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Az ország és Közép-Kelet-Európa legnagyobb forgalmú mellkassebészeti osztálya, amely az egyetem
tanszéki csoportja is egyben, a Korányi Intézetben található, évente 1600 nagy műtétet végeznek a
korszerűsített műtéti blokkban. A vezetőt szólaltattuk meg, Vadász Pált.
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ESN Semmelweis, founded in 2009, is an independent, voluntary student organization and member
of the international Erasmus Student Network.
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Tanévnyitó Luganóban
Az Egészségtudományi Kar
luganói kihelyezett tagozatán a tanévnyitó ünnepséget február 7-én tartották a
L.U.de.S. (Libera Università
degli Studi di Scienze
Umane e Tecnologiche)
egyetemen. Az eseményen
a két intézmény vezetője, prof. Rodolfo Paoletti,
a L.U.de.S. rektora, és dr.
Mészáros Judit, az ETK
dékánja köszöntötte a hall-  Horváth Mónika, Vingender István, Mészáros Judit és
gatókat.
Rodolfo Paoletti
A kar luganói gyógytornászképzésének népszerűsége folyamatosan nő. Idén a harmadik évfolyamon indult képzésen több
mint 60 hallgató kezdte meg tanulmányait, a hallgatók összlétszáma a három évfolyamon 134 fő.

Opening of academic
year in Lugano
A ceremony marking the beginning
of the academic year for the Luganobased off-campus training programme
of the Faculty of Health Sciences was
staged at the L.U.de.S. University of
Human Sciences and Technology on 7
February. Students were greeted by the
heads of the two academic institutions,
prof. Rodolfo Paoletti, Rector of
L.U.de.S., and dr. Judit Mészáros, Dean
of the Faculty of Health Sciences.
The faculty’s physiotherapy training course run at Lugano is constantly gaining in popularity.
More than 60 students are enrolled for the course, which begins its third year in 2011. A total of
134 students have registered over the three years.

Nemzeti ünnepünk
Egyetemünkön március 11-én 11 órai kezdettel emlékeztünk meg a NET Dísztermében az
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Ebből az alkalomból dr. Hermann Péter,
a Fogpótlástani Klinika docense mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen sor került számos
egyetemi kitüntetés és alapítványi díj átadására, valamint a Jó tanuló – Jó sportoló és a Baráti Kör
díjainak kiosztására. A rendezvényről későbbi lapszámunkban beszámolunk.

esélyegyenlőség
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Életmentésről van szó!
Csatlakozás az Eurotranszplanthoz
Csatlakozás tekintetében sikerült a korábban véleményében széthúzó
transzplantációs szakmát egységes álláspontra hozni. Január végén az
Eurotransplant vezető testülete egyhangúlag támogatta Magyarország
csatlakozási kérelmét, és egyben fölhatalmazták a szervezet vezetőjét,
hogy gyorsított eljárásban márciusban kezdje meg hazánkkal a
tárgyalásokat, aminek eredményeképpen több lépcsőben történhet a
csatlakozás – mondja dr. Langer Róbert.
Az egészségügyért felelős
államtitkár, Szócska Miklós
a Magyar Transzplantációs
Társasággal összhangban
még tavaly év végén úgy
döntött: a szervátültetésre
váró betegek életesélyeinek
növelése érdekében Magyarország kezdeményezi
a Benelux államok, Németország, Ausztria, Szlovénia
és Horvátország tagságával működő Eurotransplanthoz való csatlakozást. A
témában érintett szakemberek különféle megoldási javaslatok felvetésén túl
egy pár konkrét, néhány jogszabály módosításával könnyen korrigálható nehézség kiküszöbölésére is javaslatot tettek. Az
Intertransplant rendszerváltáskori megszűnését követően idehaza átlagosan 150

zékenyített (hiperszenzitizált) betegeket.
Ezeknek a speciális csoportoknak a szervigényeit itthoni szervekből nem lehet kielégíteni megfelelően. Évi mintegy 2000
donor szerv keletkezik a 125 milliós populációt lefedő Eurotransplant országaiban,
ahonnan a visszafizetés elve alapján sokkal pontosabban egyező szerveket tudunk
biztosítani betegeinknek, akiknél minimálisra csökkenthető a szervkilökődés veszélye.

Csatlakozás melletti érvek

szerv átültetésére volt lehetőség hazai donoroktól, amely alacsony szám nem tudta
fedezni az igényeket, különösen tekintve
a sürgősségi és gyermek transzplantációs
eseteket, valamint az immunológiailag ér-

Továbbképzés elhízásról
Az ÁOK Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxyológiai Tanszéke egynapos képzést szervez
belgyógyász, endokrinológus és diabetológus szakorvosoknak március 21-én.
Témák: a kardimetabolikus kérdések aktualitása az elhízásban, a kórkép komplex megközelítése a diabetológus szemszögéből, az echocardiografia szerepe az elhízottak kivizsgálásában,
s az alvásfüggő légzészavarok. A nap tesztvizsgával zárul, a résztvevők kreditpontokat szerezhetnek.

Oktatás családorvosoknak
Folytatódik a családorvosok továbbképzése. A Családorvosi Tanszék az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma közös szervezésben havonta tartja fórumait a II. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika tantermében. Januári téma volt: a háziorvos szerepe a fájdalomban
szenvedő betegek életminőségének javításában, a görcsoldás különböző lehetőségei, az
antibiotikumok alkalmazása az akut bakteriális sinusitisben, az arthrosis kezelése. Februárban a pszichoszomatikus kórképek, az alvászavarok és azok korszerű kezelése, az allergia és
asztma felismerése volt soron.
A következő továbbképzésen, március 26-án, a méhnyakrák elleni vakcináció, a
psoriasis kezelése és a probiotikus gyógyszerek szerepelnek. A képzés tesztírással zárul és
kreditpontok szerezhetők.

Házi vita, védés
Dr. Varga-Pintér Barbara PhD hallgató Az állóképesség, terhelhetőség, megküzdési lehetőségek vizsgálata harcművészeteket gyakorlók körében címmel tartotta házi vitáját február 28-án
a TF Tanácstermében, majd Nagy Huszár Anikó PhD hallgató ismertette kutatási témáját
Intervenciós programok a munkahelyi sport területén, egészséges munkavállaló az egészséges
munkahelyeken címmel.

A csatlakozás elleni szinte egyedüli érv a
regisztrációval járó kiadás (személyenként
kb. 500 Euró), viszont a néhány száz millió
forint körüli összeg nem olyan nagy, ha figyelembe vesszük, hogy a szervek későbbi
szállításának az árát és az egyéb kiadásokat is magában foglalja. Nem beszélve arról, hogy nem helyénvaló pénzről beszélni,
ha életmentésről van szó – mondja Langer
Róbert professzor (képünkön). Először a
gyermekek, a sürgős átültetések és az érzékenyített betegek számára kérhetünk szerveket az úgynevezett próba időszakban.
Ennek sikerével teljes jogú taggá válhatunk
remélhetőleg 2013 tavaszán.

