól tartaniuk, hogy nem szívesen fogadja vissza
őket a szakma. Bár a hazai mentalitás hoszszabb kintlét után furcsa lehet, de a kapuk
nem zárulnak be előttük.
Papp - Tolnai

Ez a kutatás a biológiai mutatók és az
érzelmi jóllét összefüggéseit vizsgálja a
mindennapi életben. A vizsgálat résztvevői 18 és 65 év közötti teljes állásban
foglalkoztatott női dolgozók, illetve ösztöndíjas PhD-hallgatók lehetnek.
A résztvevőről két 24 órás periódus során
kapunk adatokat: egy munkanapon, illetve egy pihenőnapon (péntektől szombatig terjedő időszakban). Hangulatáról,
tevékenységeiről és fizikai állapotáról kapunk információkat a kutatás során. Az
adatokat Ön gyűjti, miközben a mindennapi tevékenységeit folytatja.
Azok jelentkezését várjuk, akik nem várandósak, nem szednek rendszeresen
gyógyszert, kivéve fogamzásgátló, hormonpótló készítményeket, illetve akik az
utóbbi két évben nem estek át súlyos
betegségen, például szívrohamon vagy
rákos megbetegedésen.
A vizsgálatban való részvételét egy 5000
Ft-os ajándékutalvánnyal köszönjük
meg. Ha a kutatás befejeződött az összesített eredményekről küldünk Önnek egy
összefoglalást.
Ha szeretne részt venni ebben a kutatásban, vagy szeretne többet tudni erről mielőtt döntene, kérjük írjon e-mailt az alábbi címre és küldünk bővebb tájékoztatót:
Salavecz Gyöngyvér
E-mail: salgyon@net.sote.hu
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet
Telefon: 210-2930/56206 (üzenetrögzítővel)

képző
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Mindennapi ismerősünk:
a gyulladás
Azt hiszem kevés olyan szerencsés polgára
van egyetemünknek, aki valamilyen formában már ne találkozott volna a gyulladással,
mint érintett fél. Természetesen egészen
más szemszögből, de az orvos is igen gyakran találkozik ezzel a jelenséggel.
A gyulladásos folyamatok éppúgy jellemzően előfordulnak a traumás sérüléseknél,
akut és krónikus fertőzésekben, autoimmun
betegségek és túlérzékenység miatt kialakult kórképek esetében, mint tumoros
folyamatok kísérőjelenségeként. A gyulladásos folyamatokban szerepet játszó fehérjék génjeinek mutációi, polimorfizmusai
a gyulladásos folyamat elégtelen voltához,
és így krónikus fertőzésekhez (pl. interferon receptor mutációk) vagy más krónikus betegségekhez vezetnek (pl. familiáris
mediterrán láz). A gyulladásos folyamatok
fontos szerepet játszanak a sérülést vagy
sebészeti beavatkozást követő regeneráció iniciációjában. A szervezet természetes
gyulladásgátló mechanizmusainak elégtelen

működése lehetővé teszi, hogy az egyébként hasznos folyamatok maguk is szövetdestrukciót okozzanak (pl. α1-antripszin és
α1-antikimotripszin deficiencia).
A gyulladásos folyamatok celluláris és molekuláris mechanizmusainak ismerete a gyógyító orvos számára éppúgy fontos, mint
a kutatásban és a gyógyszerfejlesztésben
résztvevők számára. A korábban említett
csoportokba besorolható betegségek egy
részének jelentőségét az adja, hogy nagyon
gyakran fordulnak elő, például krónikus felnőttkori betegségek (rheumatoid arthritis),
járványos fertőzések. Ezeknek a kórképeknek így szükségszerűen nagy népegészségügyi és gazdasági jelentőségük van (táppénz,
terápiák költségei). A betegségek másik csoportját alkotják a ritkán – vagy nem is olyan
ritkán? – előforduló genetikai deficienciák,
amelyeknél viszont a nehézséget az jelentheti a gyakorló orvos számára, hogy nem
sűrűn találkozik ezekkel a kórképekkel, így
nincs gyakorlata ezek felismerésében.

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológia Intézet
– oktatási és kutatási tapasztalataira támaszkodva – ebben a tanévben indítja útjára új
választható tantárgyát Gyulladásbiológia
címmel az érdeklődő hallgatóság számára.
A téma felvezetésében segítségünkre lesz
dr. Falus András akadémikus, aki a bevezető előadást tartja. A tantárgyi tematika öszszeállítása során arra törekedtünk, hogy az a
molekuláktól a betegségekig terjedő skálát
felölelje. Nem feledkeztünk meg arról sem,
hogy azok a technikák, módszerek, amelyek
e terület kutatásában (is) fontos ismeretek
robbanásszerű növekedését eredményezik,
rohamléptekkel fejlődnek, gondolunk itt elsősorban a genomika, a rendszer szemléletű biológia és bioinformatika térhódítására, amely
olyan komplex jelenségek, mint a gyulladásos
folyamatok vizsgálatára (is) ideális.
Várjuk azoknak a hallgatóknak a jelentkezését, akiket ez a sokrétű téma részleteiben is
érdekel.
Fülöp A. Kristóf

Nefrológus konferencia
Nemzetközi nefrológiai tudományos konferenciát, illetve továbbképzést tartottak több budapesti helyszínen augusztus 26-tól 31-ig.
A résztvevők világhírű szakemberek segítségével beszélték meg a
vesebetegségek, a magas vérnyomás, a dialízis, a transzplantáció legújabb kutatási eredményeit a „molekuláktól a betegágyig”
szemléletet követve, és külön figyelve az epidemiológiai összefüggésekre. A rendezvény elnöke prof. dr. Rosivall László (az ÁOK
Kórélettani Intézet igazgatóhelyettese, az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola igazgatója), a Magyar Vese-Alapítvány és a
Nemzetközi Budapesti Vese Iskola alapító elnöke volt.
Először a prof. dr. Romics László (III. sz. Belgyógyászati Klinika) vezette MTA Orvostudományi Osztálynak és a Magyar Vese-Alapítványnak
közös tudományos ülésére került sor, a Budapesti Nephrológiai Iskola alapításának 15. évfordulója alkalmából, az Akadémia Felolvasótermében. Az eseményen több mint 20 ország 85 képviselője jelent
meg, többek között a Nemzetközi Nefrológai Társaság (ISN) jelenlegi
és volt elnöke, Eberhard Ritz, illetve Thomas Andreoli, főtitkára,
John Feehally; az Európai Nefrológiai Társaság (ERA-EDTA) alelnöke,
oktatási vezetője, Rosanna Coppo és kincstárnok főtitkára, Adrian
Covic, valamint dr. Tulassay Tivadar rektor, aki egyetemünk nevében köszöntötte a megjelenteket. Az Európai Vese Szövetség elnöke
(EKHA), Andrew Rees pedig az EU és az EKHA együttműködési lehetőségeiről beszélt.
A megnyitón P. Darwin Bell, a Dél-Karolinai Egyetem Élettani Intézetének igazgatója kapta meg a Magyar Vese-Alapítvány Ezüst
Plakett Díját, ezzel ismerve el, hogy a díjazott jelentős mértékben
hozzájárult a magyar vesegyógyászat fejlesztéséhez, illetve kutatóinak képzéséhez. Az 1990-ben alapított díjat Melocco Miklós
készítette és minden alkalommal újra öntik mintegy fél kiló ezüst
felhasználásával. Egyik példányát régebben megvette a Semmelweis Orvostudományi Múzeum, mint az utóbbi 50 év egyik legszebb
kisplasztikáját.