Balansz elvű adok-kapok
A szervek szigorúan véve csere alapon találnak gazdát a szervezet országaiban, vagyis, ha kapunk egy országtól például két
vesét, annak az országnak kell visszaadni vércsoport azonos két vesét, így senki
nem kerül hátrányba a többiek előnyére.
A leideni központi computer fogja meghatározni, hogy például egy Nyíregyházán
kivett B vércsoportú donorból származó
vese az Eurotransplant várólistáján szereplő személyek közül kinek egyezik a leginkább. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a tagországokban a szervelosztás mintegy
80%-ban a saját országon belül történik.
Ugyancsak szemléletváltás eredménye,
hogy egy ősszel rendezett konferenciát
követően már nem az agyhalottból kivett
lépből végzik az átültetendő vese immunológiai vizsgálatát, hanem a donortól vett
vérmintából. Ezzel lényegesen lerövidül, a
korábbi 24 óráról közel felére csökkent a
szervkivétel és a beültetés közti idő, mert
már a transzplantációs antigén vizsgálat
eredményéből – ami jóval a szervkivételi
műtét előtt elkészül –, tudják, hogy kinek a
számára a legmegfelelőbb a szerv. Ha nem
telik el több mint 18 óra a kivétel és a beültetés között, akkor a recipiensnek nagy valószínűséggel nem lesz szüksége dialízisre
a sikeres műtétet követően.
tolnai
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bemutatkozó

A gyógyítás űrhajója fedélzetén

Másfél év nem nagy idő, de ahhoz már elegendő, hogy látványos
eredményeket mutathasson fel egy klinika új vezetője. A Transzplantációs
és Sebészeti Klinika igazgatója 2009. július 1-je óta dr. Langer Róbert, aki
a klinika és a transzplantációs szakma életében előremutató változásokról
számolt be, s mint mondja, az egészségügyben olyan a transzplantáció,
mint a repülésben az űrhajózás.

rumnak – mondja Langer Róbert centrumvezető. Így folytatja: a közös fellépés,
a protokollok összehangolása, a transzplantációs műtétekben és a transzplantált
személyek utógondozásában részt vevő
szakemberek kapcsolattartása is már nagy
előnyt hoz a betegeknek. Erre azért is nagy
szükség mutatkozik, mert az átültetésen
átesetteknek gyakran többféle betegsége és kezelésüknek speciális vonatkozásai
vannak. A programok a Centrum megalakulásával immár intézményesített formában hatékonyabban segíthetik egymást.

Élődonoros átültetések
növekvőben

 Langer Róbert
Műtéteiknek 10%-a transzplantáció, a többi általános sebészeti beavatkozás, holott
tudományos kutatási profiljuk zömében az
előbbire épül és bevételeik jelentős része is
az átültetésekből származik. Mondhatni, az
immunológiai kutatások egyik legnagyobb
nyertese a transzplantáció: ma már például a beültetett vesék legalább 90%-a egy

Liebe Studentinnen,
liebe Studenten,
am Montag, dem 21. März findet um
17.00 Uhr im Zentrum für Vorklinische
Medizin, im Beznák Hörsaal eine
Informationsveranstaltung
über
die Arbeit im Klinikum Fulda und
über die PJ-Weiterbildung für die
Studenten statt.
Vortragender: Prof. Dr. med. T.
Neumann-Haefelin
Direktor der Klinik für Neurologie
Klinikum Fulda

éven belül nem lökődik ki a jobb immunológiai egyezést lehetővé tevő vizsgálatok
eredményeképpen. Szemléletváltás zajlik e szakterületen, aminek köszönhetően
egyre gyorsabban és egyre pontosabban
egyező és egyre több szervet tudnak beültetni. Mindeközben a munkaerő megtartási képességében egyre inkább romlanak
mind a szakma, mind a klinika pozíciói.

Semmelweis
Transzplantációs Centrum
Máj-, vese- és hasnyálmirigy -átültetés folyik a Baross utcai klinikán, szívet a városmajori klinikán transzplantálnak, és a
Bécsben műtött tüdő átültetettek utógondozását a Pulmonológiai Klinikán végzik
egyetemünkön. Interdiszciplináris, mégis
szorosan összefüggő tevékenység a szervátültetés és az utógondozás, aminek összehangolása, koordinálása a legfontosabb
célja a működését nemrégiben megkezdett Semmelweis Transzplantációs Cent-

Tavaly a klinikán 31, vagyis minden ötödik veseátültetés élődonorból származó
szervvel történt. Ez azt jelenti, hogy egyik
évről a másikra nemcsak megduplázták az
ilyen műtéteket, hanem kevéssel felül is
múlták az európai uniós átlagot. Óriási terhet jelentett a klinika személyzetére a műtéti szám ilyen nagy mértékű növekedése. A műtétek, és az azt megelőző alapos
és igen drága kivizsgálások mind a klinika
személyzetére, mind pedig gazdálkodására nagy terhet róttak, de mint mondja a
klinikaigazgató, a ma világtrendnek számító élődonoros átültetés a szervezés javításával és a korábbi személet átalakításával
hatékonnyá tehető. Magáért beszél, hogy
mind a 31 élődonoros átültetettnek ma is
működik a veséje. Kétszer nagyobb rizikóval dolgoznak, hiszen a donor is élő, egészséges ember, aki számára szintén kockázattal jár a beavatkozás.
A nem rokontól származó donációt etikai
bizottság vizsgálja, hogy kizárható legyen
az ellenérték fejében történő szervadományozás. A bizottság az egyetemen működik, elnöke Faller József professzor. Az év
első hat hetében már végeztek 6 élődonoros vese transzplantációt, amiből az tűnik
ki, hogy a tavalyi műtétszámot idén is fogják tudni tartani.

Korszerűsített ambulancia
Az immáron kétezer szervátültetett beteg utógondozásának betegforgalmát is
bonyolító, korábban egyterű ambulanciát
felújították és átépítették, öt elkülönített
helyiséget alakítottak ki benne alapítványi finanszírozással. A korszerűsítés tovább
folytatódik, bővül még egy ellátó hellyel,
májambulanciával és vérvételi helyiséggel.
Tk

kitüntetett
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A sport nem csak testnevelés

Dr. Sipos Kornél, a TF pszichológia professzora a pszichés önszabályozás
területén elért tudományos és oktatói tevékenységéért Szent-Györgyi
Albert-díjat kapott a Magyar Kultúra Napján.

 Díjátadás
Beszélgetésünk kezdetén a professzor
Szent-Györgyi Albert szavait idézi: Egy
sportcsapat a társadalomnak kicsinyített
képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg
a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartozásra,
az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a
gyors elhatározásra, az önálló megítélésre,
az abszolút tisztességre és mindenek előtt a
»fair play«, a nemes küzdelem szabályaira.
(1930)

Kiállva az idő próbáját
Romen eredeti monográfiájának tudásanyagát fordította le dr. Sipos Kornél, s ezt
kézirat formájában sokáig használták itthon szakmai körökben. Majd Romen könyve, a Self-Suggestion and its influence on the
human organism, Amerikában is megjelent
nagy feltűnést keltve. Csak később vált lehetségessé, az angol kiadás alapján, hogy a
professzor Pszichoreguláció címmel, 2005ben egyetemi tankönyvet szerkeszthessen.
– A TF-en eltöltött 24 évet megelőzően is
több szállal kötődtem a sporthoz, valamint
a pszichés önszabályozás modern és hagyományos módszereihez.
Dr. Koronkai Bertalantól, a nemrégiben
bezárt OPNI elődjének Völgy utcai Férfi Funkcionális Idegosztályán tanultam az autogén tréning terápiás alkalmazását. Ugyanabban az időben voltam Tamkó Sirató

Károly jóga tanítványa. A neves költő és prózaíróról kevesen tudják, hogy
a hazai egészségtudomány úttörője, a modern jóga II.
világháború utáni
hazai meghonosítója. Míg én autogén
tréninggel (is) gyógyítottam a betegeket, hozzá jártam
jógázni. Beszélgetéseinkben visszatérő,
kedvenc mondása
volt, hogy: az európai ember nem lélegzik, csak piheg. Mint
tudjuk, a hagyomány és a modern orvostudomány egyaránt a helyes lélegzés fontosságát hangsúlyozza.
– Az első szovjet űrhajós nemzedék
pszichológiai felkészítésében fontos
szerepet játszó Romen módszerét hogyan ismerte meg? Ön is részt vett a csapatban?
– Nem. De Romen, akivel haláláig nagyon szoros baráti és szakmai kapcsolatban voltam, Karagandában az űrhajósok
pszichológiai felkészítését végző pszichiáter csapat tagja volt. 1973-ban a Kazahsztáni Állami Egyetemre segítségével
kaptam meghívást. Akkor jutott kezembe Romen orosz nyelvű monográfiája,
amelynek 1981-es angol kiadása alapján
2005-ben (Pszichoreguláció – Romen: Ak-

Klinikai Pszichológia
Tanszék tanfolyamai
Asszertív (szociális
kompetencia) tréning
Időpont: március 25-26. (20 kreditpont)
Jelentkezés: március 24-ig
Kovács Emesénél, 0620 825 0237,
vikote@psych.sote.hu

Kognitív viselkedésterápia
fejlődése
Időpont: április 12-15. (21 kreditpont)
Jelentkezés: Ruzicska Rozáliánál
459-1493, klinpszicho@kpt.sote.hu
vagy az OFTEX honlapon.