A nefrológus rendezvény kapcsolódott a 3. Vese Világnaphoz.
A Nemzetközi Vese Világnap ötletgazdája Rosivall professzor volt,
javaslatára a Nemzetközi Vese Társaság és a Vese Alapítványok Nemzetközi Szövetsége 3 évvel ezelőtt indította el világméretű mozgalmát, hogy felhívja a figyelmet a krónikus vesebetegség endémiájának veszélyére.
A tudományos üléssorozatnak ugyancsak része volt a VI. Nemzetközi
Bor és Egészségügy Nemzetközi Szimpózium is, valamint az első Budapesti Klinikai Epidemiológiai Kurzus. Az előbbi találkozón részletesen elemezték a bor, az alkohol hatását a veseműködésre és a várható élettartamra. A Magyar Borakadémia alelnöke, Botos Ernő Péter
a hazai borászat történetről, jövőjéről szólt, és bemutatott néhány
kiváló terméket. Az epidemiológiai kurzust dr. Mucsi István egyetemi docens szervezte, és kiváló nemzetközi előadók szerepeltek.
A megjelentek beszámolót hallgattak a legújabb kutatási eredményekről. A számos elméleti újdonság (mint például a tubularis sejtek
ciliumainak szerepe az örökletes vesecisztás betegségek kialakulásában vagy a szukcinát szerepe a reninelválasztás szabályozásában)
mellett dr. Peti-Peterdi János (Dél-Kaliforniai Egyetem Élettani Intézete, USA) ismertette szabadalmaztatás alatt álló új vesefunkciós
vizsgálati eljárását, Gerald Schulman (Vanderbilt Egyetem, USA)
pedig bemutatta a dializált, illetve transzplantált betegek új, kiegészítő kezelési – aktív szenet felhasználó – eljárását, mely a klinikai
kipróbálás fázisában van.
Egyetemünkről több oktató is tartott előadást: dr. Rosivall László
egyetemi tanár, dr. Gergely Péter egyetemi tanár, dr. Mucsi István egyetemi docens, dr. Novák Márta egyetemi docens, dr. Tislér
András egyetemi adjunktus.
A jeles rendezvénysorozatot az Európai Unió Akkreditációs Hivatala 40 nemzetközi kreditponttal jutalmazta, mely idehaza 50 pontot
ért a résztvevőknek. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája pedig
3 kreditpontot adott a sikeresen levizsgázott hallgatóknak.
I. M.
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Egyetemi centrum a gyógyszerkutatásért
és gyógyszerfejlesztésért
A Szenátus júniusi ülésén határozott a Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum (angol rövidítése: DDSC) létrehozásáról. Egyetemünk
új részlegének feladata, hogy a különféle egységeinkben folyó ígéretes
gyógyszerkutatások szinergizmusára építve, azok kibontakozását és
összefogását megvalósítsa, s külső partnerek bevonásával hosszabb
távon is eredményes projektekké fejlessze. A célokról a centrumigazgató,
prof. Mátyus Péter (képünkön) számol be olvasóinknak.
– Mi indokolta a centrum létrehozását?
– Egyrészt az egyetem belső élete szempontjából nagyon hasznos, hogy az eddigi
gyakorlattal szakítva, kis kutatócsoportok
elkülönült munkája helyett több esélyt adjunk a kutatóműhelyek szorosabb együttműködésére, az ötletek megvalósulására,
nagyobb ívű projektek kialakítására, eredményesebb pályázati tevékenységre, valamint külső partnerek hatékonyabb bevonására. Másrészt, ha áttekintjük a nemzetközi
gyógyszerkutatási eredményeket, láthatjuk,
hogy egyre kevesebb eredeti új gyógyszer
kerül forgalomba, tehát létjogosultsága
lehet új gyógyszerkutatási és -fejlesztési
stratégiáknak is, melyekben kulcsszerepet
kaphat az egyetemi gyógyszerkutatás-fejlesztés.

Előnyös helyzetben
– Mit tud nyújtani ez az új szervezet az
egyetem kutatóinak?
– Egyetemünk abban a szerencsés és meglehetősen egyedülálló helyzetben van, hogy
a gyógyszerkutatás számos területén rendelkezik magas színvonalú kutatási-fejlesztési kapacitással, melyeknek együttműködése magasabb szellemi értéket képviselő
eredmények születésére adhat esélyt. Ha
a kutatási téma külső partnert igényel, a
centrum segít megtalálni a megfelelőt. Ha
egy feladat megoldásában ad hoc szakértő bevonása szükséges, ezt is meg tudjuk
szervezni. Ha pályázati forrást kell szerezni,
a Semmelweis Pályázati és Projektfinanszírozási Tanácsadó Kft.-vel együttműködve
megkeressük a leghatékonyabb megoldást.
Ha már hasznosítható kutatási eredmény
birtokában van a kutatónk, a Technológiai
Transzfer Irodával karöltve hasznosítási lehetőségeket dolgozunk ki. Kívánt esetben
közreműködünk a szabadalmi oltalom megszerzésében is.
– Hogyan működik a centrum?
– Szeretnénk minden egyetemi kutatóval
megismertetni lehetőségeinket, várva minden érdekes kutatási-fejlesztési javaslatot.
A kapcsolatfelvétel után megbeszéljük az

kutatások hasznosítását szeretné elősegíteni. Mi a különbség a centrum és
a TTI között?
– Természetesen egymás munkáját kiegészítjük és segítjük, szeretnénk minden projekt esetében az optimális megoldást megtalálni, a centrum ehhez nyújt egy újabb
csatornát együttműködve a TTI-vel, akár
spin-off cégek megalapításával, bár távolról
sem minden esetben ez a célravezető megoldás.

Bevételt termelhet

 Mátyus Péter

érdeklődővel a lehetőségeket, és segítjük az
ígéretes ötletek megvalósulását. A centrum
irányítója a Tanács, amelynek tagjai: prof.
Ádám Veronika, prof. Gyires Klára, prof.
Kárpáti Sarolta, prof. Klebovits Imre és
prof. Németh János.

Egymást kiegészítve
– Vannak már ígéretes kezdeményezések?
– Eddig két kutatási témát vállaltunk fel, de
ezekről még korai lenne részletesen beszámolni, hiszen még csak a projektek kezdeti
szakaszában járunk.
– Mi lehet a végső cél egy kutatási
eredmény sikeres támogatásakor?
– Nyilvánvaló, hogy a Semmelweis Egyetem nem rendelkezik eredeti gyógyszer kifejlesztéséhez szükséges infrastrukturális és
anyagi háttérrel – hiszen ez körülbelül egy
milliárd dollárba kerül manapság –, s hiba
lenne erre törekedni. Célunk, hogy az iparral
még hatékonyabb együttműködési formákat alakítsunk ki, melyek révén a jó ötletek
megvalósulhatnak; mi nem versenytársa,
hanem partnere akarunk lenni a gyógyszeriparnak, mely tevékenységeinkre igényt tart
azok magas színvonala és értékteremtő képessége miatt!
– A Technológiai Transzfer Iroda is a

– A centrum hosszú távon bevételt is
hozhat az egyetemnek?
– Feltétlenül, hiszen a pályázati források
kihasználásával és a magas szellemi értéket
képviselő, szabadalmi védettséget élvező
eredmények továbbadásával célunk is, hogy
profitot hozzunk az egyetemnek.
– Miért szükséges a centrum nevében
kiemelni a gyógyszerbiztonságot?
– Közismert, hogy sokféle ilyen irányú
kutatás folyik egyetemünkön, ezeknek a
munkáknak a koordinálását is szeretnénk
felvállalni. A gyógyszerbiztonság az EU-7.
Keretprogramnak is pillére. Ennek a nevesítésével, felvállalásával és magas szintű
művelésével bizonyos területeken akár közép-európai regionális központtá válhat a
Semmelweis Egyetem.
– Hosszú távon hogyan befolyásolhatja
a centrum működése az egyetem arculatát?
– A centrum korszerű, piacorientált szemléletével innovatív projekteket iniciáljon,
segítse elő értékesülésüket hatékony működésével, vonzzon újító szemléletű szakembereket, és járuljon hozzá a kreatív új
generáció képzéséhez is – végső soron ezt
szeretnénk elérni.
Bubenyák Máté
Amerikai támogatással
Dohányzáskutatással foglalkozó projektek
Magyarországon 2008-2011 között címmel tartott előadás dr. Balázs Péter főiskolai tanár,
az ETK Egészségügyi Kultúrtörténeti Tanszékének megbízott vezetője az Amerikai Magyar
Orvosszövetség (HMAA) konferenciáján. (Az
augusztus 22-23-án Budapesten rendezett
eseményről későbbi lapszámunkban külön
cikkben olvashatnak bővebben.) Az említett
programok a National Institute of Health (azon
belül a Fogarty Alapítvány) támogatásával
valósulnak meg nemzetközi együttműködés
keretében. A 11 magyar alprojekt hazai vezető kutatója Balázs tanár úr, az amerikai vezető
kutató pedig Kristie L. Foley PhD. Kettőjük
írásából lapunk olvasói is rövidesen megismerkedhetnek a tengerentúli finanszírozással
végzett kutatás főbb jellemzőivel.
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18

Semmelweis Egyetem

Információtechnológiai kurzus
kiválóknak
Mint korábbi lapszámunkban közöltük, a Semmelweis Egyetem és
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között olyan együttműködési
megállapodás jött létre, amely mindkét egyetem hallgatóit érintő közös
informatikai és infobionikai képzések szerepelnek. Ezek közül most az egyik,
teljesen új kezdeményezésre szeretném külön is felhívni a figyelmüket.
A „Kvantitatív modellezés és információtechnikai megalapozás” elnevezésű képzés kurzusvezetője dr. Roska Tamás professzor, az
MTA rendes tagja. Ennek keretében olyan
személyeket képezünk, akik orvosi, fogorvosi, gyógyszerésztudományi, egészségtudományi vagy sporttudományi diplomájuk
mellett speciális informatikai és információtechnológiai ismeretekkel rendelkeznek és
ezen ismereteket a biomedicinális szakemberképzés és kutatás során alkalmazhatják.

Beszámítható kreditpontok
A Semmelweis Egyetem bármely karának
hallgatói felvehetik a Pázmány Egyetem Információs Technológiai Karán meghirdetett
7-féléves „Kvantitatív modellezés és információtechnikai megalapozás” című kurzus-sorozatot (Informatikai modul). A teljes képzés
sikeres elvégzése után a hallgatók oklevelet
kapnak, amely a különleges, interdiszciplináris képzés területén szerzett ismeretanyagot
40 kreditértékben elismeri, és bármely szerződő egyetem graduális és posztgraduális
képzésében való részvétel során előnyt biztosít. A megszerzett kreditpontokat ebben
az esetben a Semmelweis Egyetem a kötelezően választható tárgyak kategóriájában
fogadja el és írja jóvá a hallgatóknak. A képzés tartalmáról a Pázmány Egyetem oktatói
gondoskodnak. Az akadémiai év megkezdése előtt rendelkezésre bocsátják a Semmelweis Egyetem hallgatói számára a képzési
tematikát, az elérhető kreditpontokat és a
képzési követelményeket. A szemeszterek
végén gondoskodnak a Pázmány Egyetem
kritériumainak megfelelő vizsgáztatás lebonyolításáról és annak a hallgatók indexében
történő dokumentálásáról.