 Sipos Kornél
tív önszuggesztió címmel) egyetemi tankönyvet szerkesztettem, ami ma már kötelező tantárgy az egészségtantanár és
humánkineziológus szakon a TF-en.

Kandidátusi értekezés
– A biofeedback módszer a szervezet vegetatív (autonóm) funkcióinak érzékelhető
visszajelzését teszi lehetővé, melynek birtokában az egyén képessé válik testi működéseinek – pl. az agy bioelektromos jellemzőinek, a szívritmusnak – akaratlagos
szabályozására. Az autogén tréning és az
EEG alfa-hullám biofeedback segítségével
történő intenzitás növelésének, és a Medicor Művek Fejlesztési Intézetének az MTA
Pszichológiai Intézetével közös fejlesztésű
termékének, a KTD–11F táskadiagnosztikai
készüléknek klinikai alkalmazásában itthon
dr. Tomka Imre és Merz Flórián társaságában vehettem részt. Levelező aspiránsként
a SZU Orvosi Akadémiája Kísérleti Orvostudományi Intézetének Ökológiai Élettani
Osztályának Neurológiai Rehabilitációs Laboratóriumában N.V. Csernigovszkaja témavezető irányításával dolgoztam Leningrádban (a mai Szentpéterváron).
– Mit tart ma a legfőbb feladatnak?
– Az egészségnevelést! – Jóllehet napjainkban inkább egészségfejlesztésről beszélünk. Egészségpszichológia szigorlaton
egyik kulcskérdésem az, hogy mi az életet
leginkább veszélyeztető kockázati magatartás? Erre a kérdésre az a helyes válasz, hogy
a fizikailag inaktív életmód. Már gyerekkorban, – és idős korban is – azzal biztosítható
csak a teljes testi – lelki jóllét, ha rendszeresen mozgunk, sportolunk. Szent-Györgyi Albertnak Az iskolai ifjúság testnevelése
című előadását idézve: A sport, az nem csak
testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. (Testnevelés, 1930. III. évf. 12: 928-1033.)
Urbán Beatrice
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talentum

Képességeink legjavát adni

Mindössze tíz esztendeje diplomázott, azóta dolgozott Freiburgban és
Floridában, világra hozott két gyermeket, közben szinte egyfolytában
bizonyítja itthon tehetségét, munkabírását. Erőfeszítéseit eddig 16
különböző elismeréssel honorálták, az utolsót február 14-én vehette át
az Akadémián. Az idei Talentum díjas kutató: dr. Fekete Andrea, az I. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika munkatársa.

diabétesszel, az általa okozott szervi elégtelenségek újszerű kezeléseivel foglalkoztam. Mostanában azt vizsgálom, mely
rizikótényezők serkentik a diabétesszel társuló vesebetegség kialakulását, és hogyan
befolyásolható ez gyógyszeresen, esetleg
genetikailag. Reménykedem, hogy folytathatom a kutatást áprilistól is, amikor már
teljes állásban a gyermekgyógyász szakvizsgára készülök.

Példaképek útján
Családjában, közgazdász édesanyja kivételével, mindenki orvos. Példaképe édesapja,
a már nyugdíjas dr. Fekete Csaba, aki tíz
évig vezette a MÁV Kórház sebészeti osztályát. A tőle és egykori mentoraitól kapott
szakmai példát igyekszik továbbadni a fiataloknak.
– Azt tanultam, hogy az ember akkor nem
tehet magának szemrehányást, ha a képességeihez mérten megpróbálja a legtöbbet
kihozni magából. Ebben a szellemben próbálom segíteni a fiatalabbakat. Nem mondom, hogy könnyű főnök vagyok, mert
magam is a maximalizmusra törekszem, és
sokszor magasak, talán irreálisak az elvárásaim. De azt hiszem, hogy jó cél vezérel –
mondja befejezésül dr. Fekete Andrea.
-t-

 Fekete Andrea
– Szerencsésnek tartom magam. Szerencsés véletlenek sora volt kegyes hozzám,
én pedig sok munkával háláltam meg a
lehetőségeket – meséli. – Már orvostanhallgató koromban véletlenül adódott
úgy, hogy dr. Tulassay Tivadar profeszszor úr meghívott a klinikájára TDK munkára, az akkor alakult nefrológiai laborba. Engem különösen vonzott ez a terület, és dr.
Szabó Attila egyetemi docens mellett egy
baráti, inspiráló szakmai műhelyben dolgozhattam. Végzésem után nem volt gyermekgyógyász rezidensi hely, a kutatást pedig már nagyon megszerettem, ezért PhD
hallgató lettem, így találkozhattam a témavezetőm, dr. Reusz György professzor személyében újabb segítővel. A szerencse és a
sok munka mellett alapvetően mentoraimnak és a munkatársaimnak köszönhetem

azt, amivé formálódhattam. – Egyelőre inkább kutatónak tartja magát, de szeretne
fejlődni gyógyítóként is.

Vesekórok kutatása
A cél a gyermekgyógyász és a nefrológus
szakvizsga. Az előbbi szakképzésből csaknem 3 évet már elvégzett első gyermeke,
Miklós megszületéséig. A gyes alatt visszatért a kutatáshoz, amit – András fia megérkezéséig – a Floridai Egyetemen végzett.
Itt végre együtt dolgozhatott férjével, dr.
Wagner Lászlóval (Transzplantációs és Sebészeti Klinika), akivel – lévén diabetológus
és nefrológus – régóta keresik a közös szakmai témát.
– A Talentum díjra felterjesztett dolgozatomban már – részben férjem hatására – a

Dr. Fekete Andrea 2001-ben kapta meg egyetemünkön általános orvosi diplomáját, 2004-ben
pedig PhD fokozatát. Medika korától kötődik az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikához, az ott működő MTA Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutató Laborban tevékenykedik, 2003-tól klinikai
orvos. Klinikai szakmai gyakorlaton járt Angliában (NHS Trust, Carlisle, belgyógyászat; Benenden
Hospital, Kent, sebészet) és Németországban (Albert-Ludwigs Universitat, Freiburg, gyermekgyógyászat), hova később többször visszatért ösztöndíjjal kutatónak. Posztdoktor vendégkutató volt Freiburgban (Universitats Kinderklinik) és Visiting Professor az USA-beli Gainesville-bem
(Dept. of Physiology and Functional Genomics, University of Florida). TDK-sok és PhD hallgatók
témavezetője, a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program mentora, valamint gyermekgyógyászat gyakorlatvezető három nyelven.

Habilitációs előadások
Dr. Arányi Zsuzsanna Klinikai neurofiziológiai vizsgálómódszerek a neurológiai diagnosztikában című habilitációs
előadását március 3-án tartotta a Neurológiai Klinika tantermében.
Dr. Takács István A genetikai tényezők
szerepe az osteoporosis kialakulásában
című habilitációs előadását március
4-én tartotta az I. Sz. Belgyógyászati
Klinikán.
Dr. ifj. Romics László A hepaticus Toll-like
receptorok és a HMGB1 szerepe a kísérletes sebészeti szepszis patofiziológiájában
című tudományos kollokviuma április
11-én 13.00 órától lesz az I. Sz. Sebészeti Klinika tantermében.
Dr. Takács-Nagy Zoltán Brachyterápia
szerepe nyelvgyök daganat sugárkezelésében című habilitációs előadása április
13-án 14.00 órától lesz a II. sz. Nőgyógyászati Klinika tantermében.
Dr. Ujpál Márta Az inzulinrezisztencia
és a szájüregi daganatok kapcsolata
című tudományos kollokviuma április 29-én 10.00 órától az Arc-ÁllcsontSzájsebészeti és Fogászati Klinika előadótermében.