Kik végezhetik el?
A kurzussorozat elvégzése elsősorban az
átlagon felüli képességgel és elhivatottsággal rendelkező hallgatók számára reális
célkitűzés. A képzés tárgyát képező információtechnikai ismereteket nyújtó kurzussorozatot (Informatikai modul) a Semmelweis Egyetem hallgatói számára az egyetem
Tehetséggondozó Tanácsa hirdeti meg a
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó
Programban részt vevő, az egyetem Kivá-

lósági Listájára felkerült hallgatók számára.
(A Kiválósági Listára felkerült hallgatók listáját a http://www.sote.hu/intezetek/
oktatas/?inst_id=121&page_id=8 linken
találják.) A képzésben azok is részt vehetnek, akik a Kiválósági Listán nem szerepelnek, de kiválóságukról az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa megbizonyosodott.
Az egyes kurzusok más hallgatók számára is
hozzáférhetőek, de csak annyiban, amenynyiben a Vhr 58. § (5) bekezdése kimondja:
„A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsőoktatási intézménynek,
amellyel hallgatói jogviszonyban áll, másik
képzésében, továbbá mint vendéghallgató
bármelyik felsőoktatási intézményben folyó
képzésben felveheti.”
Ez azt jelenti, hogy egyes kurzusok felvétele és sikeres elvégzése kizárólag szabadon

választott kreditek megszerzésére jogosít.
Kötelezően választható krediteket csak a
teljes modul elvégzése eredményez. A közös kurzus-sorozat keretében megvalósuló
képzésért a Pázmány Egyetem által évente
megszabott létszámon belül, amely az induláskor legfeljebb 25 fő. A Semmelweis Egyetem vagy a képzést igénybe vevő hallgatók
költségtérítést nem fizetnek.
Azon hallgatók részére, akiknek nem sikerült valamennyi tárgyat (a teljes modult) elvégezni, a megszerzett krediteket jóváírja a
Semmelweis Egyetem.
A konkrétan jóváírt kreditekről a Semmelweis Egyetem érintett karának tanulmányi osztálya (dékáni hivatala) az Oktatási
és Kreditbizottság véleményének alapján
dönt.
Az érdeklődők számára a Tehetséggondozó
Tanács titkársága (Szluka Beáta, Nagyvárad
tér 4. F4-es iroda, telefon: 266-2755/56352,
e-mail: tehetsegpont@net.sote.hu) és
magam (E-mail: szel@ana2.sote.hu) is szívesen adunk további információt.
Dr. Szél Ágoston
az ÁOK Kreditátviteli Bizottsága elnöke,
a Tehetséggondozó Tanács tagja

Elsőévesek a számok tükrében
Jelentkezők, felvettek száma
és ponthatárok

az első évfolyamot (177 pont) az Egészségtudományi Karon.

ÁOK
A 2008/2009-es tanév államilag támogatott
képzésére 363 jelentkezőt vettek föl az első
évfolyamra, 432-es ponthatárral. Önköltséges
oktatásban 19-en vesznek részt, közülük 8-an
pótfelvételivel jutottak be az Általános Orvostudományi Karra, a számukra meghatározott
felvételi ponthatár 374 pont volt.
Az egészségügyi szervező szakon 27 az államilag támogatott hallgatók száma (ponthatár: 272
pont), s mindössze 1 diák tanul önköltséges formában (ponthatár: 265 pont).

FOK
Az idei tanévben 107 hallgatót vettek fel az államilag támogatott képzésre, a felvételi ponthatár
425 pont volt. Az önköltséges képzésben 5-en
tanulhatnak, közülük 1 diák pótfelvételivel jutott
be a Fogorvostudományi Karra. A ponthatár
406 volt.

ETK
Az ápolás és betegellátás szak nappali tagozatán 382-en tanulhatnak állami támogatással
(307 pont), a költségtérítéses hallgatók száma 10
(302 pont). Ugyanezen szak esti tagozatán 61en kezdték meg tanulmányaikat állami támogatással (236 pont), 15-en költségtérítést fizetnek
(162 pont). Levelező szakon 125-en részesülnek
állami támogatásban (237 pont) és 21 költségtérítéses hallgató van (170 pont).
Az egészségügyi gondozás és prevenció szak
nappali tagozatán az államilag támogatott képzésben 152-en vesznek részt (163 pont), míg költségtérítésesként 4 hallgató (163 pont) tanulhat.
Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak levelező tagozatán az idén
69-en részesülnek állami támogatásban (285
pont), költségtérítésesként 65-en kezdték meg

GYTK
A mostani tanévben 143 hallgató tanulhat állami
finanszírozással az első évfolyamon, 402 pontot
kellett teljesíteniük. Mindössze 3 fiatalt vettek
fel a Gyógyszerésztudományi Kar költségtérítéses képzésére – a 356-os ponthatár figyelembevételével.
TF
A Testnevelési és Sporttudományi Karon az I.
évfolyamon nappalira felvett, államilag támogatott hallgatók száma 83, a költségtérítéses
diákok száma pedig 123.
Levelező tagozaton állami támogatással 83-an
járnak, a költségtérítésesre 172-en.
A testnevelő-edző szak nappali tagozatán 396
pontnál húzták meg a határt, a költségtérítéseseké ez 368 pont volt. A rekreáció szak nappali
tagozatán 396 pont elérését határozták meg,
míg a költségtérítéseseknek 435-öt. A nappali
tagozaton tanulni kívánó jövendő sportszervezőknek 397 pontot, míg a költségtérítéssel
tanulóknak 404 pontot kellett teljesíteniük.
I. M.

IX. évfolyam 9. szám 2008. szeptember 22.
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Vetésről, aratásról
és szüret utáni állapotról
Elérkezik az az életkor, amikor az ember már visszafelé tekint, összegzi
a maga mögött hagyott éveket. Dr. Nemes Attila egykori rektorhelyettes,
az Ér- és Szívsebészeti Klinika korábbi igazgatója könyvben vont mérleget
„fecsegések, firkák, fehérben” címmel, maga illusztrálva a leírtakat.
A kötet a professor emeritus cím megszerzésével egy időben látott
napvilágot.
– Legutóbbi beszélgetésünkkor, egy
esős, borongós novemberi napon, gyönyörű terveket mutatott nekem az elképzelt Cardiovascularis Centrumról,
mondván: egy év múlva megnyitjuk.
Talán nem veszi rossz néven, de kissé
kételkedtem szavaiban. S, lám, a centrum azóta már az akut infarktusellátásban az ország egyik legjobb, legeredményesebb intézetévé vált.

történetben számomra az a legszebb, hogy
a mi politikától szétszabdalt világunkban akkor sikerült egy cél érdekében egyesíteni a
különböző világnézetű emberek szándékait. Adott pénzt a Fidesz-kormány és a liberális főváros, természetesen az egyetem is
és magánemberek. 2002 márciusában még
Mikola István tette le az alapkövet, novemberben már Kökény Mihály avatott, és
decemberben jöttek az első betegek. S ezzel
nemcsak új ellátóhely, hanem új diszciplína
is kialakult a klinikán. Mára pedig a fővárosban és az agglomerációban világszínvonalú
az infarktusellátás. Ebben nagy szerepe van
a centrumnak is, amely azóta önállósult –
noha szerintem a gazdasági szempontok
inkább a centralizációt indokolnák –, az viszont, hogy így kinőtte magát, boldogságot
jelent, s kicsit a magam tevékenységének is
betudom.

Folytatott feladatok

 Nemes Attila

– Igen, érdemes volt álmodni. Akkori beszélgetésünk idején, 2001 őszén, még valóban csak a gyönyörű terv létezett – amit
Finta József építész, ki betegünk volt, készített munkatársaival, lényegében ingyen –,
de pénz nem volt hozzá szinte semmi. Viszszagondolva ma is el-elcsodálkozom azon,
hogyan sikerült összehozni azt a körülbelül
egymilliárd forintot? Nem volt sima történet,
adódtak kemény bokszmeccsek… koldulás,
magyarázkodás lakossági fórumon, hadakozás a helyi önkormányzattal. A megnyitás
után a kerület első díszpolgárává választottak. Az építkezés idején a betegek helyett
jóformán már csak az építkezést viziteltem.
Ma is őrzöm, nagy becsben tartott, az akkor
kapott sárga műanyag sisakot… Ebben a

– Noha professzor úr még nem vonult
vissza, a mai napig aktívan dolgozik,
mégis szükségét érezte, hogy könyvben foglalja össze az eddigi életével
kapcsolatos történéseket, gondolatait:
egyszer könnyedén, humorral, másszor
komolyan, őrlődve, de mindenkor nagyon őszintén.
– Hetven év azért mégiscsak hetven év,
valahol le kell zárni az életpályát. Jó, hogy
megszületett ez a könyv, bár talán van még
egy-két elintézendő feladatom a Földön.
Manapság a legfontosabb tevékenységem
az egyetem és a műegyetem közös egészségügyi mérnökképzésének egyik diszciplínájához – ami egyben a mi doktori iskolánk
kurzusa is – kötődik, melynek egy szemeszterben történő oktatását szervezem, bonyolítom, előadok, vizsgáztatok. A klinikán,
ahogy tréfásan mondani szoktam, már csak
szervizszolgálatot látok el: főleg a visszatérő
esetekkel foglalkozom, kevés új beteget vállalok, ritkábban operálok. Valaha évi kétszáz
műtétem volt, ma legfeljebb harminc. Van
még néhány folyamatban lévő feladatom:

a Budapesti Orvosi Kamara titkári teendője,
korábban voltam elnök is, de azt, bár kértek rá újra, már nem vállaltam. Le is írtam a
könyvben, hogy nekem pechem van, mert
mindig a küzdelmes változások korában voltam pozícióban: rektorhelyettesként a rendszerváltáskor, a MOK-ban pedig a kötelező
kamarai tagság megszüntetésekor, mikor
harcolni kellett, újraszervezni mindent. Jobbára ezek kötik le az időmet, és volt két nagy
kedvtelésem: a vitorlázás és a lovaglás.
– Így, múlt időben?
– Már csak az unokáimat lovagoltatom, a vitorlázást még művelgetem, van ugyanis egy
kis hajóm a Balatonon. Régen körbekerültük
vele a tavat, most már csak „sétahajózom”,
azt is kizárólag szép időben.
– Hány unokája van?
– Két kislány, 10 és 12 évesek, Balázs fiamtól, aki májtranszplantációval foglalkozik.
Egyetemünk munkatársa. Már megszerezte
a PhD minősítést is. Az unokák nagy örömet
jelentenek számomra. Nyáron egy hétig
egyedül voltam velük. Éppen akkor, amikor
ellopták a kocsimat, miközben az egyiket
Füredre kellett vinni-hozni vitorlázó táborba, a másikat meg Felsőőrsre lovagolni. Ez is
feladat egy nagypapának. Megoldottam.

Vállalt vélemény
– Rektorhelyettes volt, mint említette
is, a rektori posztra mégsem pályázott.
Miért nem?
– Erről is írtam a könyvben. A rektorhelyettesi időm a rektoréval egyszerre járt le 1996ban. Szóba került, hogy jelöltetem magam
rektornak, de aztán meggondoltam ezt.
Akkor már klinikaigazgató voltam, óriási mínusszal vettem át a házat, bőven elég volt az
a munka. Közben elnököltem a MOTESZ-t,
és választott tagként bekerültem a Magyar
Akkreditációs Bizottság plénumába, kemény
dolog volt az is. Érdekes emberek gyűltek
ott össze, például a jelenlegi köztársasági elnök. Engem a MOTESZ jelölt, régi barátomat,
Sótonyi Pétert pedig az egyetem, így ott is
együtt dolgozhattunk.
– Van-e olyan dolog az életében, amiről ma úgy gondolja, másképp kellett
volna csinálnia?
– A közéleti tevékenységemben nem látok
ilyet. Talán, ha nagyon kritikus akarok lenni
magamhoz, akkor azt mondanám, hogy a
’90-’95 közötti periódusban kicsit kevésbé
kellett volna naívnak lennem, az ideák világában gondolkoznom, várni, hogy most
minden megváltozik. Másrészt azonban
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tőkét akartam bevonni az egyetem életébe,
építkezni, fejlődni, ezzel ma is tökéletesen
egyetértek. Megint csak a könyvre hivatkoznék – az „Aratás” című fejezet foglalkozik leginkább életemnek ezzel a területével –, ahol
közreadtam azokat a beszédeimet, írásaimat, amelyek ma is aktuálisak és jellemzőek,
s mai szemmel nézve sem kell visszavonnom
azokat. Mondok egy példát: nagy botrány
kerekedett a rektorhelyettesként 1993-ban
kiadott körlevelemből, melyben az ésszerű
takarékosságra hívtam fel a figyelmet, többek között arra, hogy a klinikák kerüljék a
haldoklók luxusgyógyszerezését, lehetőleg
csökkentsék az ápolási időt és az egyetemre
nem való profilokat adják át a közkórházaknak. Lavinát indítottam el ezzel a médiában,
fejemre olvasták, kiforgatták a szavaimat.
Akkor az ellenzékben lévő balliberális oldal
támadott, most meg, hogy megpróbálunk
spórolni, a jobboldal támadja őket ugyanazért. Következtetés: az egészügyben nincs
politika, mert az szakmai kérdés. Bizonyos
területeken centralizálni szükséges. Máshol
hagyni kell az önkezdeményezést. Korszerű
gondolatok ezek ma is.
– Szerintem az volt a legfőbb probléma, hogy amit minden józanul és logikusan gondolkodó ember értett, azt ön
vállalta, kimondta és leírta.
– Így igaz, és meg is jelenítettem a könyvemben az akkor született újságcikkeket,
igyekezve a politikai hovatartozás szerint
tördelve azokat. Talán tanulságos ez. Ha Isten adja és még tovább élek, akkor később is
elmondhatom, hogy 70 éves koromban nem
kellett megváltoztatni a véleményemet.

Lépésről lépésre
– Az embert különféle drive-ok mozgatják az élete folyamán. Önnél mi volt
a legfőbb hajtóerő? A siker, az elismerésre törekvés?
– Nálam nem, én nem vagyok sikerorientált.
Bennem a jó hivatalnoki szemlélet munkál:
kitűzök egy célt, amiért aztán mindennap
tennem kell valamit, és akkor előbb-utóbb,
hitem szerint, megjönnek az eredmények.
De nem várom munkámért, hogy holnap
érkezzék a babérkoszorú. Nekem el kell
végezni a feladatot, hogy aztán kipipálhassam, és a következőbe kezdjek. Hogy orvos
akartam lenni, az egy önkitűzött cél volt. De
ezután már az motivált, hogy a vizsgákat jó
diák módjára felkészülten letegyem. A feladatokat lépésről-lépésre elvégezni, ahogy
az élet hozza, ez ösztökélt mindig. S mikor
sebészetből államvizsgáztam, nem gondoltam arra, hogy egyszer majd professzor leszek, ez akkor nem volt szempont.
– Mikortól tudta, hogy sebész lesz?
– Már elég korán, másodéves koromban.
Negyedévesen demonstrátor voltam az akkor még létező Műtéttani Intézetben, ahol
egyszerűbb műtéteket végeztünk altatott
kutyákon. Aztán műtéttani versenyeken

Semmelweis Egyetem

vettem részt kollégáimmal. Pályamunkákat
írtunk kórbonctanból, sebészetből, örültünk
a pályadíjaknak. Az ember teljesítette, amit
lehetett. Talán ez nem szimpatikus vonás,
jobb lenne valami költőit mondani, de az
nem lenne igaz. Most, hogy már lassanként
elfogynak az életemből az előírt feladatok,
felszabadultabban tudok foglalkozni a kedvem szerinti dolgokkal, például az írással, a
rajzolással. De először ki kell hevernem ezt a
könyvet, saját kiadásban jelent meg, sok volt
a tárgyalás a nyomdával, a terjesztőkkel. De
vállalnám ezt újra, mert megkönnyebbülés
volt, hogy az eddigiekről számot adhattam.
– Nem tart attól, hogy esetleg olyat is
leírt, amitől mások megbántódhatnak?
Blaha Lujza életrajzának megjelenése
után szinte minden ismerőse megsértődött. Aki kimaradt belőle azért, aki
bekerült, az pedig azért, mert nem azt
írta róla, amit várt volna.
– A kényesebb témáknál más nevet adtam a szereplőknek. Egyébként meg jókat
írtam mindenkiről… Visszatérve az előbbi
beszédtémánkra, fiatalon előre néz az ember, nem érdekli, hogy mit hagyott maga
mögött, sőt, azt el is akarja felejteni. Aztán
egy idő után megáll és körülnéz: majd elkezd visszafelé tekinteni, a jelen kicsinyedik,
a múlt felnagyítódik. Aztán jön a negyedik
periódus, amikor már csak befelé fordul az
ember, mert a testi problémák, változások,
a mindennapi funkciók fenntartása köti le a
figyelmét.
– A Semmelweis Nap alkalmából vette
át a professor emeritus címet. Ez mit jelent önnek, mit tekint ebben a legfőbb
feladatnak?
– Mindenekelőtt nagy megtiszteltetést
jelent. Számomra, másodsorban folyamatosságot biztosít egyetemi munkámban.
Konkrétabban fogalmazva, örülök, hogy
folytathatom az oktatást. Ebben a szemeszterben például három tantermi előadást
tarthatok. Végül, de nem utolsó sorban lehetőséget ad, hogy nyomorult egészségügyünkért közéleti tevékenységemmel tehetek valamit.