Campus Hamburg
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Roche inside – Wahlfach-Studenten
„Labordiagnostik” vor Ort
auf den einzelnen Patienten und seine Bedürfnisse zugeschnittene Gesundheitsvorsorge auf Basis der Gentechnologie. Mit
Begeisterung wurde uns bei der Werksführung die aktuelle Produktserie im Bereich
Labordiagnostik präsentiert, so zum Bei-

Foto: Wahlfach Labordiagnostik

Einen Blick hinter die Pforten eines der größten Biotech-Zentren in Europa
zu werfen, davon träumen viele angehende Mediziner. Sieben Studenten
der Asklepios Medical School hatten dazu als erste Medizinstudenten
überhaupt Mitte Dezember 2010 bei Roche in Oberbayern die Gelegenheit.

 Roche, Standort Penzberg

 cobas®8000 modularer analyzer series

areas (krankheitsbiologische
Gebiete): Onkologie,
Virologie, Entzündungskrankheiten
sowie Erkrankungen des Stoff wechsels und des zentralen Nervensystems
– ein Dorado für
uns Studenten mit
Wahlfach Labordiagnostik.
Die Konzernstruktur ist beeindru Brooks Stephanie (Autor des Berichts), Berk Till, Pesce ckend: Roche mit
Hauptsitz in Basel
Anna, Reulecke Stefanie, Lesche Felix, Doehling Jan-Henrik
beschäftigt allein in
Deutschland an vier Standorten 13.000 MitIm Rahmen des Wahlfaches Labordiagarbeiter. Das Unternehmen ist Weltmarktnostik nahmen sie an einer Werksführung
führer im Bereich In-vitro-Diagnostik. Dadurch das größte biotechnologische Forher wurde unser Aufenthalt vor allem von
schungs-, Entwicklungs- und ProduktionsEinblicken in die Division Diagnostic gezentrum innerhalb des Konzerns teil. Ein
prägt. Diese teilt sich auf in die Bereiche
Bericht von Stephanie Brooks
Applied Science, Molecular Diagnostics,
Pharma und Diagnostik an einem Standort
Diabetes Care, Professional Diagnostics so– das ist nicht üblich, aber Praxis im idylwie Tissue Diagnostics. Ziel ist hierbei die
lisch gelegenen oberbayerischen PenzEntwicklung on Produkten und Dienstleisberg. Als größter Arbeitgeber im bayeritungen zur Prävention, Diagnose und Theschen Oberland wirkt das Werksgelände
rapie von Krankheiten für Forscher, Ärzvon Roche auf uns wie eine Kleinstadt für
te, Patienten, Krankenhäuser und Labore
sich. Vor uns lagen spannende 24 Stunweltweit.
den und ein weitläufiges Areal: Die Arbeit
der circa 4.600 Mitarbeitern dreht sich dort
um Themen wie die Entwicklung diagnosIm Fokus steht die
tischer Nachweisverfahren, biotechnolo„personalisierte Medizin“
gische Produktion von Reagenzien oder
auch die Erforschung und Entwicklung von
Das Team von Roche Diagnostic stellt die
Biopharmazeutika. Der Schwerpunkt liegt
sogenannte personalisierte Medizin in den
dabei bei den sogenannten disease biology
Mittelpunkt, eine möglichst individuelle

spiel auch das jüngste Mitglied der Serie,
der auf Hochdurchsatz angelegte Serumarbeitsplatz cobas® 8000 modular analyzer
series.
Nach interessanten Vorträgen war das
Herzstück des Roche-Besuchs für uns die
eigentliche Führung durch die Teilbereiche des Werkes. Immer von hilfreichen Erklärungen begleitet, konnten wir die zuvor
nur theoretisch kennengelernten Geräte
von Nahem anschauen und uns von der
Faszination des Forschungsfortschrittes
anstecken lassen.
Mit lehrreichen Einblicken in den Forschungsalltag eines der führenden Konzerne im Bereich Biotechnologie und personalisierter Medizin sind wir am Abend des
zweiten Tages wieder in die Hamburger
Hörsäle zurückgekehrt. Besonders schön
war, dass der kurze Ausflug quer durch die
Republik nicht nur dem Wissenserwerb
diente: Er war auch reich an kulinarischen,
geselligen und – dank einer amüsanten Rodelfahrt von den verschneiten Hängen Iffeldorfs hinunter – auch sportlichen Highlights.
Zu verdanken haben wir den kurzen,
spannenden und definitiv außergewöhnlichen Aufenthalt der Kooperation von
Herrn Dr. Vogelei, Leiter Consulab / Verkauf Labordiagnostik sowie Herrn Dr.
Weidenhammer, Geschäftsführer der Asklepios Medical School. Im Namen aller beteiligten Studenten danken wir allen Organisatoren, Rednern und Helfern sehr
herzlich für diese spannende Erfahrung
und hoffen darauf, dass noch viele nachfolgende Jahrgänge von dieser Kooperation
profitieren dürfen.
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Idealizmus és elszántság kell
a mellkassebész hivatáshoz
Ötven évre nyúlik vissza a mellkassebészet története, a viszonylag fiatal
diszciplína hazánkban az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai
Intézetben nyert teret elsőként Ungár Imre, Kulka Frigyes, Pálffy Gyula
professzorok vezetésével – a világ többi mellkassebészetével egy időben.
Jelenleg dr. Vadász Pál tanszéki csoportvezető, egyetemi docens irányítja
az osztályt. Néhány éve a SE egyetemi tanszéki csoportja, előtte pedig az
Orvostovábbképző Egyetem tanszéke volt.
Az ország minden régiójából érkeznek betegek. A hotelrészleg negyvennégy ággyal
rendelkezik, melyhez sebészeti intenzív
osztály kapcsolódik.

Elégedett sebészek közé
tartoznak
Három műtőjében évente 1600 nagy
mellkassebészeti műtétet végeznek (kivételt képez: a szív és nyelőcső). A tüdő
daganatos és gyulladásos betegségei,
a mediastinum daganatos elváltozásai és strumája, a rekeszizom betegségei, a mellkasfal daganatos elváltozásai,
veleszületett mellkasfali deformitások,
a trachea daganatai és szűkületei, mellkasi nyirokcsomó-betegségek sebészi diagnosztikája, videothoracoscopos műtétek a tüdő és mellhártya kórképeiben
és palmaris hyperhydrosisban, volumenredukciós műtétek emphysémában sebészi kezelését végzik. Korábban itt zajlott a tüdőtranszplantációra jelölhető
betegek konzíliuma, és az osztály sebészei a donortüdő kivételével támogatták a magyar betegeken Bécsben végzett
tüdőtranszplantációt.
A műtéti blokkot nemrég felújították,
klimatizálták. Az osztály élvezi a főigazgató, Strausz János professzor támogatását.
A műtéti tevékenységben nincsenek korlátok, annyit műtenek, amennyi igény van,
amennyit csak bírnak. Mi a nagyon kevés
elégedett sebészek közé tartozunk, állítja Vadász Pál a kedvező feltételekre utalva.

 Vadász Pál
A nagy betegforgalom ellenére alacsony,
egy százalék alatti a műtéti beavatkozásoknál fellépő súlyos szövődmények, halálozások aránya, mely az európai 2-5 százalékos
arány tükrében igen jó eredmény.