Visszavonulás előtt
– Könyve végén, talán csak tréfából,
nyelvöltésből, megjeleníti saját temetését, eléggé szürrealista módon. Halász
Péterre emlékeztet az ötlet, aki még
élve befeküdt a koporsóba. Nagyon
foglalkoztatja az elmúlás gondolata?
– Az utolsó fejezetrész sem az elmúlásról,
hanem az összegezésről szól. Én egyébként
optimista vagyok, boldog az unokáimmal,
szeretnek a kollégáim, nincsenek ellenségeim, igaz, irigyeim sem, nincsenek egzisztenciális gondjaim. Nem tudnám elképzelni
a végleges visszavonulás jobb levezetését,
mint ahogy ez most történik.
Tolnai Kata - Tóth Andrea

A szerző nyugdíjas sebész professzor.
A könyv felölel csaknem egy egész századot. Könnyed csevegés, történetek,
számos idézet, cikkek kivonata, beszédek
és beszélgetések, versek, dokumentumok
szerepelnek benne. Lehetne életrajznak
is mondani. Mégsem egyszerűen az. Talán egy tisztes polgári család süllyedése,
majd visszakapaszkodása történelmi
időkben, vagy éppen annak ellenében.
Nem csak epikus leírás, a szerző gondolatait, időnként kritikáját, véleményét is
megfogalmazza.
Minden fejezetet egy-egy markáns, de
nem szakavatott rajz vezet be. Szerző
ezeket firkáknak titulálja szerényen.
A sebész a kezével is dolgozik. Ezért tehát mindenütt kezek fejezik ki az elkövetkező tartalmat. Egy kivételével. Itt egy
unalmas értekezlet valódi firkái jelennek
meg.
A könyv címe jól tükrözi tartalmát.
A szerző szabadon fecseg, firkál mindarról, amit megélt és tapasztalt.
Jó szórakozást, időnként elgondolkozást
ígér a könyv az olvasónak.

Kitüntetetések
Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából (augusztus 20.) a
köztársasági elnök Dr. Flautner
Lajos, az I. sz. Sebészeti Klinika
egyetemi tanára részére a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta. A Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetésben pedig Kahlichné,
Dr. Simon Márta, az Egészségtudományi Kar Családgondozási Módszertani Tanszék nyugalmazott főiskolai tanára részesült.
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Új európai oktatási modell
Egyetemünk székhelyen kívüli
képzése Hamburgban
Szeptember 5-én a Hamburgban rendezett ünnepélyes megnyitóval kezdetét
vette az oktatás a Semmelweis Egyetem új telephelyén, amelynek hivatalos
neve Asklepios Campus Hamburg. Az Amszterdami Szerződés, valamint az
új felsőoktatási törvény teremtették meg a jogi alapot a székhelyen kívüli
képzéshez, amely a Semmelweis Egyetem és az Asklepios Kliniken Hamburg
együttműködésében valósul meg.
4800 ágyon folyik betegellátás és szakorvosképzés. Jelentős hangsúlyt helyeznek a
jól képzett orvos-utánpótlásra, az informatikai fejlesztésre, valamint a kutatási potenciál
növelésére.
A Semmelweis Egyetem és az Asklepios
Kliniken Hamburg együttműködése egy Eu-

 Orvosképzés Hamburgban is. Tulassay
Tivadar rektor és Jörg Weidenhammer
igazgató

Az Asklepios Kliniken Németország – és
egyben Európa – egyik legnagyobb egészségügyi ellátó rendszere, amely több mint
100 intézménnyel rendelkezik; közöttük
többségében vannak az akut ellátást biztosító kórházak, de találhatók általános és
speciális feladatokat ellátó rehabilitációs, valamint szociális intézmények is. Németországon kívül jelen vannak Görögországban és
az Egyesült Államokban is. Hamburgban hat
modern, jól felszerelt kórházban összesen

 Weidenhammer úr és leendő hallgatók
rópa-szerte új modellt valósít meg az orvosképzésben. A diákok az első két évben az elméleti képzést Budapesten kapják meg, ezt
követően pedig választhatnak, hogy klinikai
tanulmányaikat Budapesten vagy Hamburgban kívánják-e folytatni. Az oktatás mindkét
telephelyen az egyetemünkön eddig jól
bevált tanterv szerint folyik, a hallgatói nyil-

távlat

vántartás, az államvizsga, valamint az avatás
Budapesten történik. Hamburgban az oktatást az Asklepios Kliniken olyan munkatársai
végzik, akik korábban más német egyetemi
klinikákon dolgoztak és promováltak (a mi
PhD-címünknek megfelelő képesítést szereztek), közülük sokan habilitált docensek
vagy egyetemi tanárok. Vendégoktatóként,
valamint vizsgabizottságokban a Semmelweis Egyetem oktatói is részt vesznek a
hamburgi képzésben.
Többéves előkészítő munka után az új oktatási modell elnyerte a Magyar Akkreditációs
Bizottság hozzájárulását – a „boldogító
igen” augusztus elején érkezett meg. Így
a hallgatótoborzás és az induláshoz szükséges részletek kidolgozása igen feszített
ütemben haladt, de a szervezésben részt
vevő magyar és német oktatók, valamint a
Német Titkárság munkatársainak áldozatos
közreműködésével szeptember 8-án Hamburgban is megindult az oktatás. Az idei,
első évfolyamban olyan diákok vesznek
részt, akik korábban kezdték meg tanulmányaikat Budapesten, és sikeresen letették az
első két év összes vizsgáját.
A német nyelvű önköltséges orvosképzés
25 éve indult meg egyetemünkön. Az eddig részt vett több mint 4000 hallgató és a
kiadott 700 diploma alapján egyértelműen
sikeresnek bizonyult, bár kezdetben igen
sok probléma és „vegyes érzelmek” kísérték. Negyedszázad elteltével a Semmelweis
Egyetem egy újabb, ez alkalommal európai
szinten, eredeti kezdeményezéssel hívja fel
magára a figyelmet. Reméljük, hogy a négy
év múlva diplomát szerző első hamburgi
évfolyam hasonló gondolatokkal hagyja
el egyetemünket, mint ami az 1989-ben
diplomát szerzett első „szövetségi német”
évfolyam (akkoriban így hívtuk őket) által
összeállított emlékkönyvben olvasható: „Es
war schön und grossartig an dieser Universität studieren zu dürfen!” („Nagyszerű, hogy
ezen az egyetemen tanulhattunk!”)
Dr. Ligeti Erzsébet
(A témáról már írtunk a Semmelweis Egyetem újság idei 2-es, március 3-án megjelent számában.)

Transz-atlanti Atlantis
Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb transzatlanti képzési együttműködésének keretében először adható magyar
közreműködéssel európai uniós-amerikai kettős diploma az egészségtudományi képzés területén. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara, az amerikai Nazareth College és a finn Laurea University
of Applied Sciences kettős diplomára irányuló képzési együttműködést írt alá június 23-án, az Egészségtudományi Kar épületében.
Az egyedülálló Atlantis Programban az amerikai, finn és magyar intézmények
új alapokra épülő egészségügyi képzési program megvalósítását vállalják,
amely transz-atlanti célkitűzéseit tekintve túllép a bolognai-rendszeren is.
A három együttműködő fél közös törekvése magasan kvalifikált, nemzetközi
kompetenciákkal rendelkező ápolók képzése. A hallgatók mindhárom intézményben kapnak képzést, amely megfelel mindhárom ország akkreditációs
elvárásainak.
Az Atlantis Program támogatását, amely az együttműködés alapjául szolgál,
mindeddig már 107 transz-atlanti konzorcium nyerte el, de az ápolóképzésben ez az első olyan együttműködés, amely mind Európában, mind ÉszakAmerikában elfogadott képzési fokozat megszerzésére és fejlesztésére irányul.
Idén szeptembertől 16 hallgató kezdte meg a képzést, 8 amerikai és 8 európai,
köztük 4 magyar és 4 finn. A programba pályázat útján kerülhetnek be a fiata-

 Az aláírási ceremónián (balról): Marie O’Toole, Chair of the Department of
Nursing, Nazareth College, Daan Braveman, President of Nazareth College,
Tivadar Tulassay, President of Semmelweis University, Judit Mészáros, Dean of
Semmelweis University Faculty of Health Sciences, Pentti Rauhala, President
of Laurea University of Applied Sciences, Helena Erjanti, Vicepresident of Laurea University of Applied Sciences

lok, akik azután Finnországban, hazánkban és az Egyesült Államokban is tanulnak majd a négy év során. A képzés tandíjmentes, angol nyelven folyik, ami a
későbbi elhelyezkedésnél komoly előnyt jelenthet, akár itthon, akár külföldön.
Tol’

kirakat
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Könyvtári változások
Az alapításának idén száznyolcvanadik
évét ünneplő könyvtár NET-beli átmeneti
új helyének szeptember 1-jei megnyitóján, ahol az egyetem legfelsőbb vezetői
is jelen voltak, dr. Vasas Lívia főigazgató
idézte fel ennek a nagy múltú intézménynek a létrejöttét, s tekintette át röviden
a történetét. 1828-ban Schordann Zsigmond alapította, kezdetben saját lakásán
biztosítva olvasási lehetőséget kollégáinak. A könyvtár orvos elnökeinek sorába
tartozott Semmelweis Ignác is.
A könyvtár 1945-ben nyitotta meg kapuit a
nyilvánosság előtt, 1951. óta a Budapesti Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtáraként működik, mint az ország legnagyobb
orvosi közgyűjteménye. 1982 óta szabadpolcos olvasóteremmel szolgálja a hallgatókat.
1992-ben Levéltárral bővült, majd 1994-ben
Információs Centrum kialakítására került sor,
2000-től a Semmelweis Egyetem Központi
Könyvtára.