Einladung

Kiváló eredmények

zum Vortrag von Herrn Professor Dr.
Dietrich v. Engelhardt (Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung Universität zu Lübeck)

Ez a nyolctagú profi mellkassebészeti csapatnak és a kiváló anaesthesiologus kollégáknak köszönhető.
Az ellátás nagyságrendjére utal, hogy
az országban évente mintegy ötezer
mellkassebészeti műtétet hajtanak végre, s mindössze ötven-hatvan aktív mellkassebész dolgozik.
A graduális és posztgraduális képzésben oktatnak, évi tíz tantermi előadást

Therapie als Kunst – Kunst
als Therapie
am Mittwoch, den 30. März um 15:00
Uhr im Hörsaal des Zahnärztlichen Zentrums (Szentkirályi utca 47.)

tartanak három nyelven, és harminc
mellkassebészeti gyakorlatot vezetnek
évente medikusoknak. Sok rezidens dolgozik náluk, általános sebészi, szívsebészi és
traumatológusi szakvizsgára készülők is. A
leendő mellkassebészek szakvizsgáztatása
itt zajlik, évente három-öt alkalommal. Az
országos szakvizsgabizottság elnöke Vadász Pál.
Kiemelendő a minimálisan invazív mellkassebészet
(VATS,
azaz Video-Assisted
Thoracoscopic Surgery – videó támogatott
torakoszkópos műtét),
amelyet a 90-es évek
elején Vadász Pál és
munkatársai tanultak
külföldön, hogy itthon maguk is tanítsák
a modern eljárást, és
megismertessék a régióban.
– A világgal egyidőben
kezdtük alkalmazni a
VATS eljárást, tanulás
közben már tanítottuk is az új sebészetet. Magam Amerikában sajátítottam el
az ismereteket, hazatérve már tanítottam is, előadásokat
tartottam a VATS-ról
– emlékszik Vadász
Pál a kezdetekre,
amelyet kalandok is
színesítettek.
Eleinte ugyanis használt
műszereket
hoztak
a beavatkozásokhoz
külföldről, itthon pedig nagyot néztek a
vámosok, akik csempészárura gyanakodtak.
Magyar–angol nyelvű tankönyvet is írtak 1995-ben, összefoglalva az addig öszszegyűlt három-négyéves tapasztalatot.
A tankönyvet nemcsak hazánkban, de Közép-Kelet-Európában is használták.

Aki mellkassebész akar
lenni…
Ma egyre kevesebb itt a fiatal orvos, mert
a sebészeti szakvizsga mellé még legalább
két év gyakorlat is kell a mellkassebészeti
osztályon. Nagy lelkesedés, ambíció
és idealizmus kell ahhoz, hogy valaki
mellkassebésszé váljon.
Sándor Judit

diáktudós
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Kiváló diákkörös és PhD hallgató

Dr. Ács Tamás Bence először közgazdásznak tanult, de 1 év után válaszút
elé került. Az orvos-családban felnövő, embereket szerető és segítő,
vallásos egyetemista szívéhez közelebb került az orvosi hivatás. Az idei
TDK konferencián a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse kitüntető
címet kapta, és nemzetközi konferenciákon mutatkozhat be.
Szigorlatai mellett keményen megdolgozott sikeres orvosegyetemi felvételéért. Talán a kezdeti rossz döntés mellett ez tette
küzdővé. Számára érték volt orvostanhallgatónak lenni, orvosi diplomát kapni, és érték orvosként élni.
Munkáját elismerték, felfigyeltek rá. Segítők vették-veszik körül. Hazai és külföldi tudományos kongresszusok előadója volt, tavaszra három nemzetközi kongresszuson is
elfogadták munkáját, s további felkéréseket is kapott.
Az angol nyelvet korán megismerte, ösztöndíjjal USA-ban dolgozó édesapja révén
ő is ott járt iskolába. Majd középiskolás cserediákként a Rotary Youth Exchange keretében ismét 1 évet az egyik legnevesebb
amerikai középiskolába járt, büszke tudattal képviselve hazáját.

Orvosi pályán

 Ács Tamás Bence

2004-től orvostanhallgató, a hat év alatt
több elismerést kapott. 2007- ben tudományos diákkörösként került a II. Belgyógyászati Klinika endokrinológiai genetikai laboratóriumához, prof. Rácz Károly
és dr. Patócs Attila PhD gondos vezetése
alatt tekintett bele az endokrinológia genetika rejtelmeibe. A TDK konferenciákon
többször is az első három helyezett között volt, s több konferencián bemutatott
előadás társszerzőjeként is jegyezték nevét. A Hungarian Medical Association of
American évente 16 végzős orvostanhallgatónak biztosít gyakorlati lehetőséget
egyik New York állami egészségügyi intézményben. Így 2009-ben Ács Bence hatod-

évesen ösztöndíjasként Buffalóban tanult a
diploma előtt, míg költségeit a HungarianAmerican Enterprise Scholarship Fund’s fedezte.

Akadémiai
székfoglaló előadások
Schaff Zsuzsa, az MTA levelező tagja,
A vírusoktól a májrákig
címmel tartandó székfoglaló előadására
március 16-án (szerda) du. 14 órakor kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia
Székház Dísztermében.
Ugyancsak ekkor tartja előadását
Tulassay Zsolt, az MTA rendes tagja
Az orvosi gondolkodás címmel.

Amerikai tapasztalatok
Főleg endokrinológiával foglalkozott a
New York állambeli kórházakban, többek között a híres Roswell Park Cancer
Instituteban. A gyakorlati idő alatt prof.
Paresh Dandona endokrin-molekuláris
biológiai munkacsoportjának kutatómunkájába is bepillanthatott, s megérthette az
amerikai szemléletmódot.
– A egészségügyi ellátás kint sokkal szolgáltatás jellegűbb, mint nálunk: teljes mértékben a beteg-centrikusság jellemzi. A nővérekre ott jóval több feladat hárul, ennek
oka: az orvos munkája érték, nagyon sokba kerül. Az amerikaiak sokat fizetnek az
egészségügyi ellátásért, ezért tudatosan
ügyelnek arra, hogy ne legyenek betegek:
egészségesebben élnek, étkeznek, sportolnak – foglalja össze tapasztalatait dr. Ács
Bence. Véleménye szerint mindenkinek érdemes külföldre menni, hogy új módszereket, technikákat, szemléletmódot tanuljon,
melyeket itthon hasznosítani lehet a mindennapi munka során.
Doktoranduszként dolgozik, kutat a II. Sz.

Belgyógyászati Klinikán. A glükokortikoid
receptor genetikai variánsait vizsgálja különböző betegcsoportokban.

Kutatás és konferenciák
Tudományos munkájában kapcsolódik az
alapkutatás a klinikummal, mely még mindig újdonság az orvoslásban. Kutatási területén belül egy mellékág volt a véletlenszerűen felfedezett mellékvese-daganatos
betegekben a glukokortikoid receptorok
négy genetikai variánsának és a csontok
összefüggésének vizsgálata, a téma azonban nagy érdeklődést váltott ki európai
szinten is. A tavaszi valenciai European
Congress on Osteoporosis and Osteoarthritisre küldte el absztraktját, melyet lelkesedéssel vettek fel a szervezők a programba. Ez
nagy elismerés, hiszen doktoranduszként
vehet részt a nemzetközi kongresszuson,
sőt az azt megelőző preklinikai konferenciára is meghívást kapott. Tavasszal készül
a Congress on steroid research-re is Chicagóba, ahol szintén bemutathatja munkáját. Tevékenységét itthon is újabb kitüntetéssel ismerték el, februárban vette át a
Tudományos Diákköri Tanács által adományozott a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse címet.
– Az elért eredményeim sok ember támogató, gondoskodó munkáját, szeretetét tükrözik, szeretném megköszönni nekik sikereimet – fejezi be az interjút dr. Ács
Tamás Bence.
Pap Melinda

OTDK-előkészületek
A TSK biztosít helyet az OTDK Testnevelési és Sporttudományi Szekciójának, ahol 35 előadást mutatnak be a
TF-hallgatók (fittségi- és antropometriai
vizsgálatok; életmód és egészségmagatartás vizsgálatai, sportturizmus és a szabadidő vizsgálatai, a sportszervezés és
irányítás vizsgálatai, sportpszichológiai
vizsgálatok, szocializáció a sportban vizsgálatok, a mozgás oktatás módszertani
vizsgálatai, mozgásterápia vizsgálatok, a
felkészítés és a versenyeztetés vizsgálatai,
a mozgás humánkineziológiai és biológiai vizsgálatai, s a sport humánbiológiai
vizsgálatai tagozatokban). Az esemény
április 14-i megnyitóján két neves
előadót köszönthetnek a versenyzők:
Kopp Mária magatartáskutatót, MTA
doktor, egyetemi tanárt, és Hámori József neurobiológus, agykutató egyetemi tanárt, az MTA rendes tagját – mondta el Kovács Katalin tanárelnök.
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student life

ESN Tandem

ESN Semmelweis, founded in 2009, is an independent, voluntary student
organization and member of the international Erasmus Student Network.
ESN, which today ranks as one of the largest student bodies in Europe, was
set up in 1989 with the purpose of supporting and promoting international
student exchanges and assisting the integration of foreign students into
the host university.

Recently we added a new programme to
the list, and this is proving just as popular: parachuting. Indeed, interest has been
so great that the spring course was fully booked by November. Bence Dorogi
looks after the sports side of our activities,
and besides the parachuting he also arranges all-day tours around Budapest each
month.

ESN Semmelweis spans all six faculties of
the university and is exemplary proof of
just how well like-minded people can work
together for a common goal.

Main pillar: the Tandem
mentor
The purpose of our mentor programme is
to help the integration of Erasmus students
coming to Semmelweis University and
smooth out any problems deriving from
difficulties with the language. We consider it our mission to make sure that foreign
students feel themselves comfortable in
Hungary, that they return home with happy memories of their stay here and they
spread the good reputation of our university wherever they go.
Even before their arrival, every student is
allocated a Semmelweis mentor within the
Tandem Programme. During their stay in
Hungary this Tandem mentor is the main
pillar for students. Whenever problems
arise, Erasmus students can turn to their
mentors for advice and help. Because contacts are maintained on a daily basis, very
close relationships develop between the
mentor and foreign student, often evolving into long-term friendships.

Welcome Package
At the beginning of the semester we provide help in finding accommodation for students and in getting them oriented in the
city. Most of our programmes are aimed at
letting ESN students meet each other and
their Tandem partners in person.
We launch the new academic year with
an official Welcome Ceremony, where the
dean also greets foreign students and introduces the mentor team for the first
time. This is also the occasion for the presentation of the Welcome Package including gifts from sponsors. Students are then
given a guided tour of the campus during
which the main buildings and facilities are
pointed out.
In the course of the year students are wel-

 Gathering of Erasmus students at the beginning of the semester
come to attend the many events that we
organize. The following are just a few of
the programmes on offer.

Parties, tours, Social Project
The Eurodinner is generally the most successful of our programmes. The point of
this get-together is for students from the
different countries to present their local cuisines through a few typical national dishes and drinks. The evening generally turns into a fantastic contest to see
whose national food is finished first! In the
meantime there is music and by the time
we have eaten and drunk everything everyone has got to know each other and had
a great time.
Applications can be made at the beginning of the semester. We welcome
anyone who wants to help out. For
more information ask at
esnsemmelweis@gmail.com or go to
our website at http://sote.esn.hu.

Besides this we also accompany students
to cultural programmes (theatre, opera,
museums) and organize city sightseeing
tours. Once a year we help out a worthy
cause within the framework of the Social
Project.
Of course, partying is also an integral part
of student life, and we have not forgotten
this aspect either. Private ESN parties jointly organized by the Budapest universities
(Budapest College of Communication and
Business, Budapest University of Technology and Economics, Corvinus, ELTE Eötvös
Loránd University, Semmelweis University) are usually held in the most fashionable
clubs in town (see photo).
Board members: Zsófia Vincze (Faculty
of Medicine) – chair, Dóra Benke (Faculty
of Health Sciences) – PRIME coordinator,
Zsófia Dános, Evelin Kovács (Faculty of
Medicine) – culture, Bence Dorogi (Faculty
of Medicine) – sport, Dávid Fitala (Faculty
of Medicine) – IT,Csilla Marosi (Faculty of
Dentistry) – Tandem programme, Adrienn
Mihályi (Faculty of Physical Education and
Sport Sciences) – event organizer
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Az ESN tandemjén

A 2009-ben alakult ESN (Erasmus Student Network) Semmelweis,
független, önkéntességen alapuló diákszervezet, mely a nemzetközi
Erasmus Student Network tagja. A mára már az egyik legnagyobb európai
diákszervezetté váló ESN-t 1989-ben azzal a céllal hozták létre, hogy
támogassa és népszerűsítse a nemzetközi diákcseréket, segítse a külföldi
diákok beilleszkedését a fogadó ország egyetemén.
Az ESN Semmelweis mind a 6 kart magában foglalja. Csodás bizonyíték arra, hogy
a hasonló érdeklődésű emberek milyen jól
együtt tudnak működni.

Szemeszter elején segítünk a diákoknak
szálláskeresésben, tájékozódásban a városon belül, illetve a legtöbb programunk arra
irányul, hogy megismerkedjenek egymással és a tandem párjukkal is személyesen.

Legfőbb támasz:
a tandem pár

Welcome Package

A mentorprogram célja, hogy a Semmelweis Egyetemre érkező Erasmusos hallgatók beilleszkedését segítsék, nyelvi nehézségekből adódó problémáikat
kiküszöböljék.
Megérkezésük előtt minden hallgató kap
egy semmelweises párt a Tandem Program
keretében.

Általában az évet egy hivatalos tanévnyitóval kezdjük, a Welcome Ceremony-val. A
szemeszter során számos rendezvényünkön vehetnek részt a diákok, melyek közül
csak néhányat emelnénk most ki.
Az Eurodinner szokta aratni a legnagyobb
sikert. Ekkor a különböző országokból érkező diákok feladata, hogy néhány tipi-

kus nemzeti étellel és itallal mutassák be
a konyhájukat. Van egy új programunk,
ami szintén nagy sikerű: az ejtőernyőzés.
Dorogi Bence a sportfelelősünk, aki az ugrásokon kívül havonta szervez egy napos
kirándulásokat Budapest környékére.

Bulik, túrák, Social Project
Ezen kívül kulturális programra (színház,
opera, múzeum) elkísérjük őket, városnézéseket szervezünk. Évente egyszer pedig valahol segítünk a Social Project keretében. A budapesti egyetemek (BKF, BME,
Corvinus, ELTE, SE) összefogva közös zártkörű ESN-es bulikat szoktak tartani a legfelkapottabb szórakozóhelyeken.
Csatlakozásra szemeszterek elején van lehetőség! Várunk mindenkit, aki segíteni
szeretne!
További információkat az alábbi e-mail címen: esnsemmelweis@gmail.com, illetve honlapunkon: http://sote.esn.hu-n találsz!

Szinapszis – A hallgatók szolgálatában
nökségének támogatásával újságunk szerkesztőségi munkálatait a Nagyvárad téri
Elméleti Tömb épületében egy felújított,
színvonalas technikai háttérrel rendelkező,
a hallgatói lap számára kialakított irodában
végezhetjük az idei szemesztertől.

www.szinapszis.sote.hu

A Szinapszis, a Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja. Újságunkat 2005-ben
alapította az Egyetem Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) azzal a szándékkal, hogy
kiindulópontjává és meghatározó elemévé váljon a hallgatói tájékoztatásnak,
eszmecserének. 2009 októbere óta szemeszterenként, háromszor-négyszer
jelenik meg 2500 példányszámban. Olvasóink, egyetemünk valamennyi
elméleti oktatással foglalkozó épületében, továbbá az egyetem könyvtáraiban,
kollégiumaiban mintegy 20 terjesztési helyen, ingyenesen juthatnak hozzá
újságunkhoz.
A hallgatói lap olvasottsága meghaladja a
nyomtatott példányszámot, hiszen egy lapot átlagosan 2-3 hallgató vesz kézbe, továbbá újságunk elektronikus formában is
elérhető a www.szinapszis.sote.hu portálon.