Korlátozott szolgáltatások
Az egyetem főépületében zajló átépítés miatt a Központi Könyvtár szeptember 1-jétől

az Üllői út 26-ból a NET épületébe (NET
Könyvtár és a 6. sz. szemináriumterem) költözött át. Az elkövetkező időszakban a nyilvánosság számára továbbra is zárva vannak,
működésük korlátozott. Az egyetem részére
az alábbi szolgáltatásokat biztosítják:
– a NET Könyvtár minden munkanap és
szombaton 20 óráig lesz nyitva, vasárnap
zárva,
– kiadják a kilépő dolgozók könyvtári igazolásait, a frissen végzettek igazolásait, s
elvégzik a pályázati anyagok, a PhD-sek
tudománymetriai anyagainak ellenőrzését, megadják az igazolást,
– az online folyóiratok, adatbázisok működését tesztelik, a folyamatos használat biztosított,
– átirányíttatták a postát, a naponta érkező
folyóirat-füzeteket, s a különböző papíralapú szakanyagokat a NET-es címükre,
az anyagokat feldolgozzák az integrált
könyvtári rendszerbe.
A Könyvtári Informatika 3 kredites kötelezően válaszható kurzusait, a PhD-sek programját időben és rendben fogják végezni
– mondta el Vasas főigazgató asszony.
A megnyitón Kis Róbert NET épületigaz-

 A könyvtár munkatársai
gató beszélt a költözés technikai részleteiről. Az átköltözés egy hét alatt lezajlott, s a
könyvtár informatikus munkatársának köszönhetően mindössze egy órára maradtak
internetes hálózat nélkül.
Az elhelyezés ezen formája, bár ideiglenes,
hat-nyolc hétre tervezett, a könyvtár végleges helyét még keresik. Annyi bizonyos,
hogy az új Oktatási Központban a hallgatók
számára szolgáltatást nyújtanak. A témára
későbbi lapszámainkban visszatérünk.
Tolnai Kata
Központi Könyvtár
Telefon: +361 317-5030
Fax: +361 317-1048
www.lib.sote.hu

Bemutatkozott a Klinikai Pszichológia Tanszék és Szakambulancia
Tudományos fórummal nyitotta meg újra
kapuját, s mutatkozott be a szakmának és az
egyetemnek a Klinikai Pszichológia Tanszék
június 5-én. Az egyetemi integrációt követően, 2002 januárja óta, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának első
pszichológia tanszéke és egyben az ország
egyetlen önálló Klinikai Pszichológia Tanszéke, mely az OPNI bezárása után a Tömő utca
25-29. sz. alatt folytatja tevékenységét.
Prof. dr. Tulassay Tivadar ünnepélyes rektori köszöntője után prof. dr. Karádi István
ÁOK dékán elemezte a klinikai pszichológia
szerepét a belgyógyászati ellátásban, majd a
tanszék vezetője, dr. Perczel Forintos Dóra
habil. egyetemi docens hozta közelebb a
hallgatósághoz az irányítása alatt álló csapat eddigi tevékenységét. Beszélt a klinikai
pszichológia medicinában betöltött mai szerepéről is, mely témát, az alkalmazási lehetőségeket, a további előadók (Bitter István,
Tringer László, Harangozó Judit, Túry
Ferenc, Kalabay László, Kárpáti Sarolta
és Pajor Attila professzorok) különböző aspektusból bontottak ki.
A Klinikai Pszichológia Tanszék oktatási feladata a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt
és gyermek szakpszichológusi szakképzés.
Emellett az említett témakörben folyamatosan részt vesz a szakorvosok továbbképzésében, továbbá az ELTE-vel közreműködve
képzőhelyként a pszichológus alapképzésben, valamint a graduális és posztgraduális
tanácsadó pszichológus képzésben. Szakambulanciájának legfontosabb tevékenysége

az országos szinten is hiányt pótló felnőtt
pszichoterápiás ellátás és a serdülő rendelés. A kezelések során elsősorban modern
kognitív terápiás módszereket alkalmaznak,
a bizonyításon alapuló gyógyítás szellemében. Profiljukba tartozik a szorongásos za-

nak például az egyes mentális betegségek
területén az öngyilkosság prevenciós lehetőségeire. Bevezették az úgynevezett Reménytelenségi Skálát, s ezzel a jó predikciós erejű
kérdőívvel kiszűrt személyeknek tréningprogramot szerveznek. Másik kutatási témájuk a szociális fóbia és a poszttraumatikus
stresszbetegség kognitív háttértényezőire
és terápiás konzekvenciáinak megértésére
irányul. Mindezzel – ahogy az ünnepélyes
megnyitó tudományos fórumán is elhangzott – egyetemünk Doktori Iskolájában, a 4.
sz. „Mentális egészségtudományon” belüli
klinikai pszichológiai alprogram keretében
foglalkoznak.
Tóth

Holdudvari játékterápia
 Tulassay Tivadar rektor, Perczel Forintos
Dóra tanszékvezető, Karádi István dékán

varok (pánikzavar, hypochondriasis, generalizált szorongás, poszttraumás stressz zavar,
agorafóbia, szociális fóbia, specifikus fóbiák,
pszichoszomatikus zavarok), hangulatzavarok (depresszió), alkalmazkodási zavarok,
kapcsolati zavarok, életvezetési nehézségek,
önértékelési zavarok, személyiségzavarok
ellátása.
Tudományos kutatómunkájukkal igyekeznek
a klinikai gyakorlat és a pszichoterápiás ellátás fejlődéséhez hozzájárulni, így fókuszál-

Először fogadta közös programmal a
margitszigeti Holdudvar Galéria és a testi-lelki egészség védelmére 2006-ban
alakult NOHA Stúdió a II. Gyermekklinika
kezeltjeit és családtagjait. A volt Casino
kertjében augusztus 2-án tartott kézműves összejövetelen a fiatal képző- és
iparművészek együtt alkottak a kis betegekkel és egészséges társaikkal. Ez a fajta
játékterápia része annak a lelki-szellemi
rehabilitációs programnak, amelyet Bakos Márta és Polcz Alaine pszichológusok kezdeményezésére már régóta
sikeresen alkalmaz a klinika.
-ó-
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változó

Rektori pályázat górcső alatt
Másodszorra értékelték a módosított feltételrendszer alapján a Rektori
Pályázatra beérkező munkákat. Bár a korábbi évekhez képest kevesebben
neveztek be erre a megmérettetésre, viszont érzékelhetően nőtt a beadott
dolgozatok színvonala, összhangban a pályázat rangját helyreállítani kívánó
szándékkal. A reformtörekvések egyik szorgalmazója, dr. Langer Róbert
(Transzplantációs és Sebészeti Klinika) lapunk kérésére pályázatbíráló társával,
dr. Szabó Attilával (I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika) később megjelenő közös
cikkben összegezte az eddigi tapasztalatokat – emellett kérdéseinkre is, válaszolt.
– A szenátusi határozat után, Csermely
Péter professzor vezetésével tavalyelőtt átdolgozott szempontrendszer egyik fő elve
volt, hogy a rektori pályamunkákat ne az
egyes intézetekben értékeljék, hanem ott,
az esetleges szubjektivitás elkerülése érdekében, csupán előbírálat történjen – mondta Langer docens. – Sajnos, az előbírálók
között az idén is akadtak a kiírási feltételeket figyelmen kívül hagyó pontozók. Ez is
indokolja, hogy az intézeti javaslatok csupán
tájékoztatásul szolgáljanak a második fordulóban, ahol objektív egyetemi bizottság
mondja ki a végső szót.

meg kellene magyarázni: miért nem kapott
első díjat az előbíráló által (helytelenül) 100
pontra javasolt munka, s ez alighanem konfliktusokat szülne.
– Önök, vagyis a bírálóbizottságok vállalnák az értékelések közzétételét és az
esetleges vitákat?
– Mi nyitottak vagyunk minden építő jellegű javaslatra. Hozzátenném még, hogy az
előbírálónak a 100-as skálán meghatározott
tartományok között kell értékelnie a pályaműveket. Nyolcvan fölötti pontszám csak
publikálásra érett – vagy némi átdolgozással azzá tehető – írásnak adható. Ezek közül
kerülnek ki az elsődíjasok, melyek akár már
nemzetközi szaklapokban is közölhetők.

Erőfeszítés elismerése

 Langer Róbert

– Ezen bizottságok minden tagja foglalkozik a hatáskörébe sorolt összes pályamunkával?
– Úgy gondoltuk, jobb, ha több szem többet lát, ezért a három bizottsági tag együttes véleménye alapján dönt az elnök, illetve
helyettese a dolgozat esetleges díjazásáról.
Vita esetén még egyszer átnézzük, és utána
rangsoroljuk a pályaműveket.

Előbírálási szempontok
– Megismerik-e a bírálatok szövegét a
pályázó hallgatók?
– Ők csak az előbírálatot kapják meg, és
az intézeti előbíráló által feltett kérdésekre
válaszolnak írásban. Az ezután összeállított
javaslatot és az egyetemi bírálóbizottság
végső értékelésének szövegét már nem
ismerik meg a hallgatók. Ez talán nem is
lenne célszerű, mert akkor adott esetben

– Ezért nem kapott első helyezést
review jellegű pályamű? Noha a pályázati kiírás szerint beadható ilyen dolgozat is.
– Valóban, ám a kulcsszó a pályázat reformjában az önálló kutatói munka volt. Ugyanakkor egyes karok felvetésére a Szenátus
úgy határozott, hogy ne zárjuk ki a versengésből az összefoglaló jellegű írásokat
sem. Ezek készítése is járhat sok munkával
(már ha saját, s nem „szerzett” a dolgozat),
de valljuk be, az évekig tartó pipettázáshoz
képest jóval kisebb erőfeszítéssel. A Rektori
Pályázatnak pedig éppen az a célja, hogy a
kutatásban is jeleskedő legjobb hallgatókat
díjazhassa az egyetem. S mivel elég sok ilyen
van, így a review típusú munkával legfeljebb
csak dicséretet lehetett kiérdemelni.
– Pályázhat-e jövőre ugyanazzal a témával az a hallgató, kinek dolgozatát az idén
nem, vagy csak szerényebben díjazták?
– Igen, ismét beadható egy korábbi téma
továbbgondolt változata, amivel akár a dobogó legfelsőbb fokára is kerülhet a pályázó. Úgy vélem ugyanis, hogy értékelésre
érdemes lehet egy más aspektusból megközelített kutatás is.