Belső fórum
Célunk, hogy egy olyan fórumot biztosítsunk egyetemünk polgárainak, melyek az
őket érintő aktuális eseményekkel, problémákkal, döntéshelyzetekkel foglalkozik.
Stabil pontot jelent a tájékozódásban, mi-

nőségi kikapcsolódást nyújt olvasóinak azáltal, hogy az egyetemen kívül is sokszínű
kulturális, szórakozási, és sportolási lehetőségeket kínál.
Az újság honlapjára látogatóknak lehetőségük van naprakészen informálódni az
egyetemi diákélet híreiről, valamint szubjektív hallgatói írások közül is szemezgethetnek.
Úgy érezzük, hogy a Szinapszis fejlődése szempontjából kiemelkedő újításokat
sikerült elérnünk az elmúlt hónapokban.
Szécsényi-Nagy Balázs EHÖK elnök és
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat El-

Színes tartalom és forma
Az újság arculatváltásához elengedhetetlen eszköz volt, hogy a Szinapszis színes
formátumban jelenjen meg a jövőben.
Emellett megújult, lelkes szerkesztőbizottságunknak köszönhetően a tartalmat
is igyekszünk minél változatosabbá tenni. Továbbá nagy örömünkre szolgál, hogy
Táncos László – a Semmelweis Kiadó és
Multimédia Stúdió igazgatója – egy fiatalos
lendületű fejlécet és logót tervezett hallgatói lapunknak. Nagyon szívesen vesszük és
kíváncsian várjuk a lap és a honlap arculatával és tartalmával kapcsolatos véleményeiket és észrevételeiket, ezért kérjük, ha
bármilyen ötlete van, szíveskedjen megosztani velünk, hogy mit látna szívesen a
hallgatói lap hasábjain vagy az internetes
oldalunkon. Ha lapunkban publikálni szeretne, ne habozzon, keressen meg minket
bátran a szerk.szinapszis@gmail.com
e-mail címen!
Szinapszis szerkesztőség
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Kerpel-nap

Mottó: Az emberi tehetség parányi lámpa, mely
egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha
egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy
maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul
boldogíthassuk.
(Kölcsey Ferenc)

Nagyon remélem és tudom, hogy sok-sok lámpás ül itt… – mondta dr.
Szabó Attila egyetemi docens, a Kerpel program titkára a tehetségnap
rendezvényén, december 10-én, amikor első alkalommal rendeztek Kerpel
Napot, s még hozzátette: az ifjú tehetségek tudományos és művészeti
teljesítményének bemutatása ünnepnap az egyetem életében, amin
megmutatkoznak azok a kiváló eredmények, amit e hallgatók hoztak létre
a program nyújtotta segítséggel.
A délutánon előbb a tudományé volt a főszerep, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program 10 millió forintos kutatási pályázatát elnyert hallgatók adtak
számot kutatási eredményeikről a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán. A kora estét a Semmelweis Egyetem Szalonjában
töltöttük, ahol szintén a tehetséggondozó
programban részt vevő hallgatók mutatták
meg, hogy zenében is tehetségesek.

Tudományos órák
2009-től támogatják a hallgatók tudományos munkáját, finanszírozzák külföldi, s
itthoni tanulmányaikat (a támogatást a
Semmelweis Alapítvány és a Semmelweis
Piramis Projekt /TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR2008-0003/ biztosította). A napon a támogatott 10 hallgatóból hét itthon tartózkodó diák tartott előadást. Többeknek volt
szerencséjük külföldön, Németországban,
Angliában, Amerikában kutatásokat folytatni. A termékeny egy év tapasztalatait
hallgathattuk bő két órában.
A Semmelweis Szalon zenei programját dr.

tehetséggondozó

 Szluka Beáta és Csordás Katalin

Tehetségek sorsológömbben
Partner
középiskolák
diákjai számára rendezett
tehetségnapot 5. alkalommal a
Semmelweis Egyetem,
a Piramis Projekt támogatásával,
november
24-én. A klinikákra 1012 fős csoportokra osztva indultak a diákok a
Kerpel-Fronius
Ödön
Tehetséggondozó programban részt vevő hallgatók kíséretével, majd
délután Kellermayer
Miklós
előadását
hallgatták meg, ami után a teszt kérdéseket kaptak a diákok. A helyesen válaszolók közül sorsolással döntötték el, kik nézhetnek egy valódi műtétet a Semmelweis
Egyetem egyik klinikáján. Mindezek után jó hangulatú beszélgetés következett a
Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program tanácstagjaival, diákjaival.
tk

Sótonyi Péter rektor emeritus, a KerpelFronius Ödön Tehetségkutató Tanács elnöke, és dr. Szabó Attila egyetemi docens, a
tanács titkára nyitotta meg.

Valódi ünnep
A professzor szerint a jelen esemény legalább olyan jelentős, mint a 2006. november 30-i, amikor dr. Tulassay Tivadar rektor, néhány lelkes
kollégájával karöltve
elindították a tehetséggondozó program megvalósítását.
S az este valódi ünnep volt. A Semmelweis
Medikus
Zenekar
nyitotta
George
Friedrich
Händel:
Concerto
Grosso című művével.
A folytatásban zongorán dr. Mészáros
Zsolt PhD hallgató
mutatta be tehetségét. Liszt Ferenc és
Chopin darabot játszott, utána még két
előadó következett.
Átadták a Kerpel-Díj
emlékplakettjeit
a
programban
részt
vevők közül kiváló tudományos és közéleti tevékenységükért.
Dr. Csordás Katalin
PhD hallgató, Dunai
Zsuzsanna PhD hallgató, dr. Fröhlich
Georgina, valamint Toldi Gergely ÁOK
VI. évfolyamos hallgatónak. Ezt követően a Baráti Kör által felajánlott díjat dr.
Fröhlich Georgina, és Toldi Gergely
vette át. Az Igazságügyi Orvostanért Alapítvány, Csordás Katalinnak és Dunai
Zsuzsannának adományozott díjat.
A program Orbán Judit (ETK-n végzett
idén) produkciójával folytatódott. Hangja elvarázsolta a közönséget. Ezután a már
12 éve zongorázó Katona Dávid, ÁOK II.
évfolyamos hallgató zongorán játszotta
Ludwig van Beethoven Holdfény-szonátáját. Végezetül ismét Orbán Judit, az Oh
happy day című dallal, megénekeltette a
közönséget is.
A Kerpel-Nap szervezéséért köszönet illeti
Szluka Beát, a program koordinátorát és a
Piramis Projekt támogatását.
Az egyetem ifjú lámpásai nemcsak felgyúltak, hanem folyton égnek, és méltán igazolják kerpeles mivoltukat.
Takács Vivien
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Hallgatók tudományos
megmérettetése
Február 16-18-a között mutatták be tudományos teljesítményüket a NETben az egyetem orvos-, fogorvos és gyógyszerész hallgatói. A háromnapos
TDK konferenciára az ÁOK-ról 346, az EKK-ról 2, a FOK-ról 22, a GYTK-ról 22
dolgozatot jelentettek be, összesen 430 hallgató versenyzett.

Dr. Lacza Zsombor
főtudományos
munkatárs, SE ÁOK
Klinikai
Kísérleti
Kutató- és Humán
Élettani Intézet
Kezdettől
fogva
hangsúlyt
nagy
fek tet a fiatalok
tevékeny és eredményes részvételére kutatásaiban. Fontosnak tartja továbbá a
multidiszciplinaritás jelenlétét laboratóriumában, ezért a Semmelweis Egyetem
három karáról, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem két karáról kerültek ki TDKhallgatói, akik számos konferencián bizonyították felkészültségüket, és ennek
eredményeképpen díjakkal gazdagították
a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetet.

Az ünnepélyes megnyitót 16-án a NET-ben
Tulassay Tivadar, az egyetem rektora beszédével tartotta. Az értelmiség nevelés
mennyiségi és minőségi paradigmája közt
feszülő ellentmondást érintve leszögezte,
a legkiválóbb tanítványok mindig hozzácsapódtak a legkiválóbb professzorokhoz.
Összegzésként arra biztatta a hallgatókat,
hogy törekedjenek szintetizáló igénnyel
végezni mindenkori munkájukat, gondolkodó emberként éljenek. Ezután következett Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa
elnöke köszöntötte a résztvevő hallgatókat és témavezetőiket. Majd a Semmelweis
Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője, illetve a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Hallgatója kitüntetések
átadása következett.