Díjazás középúton
– Elegendő-e a jelenlegi bírálói gárda?
– A feladat ugyan eléggé nagy megterhelést jelent a bírálás időszakában, ám félő,
hogy a létszámbővítéssel csak a helyzetet
bonyolítanánk. Legutóbb egyébként nagy-

jából a felére csökkent a pályázatra nevezők
száma. Ők viszont már olyan munkákat adtak be, melyeket valóban érdemes volt értékelni.
– A szenátusi határozat 50%-ban szabja meg a díjazható művek számát. Ezt
a határt az első, átmeneti évben még
csak csekély mértékben, az idén viszont
már 10%-kal lépték túl, s idén először
pénzjutalmat is kaptak az elsődíjasok.
Érdemes-e ezek után tartani a számbeli
limitálást?
– Erről is vitáztunk, s kompromisszum alapján rögzült az említett 50%-os kitétel. A
pályázat lényegében rektor úr védnöksége
alatt működik, az ő döntési jogköre, hogy
a beadott pályamunkák hány százaléka díjazható. A bizottság javaslatot tesz, melyet
a rektor hagy véglegesen jóvá, idén ez 60%
volt. Ha túl sokat jutalmazunk, akkor a pályázat devalválódik – holott éppen ez ellen
küzdünk –, ha meg túl keveset, akkor nem
érjük el célunkat. Valahol meg kell találni az
arany középutat, és nem gondolom, hogy
nagyon merevek lennénk. Az igazán kiemelkedő pályamunkák az idén sem estek el a
díjazástól, s így lesz ez szándékaink szerint
a jövőben is.
Tolnai - Tóth

Előadóváltás a TF-en
Tímár Örsi, az angol nyelvi képzésben részt
vevõ hallgatók eddigi tanulmányi elõadója Kanadába szóló ösztöndíjat kapott. Kollégái elégedettek voltak munkájával és nem volt könnyû a
személyét pótolni. Markolt Imre vállalta (a TFen diplomázott), hogy beáll a helyére, és végzi a
feladatot.

Tudományos Tallózó
Studinger Péter, Ungi I, Foldes-Lenard Z,
Mersich B, Rudas L, Kollai Márk
Use of generalized transfer function-derived
central blood pressure for the calculation of
baroreflex gain. J Hypertension. 2008 Jun;
26(6):1156–62. IF: 5,218
(ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet)
Gerencser Ákos, Doczi J, Töröcsik B,
Bossy-Wetzel E, Adam-Vizi Veronika
Mitochondrial swelling measurement in situ by
optimized spatial filtering: astrocyte-neuron
differences. Biophys J. 2008 Sep; 95(5):2583-98.
IF: 4,757 (ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet)
Czirják Gábor, Vuity D, Enyedi Péter
Phosphorylation-dependent binding of 14-3-3
proteins controls TRESK regulation. J Biol
Chem. 2008 Jun 6; 283(23):15672-80. IF: 5,808
(ÁOK Élettani Intézet)
Kövesi I, Menyhárd DK, Laberge M, Fidy
Judit
Interaction of antagonists with calmodulin:
insights from molecular dynamics simulations.
J Med Chem. 2008 Jun 12; 51(11):3081-93. IF: 5,115
(ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
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Gólyalesen a teltházas tatai
gólyatáborban
Nem kevés, több mint 800 fő befogadására alkalmas az egykori tatai KISZtábor, ahová minden évben gólyatáborba invitálják a frissen felvett egyetemi
hallgatókat, ám így is minden szoba és ágy foglalt volt augusztus utolsó
hetében. A szervezők idén is mindent megtettek azért, hogy a résztvevők jó
emlékekkel térhessenek haza és kezdhessék meg egyetemi tanulmányaikat.
Háromszáz instruktor segítette az újoncok beilleszkedését.

Régi hagyomány az egyetemen, hogy a gólyákat jó hangulatú, programokban gazdag
táborba várják a felsőbb évesek közvetlenül
az évkezdet előtt. A több hónapos előkészítést követően az instruktorok már egy
nappal korábban megérkeztek a helyszínre,
a nulladik nap a tábor rendbetétele mellett
arra is jó alkalmat ad, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karának zárónapján is részt vegyenek. A szervezők másnap visszautaztak
Budapestre a diákokért, hogy elkísérjék őket
a táborba.

Elegendő létszám
Az egyhetes tatai tartózkodás második
napján az egyetem új hallgatói megismer-

lennének köztük és a magyar hallgatók
között, vélik a szervezők. A jövendőbeli
orvosok közül sokan jöttek el az egyhetes
együttlétre, a 420 felvett diákból 368-an,
ami körülbelül 85 százalékos arányt jelent.
A gyógyszerészjelöltek is kitettek magukért:
a 136 újoncból 90-en voltak kíváncsiak a
programokra és egymásra. Ez jóval nagyobb
arányú részvétel a korábbiakhoz képest. Az
Egészségtudományi Kar 538 új hallgatójából kétszázan töltötték itt együtt augusztus
utolsó hetét, és 2008-ban először hallgatói

 Bihari Soma, Farkas Bence és Szigeti
Szabolcs
650 diák került idén. Farkas Bence táborvezető-helyettes (IV. éves orvostanhallgató)
lapunknak elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan az ÁOK-ról, a GYTK-ról, az ETK-ról
és az FOK-ról érkeztek Tatára leendő diákok,
a TF-esek ebben az évben is külön táboroz-

 Az instruktorok valamit forralnak
Önkormányzatuk óriási sátrat állíttatott a
közösségi együttlétek helyszínéül.

Népszerű programok
Szigeti Szabolcs szerint idén is nagyon jó
csapat jött össze, a hagyományosnak számító programok – akadályverseny, sportnap, strandnap – változatlanul rendkívül
népszerűek, így ezeken egyelőre nem szeretnének változtatni. A sportágak közül ez
évben azt az ötöt választották ki a felsőbb
évesek, amelyeket később az egyetemen is
űzhetnek a hallgatók. A diákoknak és a szervezőknek is 13 ezer forintot kellett fizetniük
 Ezen még felismerhetők vagyunk

 Délelőtti csendes életkép
kedhettek a különböző karok oktatóival,
betekintést kaptak az egyetem szervezetének működésébe, szóval a komoly dolgoké
volt ekkor a főszerep. Utána viszont már a
felhőtlen szórakozás, versenyek, kötetlen
beszélgetések következtek. Az ABC tizenhat
betűjét viselő csapatokba összesen mintegy

tak. A TF integrálására sajnos továbbra sincs
lehetőség a helyszűke miatt – tette hozzá
Szigeti Szabolcs táborvezető (VI. éves orvostanhallgató). Az instruktor csapat tábori
főnöke azt mondja, egyfelől a tábor kapujára ki lehet akasztani a „Megtelt” táblát,
másrészt a sátorozás engedélyezésével a
színvonal csökkenne, ami nem lehet célja a
rendezőknek. A helyhiány mellett a külföldiek meghívására azért sincsen lehetőség,
mert még mindig komoly nyelvi akadályok

 Nehéz a gólyasors
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Nagyjaink bronzban
az orvos panteonban
mondhat magáénak annak ellenére, hogy
manapság sokan idejét múltnak tartják a
portrékészítést, vette fel a fonalat Farkas
Ádám, s mint mondta, aki viszont megízleli
a múltba való visszanyúlás izgalmát, annak
megváltozik a véleménye, amire bizonyíték
a megannyi kiváló alkotás. A zsűri igen nehéz döntéssel választotta ki közülük a legki-

válóbbakat. Az idei pályázat eredményeként
Kiszel János, Schaffer Károly (mindkettőt
Magyari Balázs készítette), Nékám Lajos (Balázs József Tamás munkája) és
Ratkóczy Nándor portréja (Csányi Katalin alkotása) nyert elhelyezést a főépületben
kialakuló orvos panteonban.
Tolnai Kata

Fotó: D. Kiss Balázs

Az átépítési munkálatok kezdetét megelőzően, június 19-én avatták az egyetemi
orvos panteon további alakjairól készült
alkotásokat a főépületben. Helyére került
újabb négy, munkásságával a mát is fénysugárként beragyogó orvos domborműve.
Farkas Ádám, a Képzőművészeti Egyetem
volt rektora, jelenleg Szobrász Tanszékének
vezetője használta e kifejezést beszédében,
amiben arra is kitért, hogy a nagy szellemi
elődök megbecsülése az egyetem számára
szimbolikus értékű is.
Tulassay Tivadar rektor azt hangsúlyozta,
hogy a jövő felé tartva fontos tudni, honnan jövünk. Erre ad lehetőséget a korábbi
korok nagyjai emlékének ébren tartása. Ez
az emlékezetben hordott múlt nyer eleven
életet, amikor a falakról nap mint nap ránk
néznek azok a nagy mesterek, akiknek szelleme tanítványaik által ma is köztünk él és
hat. Mint mondta: a hagyománnyá nemesült
Nagyjaink bronzban elnevezésű pályázatot
folytatni érdemes.
A Képzőművészeti Egyetemen harmadik
alkalommal meghirdetett orvosokról készítendő dombormű pályázat nagy sikert

 Tulassay Tivadar, Balázs József Tamás, Farkas Ádám, Kőnig Frigyes,
Csányi Katalin, Magyari Balázs és Bogsch Erik

együttlétet. Betűfőnökként, vagyis csapatvezetőként is sokat beszélgetett a diákokkal, akik elmesélték: sokan már eleve hallottak az egyetemi gólyatáboráról, és ezért
is jelentkeztek olyan lelkesen. A hét végére
mindenki pozitív élményekkel tért haza, és
remélhetőleg már nem idegenként néznek

 Erre lesznek a Gólyák

 Szerepcsere is belefér

az egyhetes rendezvényért, ami tartalmazta
az utazást, a szállást, az étkezést és a programok költségét. Az instruktori teendőktől
azonban ez senkinek sem vette el a kedvét
– tette hozzá Farkas Bence. A Hallgatói Önkormányzat is támogatta a rendezvényt: a
szállás költségének jelentős részét vállalta
magára.

egymásra szeptemberben. Ez is a cél: összeismertetni a diákokat egymással, és segíteni
őket abban, hogy könnyebben kezdhessék
meg egyetemi tanulmányaikat.
Végvári Tamás, az egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke büszke szervezői csapatára, nagy lelkesedéssel és önzetlenül látták
el feladatukat az instruktorok. Az EHÖK most
leköszönt elnöke szerint ezzel a gólyáknak
jó példát mutattak arra, mit jelent másokon
segíteni, másokért tenni, áldozatokat hozni
azért, hogy egy struktúra jól működjön.

Példát mutatva
Mióta az egyetemre jött Szigeti Szabolcs,
csupán egy évet hagyott ki az eddigi gólyatáborok közül, így sok tapasztalatot gyűjtött
arról, hogyan élik meg az ide érkezők az első

 Inkább mutatom, hogy milyen a tábor

Papp Melinda - Tolnai Kata
Fotók: Tolnai Kata
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Szövetépítő laboratórium
a Semmelweis Egyetemen
A Trimarán Üzletfejlesztési Program csapata 2008 első félévében tizenegy
innovációs projekt fejlesztését segítette. A projektek mintegy fele a Semmelweis
Egyetem kutatói munkájából jött létre. Sorozatunkban ezek közül mutatunk be
néhányat. A Trimarán Programról további információkat a következő honlapon
olvashatnak: http://semmelweisinnovations.com
Idén májusban alakult meg az első hazai
Szövetépítő laboratórium a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetben dr.
Lacza Zsombor vezetésével. A laboratórium célja, hogy olyan sejtterápiás eszközöket és módszereket dolgozzon ki, amelyek
megoldást jelenthetnek számos betegség
gyógyítására (stroke, infarktus), valamint
hozzáférhetővé tegye azokat a mindennapos klinikai gyakorlatban. A labor együttműködik a Semmelweis Egyetem Ortopédiai, illetve Ér- és Szívsebészeti Klinikájával.

Automata bioreaktor
A Szövetépítő laboratóriumban futó egyik
nagyszabású projekt célja, hogy kifejlesszen
egy bioreaktort, amely csonthiányok pótlására alkalmas humán csontgraftokat képes
előállítani – a műtét ideje alatt – a beteg saját
őssejtjeinek a felhasználásával. A bioreaktor
által előállítható csontgraftok lehetséges
klinikai felhasználási területei közül az ortopédiai, a traumatológiai, az idegsebészeti,
valamint a szájsebészeti alkalmazások a legkiemelkedőbb jelentőségűek. Az automata
készülék feladata, hogy a beteg egyes őssejtekben gazdag szöveteiből (csontvelő,
zsírszövet) kinyerje az ott található őssejteket és rátegye azokat egy szövetbarát 3-dimenziós vázra. A csontgraftok 3-dimenziós
vázát humán csont allograftok képezik,
amelyekről előzetesen eltávolították a csont
eredeti, potenciálisan immunogén fehérjéinek nagy részét. A fehérjék eltávolítása
egyrészt csökkenti az allograft által kiváltott
immunreakciók esélyét, de a keletkezett,
főleg szervetlen komponenseket tartalmazó csontfelület nem alkalmas arra, hogy az
őssejtek kitapadjanak rajta. A Szövetépítő
laboratóriumban azonban kidolgoztak, és a
Magyar Szabadalmi Hivatalnál bejelentettek
egy bevonási eljárást, melynek segítségével
alkalmas környezet hozható létre a csontfelszínen az őssejtek megtapadásához és osztódásához egyaránt.

A módszer lényege
Humán albumint liofilizálnak a csont allograftok felszínére, amely vízzel érintkezve
megduzzad, és csapdába ejti az ott levő
őssejteket. A kialakult gélszerű szerkezet le-

 Weszl Miklós

hetőséget ad arra, hogy a sejtek megfelelő
mennyiségű tápanyaghoz jussanak, valamint nem akadályozza azok osztódását. Az
ilyen módon előállított csontgraftok képesek lehetnek immunológiai komplikációk
nélkül beépülni a csonthiány helyére, és elősegíthetik a betegek gyors regenerációját.
Dr. Lacza Zsombor külön hangsúlyozta: a
Szövetépítő laboratórium legfőbb célkitűzése, hogy a klinikai gyakorlatban alkalmazható eszközöket és módszereket dolgozzon ki
és elősegítse azok elterjedését.
Ennek elérésében nyújt kiemelkedő segítséget a Semmelweis Innovációs Központ által
megszervezett Trimarán Üzletfejlesztési
Program, amely lehetőséget kínál az innovatív egyetemi találmányok piaci hasznosítására. A Semmelweis Innovációs Központ
segítségével a Szövetépítő laboratórium
szeptemberben megalapítja az első egyetemi spin-off cégek egyikét, a LACERTA
Technologiest, amelynek célja, hogy elősegítse a bioreaktor és a csontgraftok kereskedelmi forgalomba kerülését. A bioreaktor
bevezetése a sebészi gyakorlatba áttörést
jelenthet az őssejtek racionális klinikai alkalmazásában.
Weszl Miklós
a LACERTA Technologies
leendő ügyvezető igazgatója
www.tissueengineering.hu

Hírek, események – röviden
ÁOK
Adomány eurókból
Komoly összeggel, 2 875 000 forinttal támogatta a Budapest Marriott Hotel az I. sz.
Gyermekklinikán a leukémiás és daganatos
beteg gyermekek gyógyításáért 20 éve
munkálkodó Trautsch András Olivér Alapítványt. Az említett adományt úgy gyűjtötte
össze a szálloda, hogy szállóvendégeinek
végszámláját – természetesen, ha ebbe beleegyeztek – egy euróval megnövelte. Volt
olyan vendégük, aki, hallván a tervezett jótékonyságról, további összeget ajánlott fel.
A tavaly május óta tartó akció eredményét
az alapítvány a gyermekklinika műszerezettségének javítására, infúziós pumpák
és úgynevezett „betegészlelő” monitorok
beszerzésére fordítja. A szálloda pedig júniustól újabb gyűjtésbe kezdett – ezúttal az
éttermi fogyasztások végszámlájából vonják
le az egy eurót –, hogy jövőre a nevetést,
vidámságot hozó Piros Orr Bohócdoktorok
Alapítvány támogatásával segíthessék a beteg gyermekek gyógyulását.
-ó-a-

ProVisio kurzus
Egy hosszú távú együttműködés keretében,
Amsterdam (Vrij University Medical Center)
és Berlin (Klinik für Geburtsmedizin Charité)
mellett a „ProVisio” elnevezésű európai
3D/4D gyakorlati ultrahangkurzus idei szervezője Magyarország, s ezen belül egyetemünk I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája lett. A rangos nemzetközi tanfolyamot
szeptember 11-13. között az MTA Zenetudományi Intézetében tartották világhírű szakemberek (például prof. dr. Eberhard Merz,
a Német Ultrahang Társaság elnöke) részvételével. A rendezvény technikai és szponzori
hátterét a dél-koreai kormány által az ország
tíz legfontosabb vállalata között nyilvántartott MEDISON Ltd. Co. orvosi ultrahang-diagnosztikai készülékeket gyártó konszern
adta, melynek kizárólagos magyarországi
képviselete a Sonarmed Kft. A kurzus utolsó napján a Budavári Polgármesteri Hivatal
Aulájában került sor a 3D/4D Ultrahang-diagnosztikai Rendelők I. Magyarországi Találkozójára.
tó-

ETK
Sanghaji delegáció
Az Egészségtudományi Karon tartózkodott
augusztus 11. és 22. között a világhírű Sanghaji Jiao Tong Egyetem 12 fős delegációja.
A 9 hallgató és 3 oktató a tavalyi évhez hasonlóan, az idén ismét szakmai előadásokon,
kórházlátogatásokon és szabadidős, kulturális rendezvényeken vett részt. Az immáron
hagyományosnak tekinthető program folytatásaként az ETK hasonló összetételű delegációja előreláthatólag október végén utazik
Sanghajba két hétre.