Kiváló Tudományos
Diákköri Nevelők
Dr. Kovács Katalin
egyetemi docens,
SE TF Sportjáték
Tanszék
Évenként
megszervezi az intézmény házi TDK-ját,
kétévente pedig a
nemzetközi TDKkonferenciát, melynek köszönhetően komoly tudományos nemzetközi kapcsolatok
alakultak ki több nemzetközi egyetemmel.
A tehetséggondozást is felkarolta intézményünkben, amelynek részeként csatlakoztak a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius
Ödön Tehetséggondozó Programhoz, és
kiemelkedő szerepe volt és van abban is,
hogy kara a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezési
jogát elnyerte.
Dr. Környei Zsuzsanna tudományos munkatárs, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

 Környei Zsuzsanna
A megnyitó tudományos előadást dr.
Környei Zsuzsanna, tudományos munkatárs (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) tartotta az Őssejtből idegsejt:
a retinoidok szerepe a központi idegrendszer
kialakulásában és működésében címmel.

A sikeres témavezetést kiváló elméleti felkészültsége, hatalmas laboratóriumi tapasztalata és őszinte, empatikus, de elvárásokat közvetítő emberi magatartása
biztosítja. A közvetlenül vezetett hallgatók
mellett rendszeresen oktat TDK- és PhD
munkát végző hallgatókat sejt- és szövettenyésztési elméleti és gyakorlati ismeretekre.

Dr. Noszek László
egyetemi adjunktus, SE ÁOK FülOrr-Gégészeti
és
Fej-Nyaksebészeti
Klinika
Maga is többszörösen I. díjat nyert
TDK-hallgatóként
kezdte a klinikán
tudományos tevékenységét – klinikai munkájának kezdete
óta nagy gondot fordít a hallgatók tudományos életbe történő bevonására. A fülorr-gégészeten belül több témakörben is
dolgoznak hallgatói. Tanítványai nem ritkán a nemzeti fül-orr-gégészeti kongreszszuson is tartanak előadást kutatási témájukból.
Noszek doktor tevékenysége nagy jelentőségű a hallgatók fül-orr-gégészeti, és egyben a tudományos kutatómunka iránti érdeklődésének felkeltésében, ismereteinek
elmélyítésében is.
Dr. Várnai Péter
egyetemi docens,
SE ÁOK Élettani Intézet
Csaknem két évtizede vesz részt
a tudományos diákkörös hallgatók
oktatásában, nevelésében. E feladatait rendkívül magas szinten és kivételes odaadással látja el.
Diákkörös hallgatói sikeresen szerepeltek a
TDK-konferenciákon.
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Semmelweis Egyetem Kiváló
Tudományos Diákköri Hallgatója
Dr. Ács Tamás Bence
PhD hallgatóként folytatja tanulmányait a
Semmelweis Egyetemen. (Cikk a 10. oldalon.)
Dr. Bikov András
Az egyetemi TDK-konferenciákon I., II. és III.
díjat, rektori pályázataival két II. díjat nyert.
2005- 2009-ig a Klinikai Kísérleti Kutató- és
Humán Élettani Intézetben volt demonstrátor. Két elsőszerzős és egy társszerzős cikke
jelent meg hazai tudományos folyóiratban,
társszerzőként két nemzetközi tudományos
cikket publikált. PhD hallgatóként folytatja
tanulmányait a SE-en.
Dr. Cserép Csaba
Az egyetemi TDKkonferenciákon két I.
és egy II. díjat nyert.
Egy elsőszerzős és
2 társszerzős nemzetközi tudományos
cikke jelent meg, 4
elsőszerzős idézhető
absztraktja van. Első
szerzőként négyszer
adott elő nemzetközi és egyszer hazai konferencián. A 2008/2009. tanévben Köztárasági
Ösztöndíjat kapott.
Görögh Dóra
A kari TDK-konferencián I. díjat és különdíjat, az OTDK-n III.
díjat, a nemzetközi TDK-konferencián
szintén III. díjat nyert.
Hazai konferencián
kétszer, nemzetközin egyszer szerepelt
elsőszerzős előadással. 2010-től az SE TSK Kiválósági Listájának
tagja. PhD hallgatóként folytatja tanulmányait a SE-en.
Dr. Gullai Nóra
Az egyetemi TDKI.
konferenciákon
díjat és két II. díjat nyert. Egy hazai elsőszerzős és
2 nemzetközi társszerzős cikke jelent
meg. Több hazai és
nemzetközi konferencián vett részt
elsőszerzős, és társszerzős előadással, poszterrel. A 2008/2009. és a 2009/2010. tanévben
Köztársasági Ösztöndíjat kapott. 2009-ben
ERASMUS ösztöndíjjal három hónapos római
tanulmányúton vett részt. Tanulmányait a SEen rezidensként folytatja.

Dr. Kerti Andrea
Az egyetemi TDK-konferenciákon előadásaival I. díjat és két II. díjat, az OTDK-n különdíjat nyert. Több nemzetközi TDK-konferencián
szerepelt előadással. Első szerzőként egyszer
mutatott be posztert nemzetközi konferencián. Elnyerte a SE tudományos ösztöndíját. A
2009/2010. évben Köztársasági Ösztöndíjat
kapott.
Dr. Kiss Gergely
Az egyetemi TDKkonferenciákon előadásaival I. díjat és
II. díjat, 2010-ben a
People’s Friendship
University of Russia
TDK-konferenciáján
II. díjat nyert. Két
nemzetközi tudományos publikáció társszerzője. Nemzetközi
konferencián egyszer első szerzőként, egyszer társszerzőként szerepelt poszterrel. A
2008/2009. és a 2009/2010. tanévben Köztársasági Ösztöndíjat kapott. 2010-től PhD hallgatóként folytatja tanulmányait a SE-en.
Marton Orsolya
Kari és nemzetközi
TDK-konferencián,
és az OTDK-n előadásaival II. díjat nyert.
Egy
elsőszerzős
nemzetközi
tudományos cikket publikált. Hazai és nemzetközi konferencián
is egyszer szerepelt
eddig
elsőszerzős
poszterrel. 2010-ben elnyerte az SE TSK által
meghirdetett Tudományos Pályázat I. díját. A
2009/2010- ben Köztársasági Ösztöndíjat kapott. 2010-től a Kiválósági Lista tagja. 2010től PhD hallgatóként folytatja tanulmányait a
SE-en.
Orbán Judit
A kari TDK-konferencián előadásával
egy ízben nívódíjat
nyert. Az OTDK-n III.
díjas lett. Eddig három elsőszerzős cikke jelent meg hazai
tudományos lapokban. Egy alkalommal
szerepelt elsőszerzős
előadással hazai konferencián. A 2009/2010.
tanévben Köztársasági Ösztöndíjat kapott.
Dr. Stiedl Péter
Az egyetemi TDK-konferenciákon előadásaival két I. díjat és egy III. díjat nyert. Rektori pályamunkája III. díjas lett. Egy hazai és

egy nemzetközi elsőszerzős előadással szerepelt konferencián. A
2008/2009. tanévben
Köztársasági Ösztöndíjat kapott. 2010-től PhD
hallgatóként folytatja
tanulmányait a SE-n.

Pályázati hírlevélből
1. Japán kutatói ösztöndíj – Matsumae
Alapítvány
A Matsumae Nemzetközi Alapítvány
(Matsumae
International
Foundation)
Fellowship ösztöndíj pályázatot írt ki a 2012.
április – 2013. március közötti időszakra, elsősorban természettudományok, műszaki
tudományok és orvostudomány területén
folytatott kutatások támogatására.
Pályázók köre: doktori fokozattal rendelkező, 50 év alatti kutatók
A Japánban tölthető idő 3-6 hónap,
Beadási határidő:
augusztus 31.
Bővebb információ:
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

2. Richter Gedeon Centenáriumi
Alapítvány 2011. évi Pályázati Felhívása
Szakmai továbbképzés
Elsősorban Ph. D. tanulmány befejezésének (3-12 hónapig) támogatása a három
éves ösztöndíj lejárta után, valamint néhány
doktorandusz belföldi Ph.D. tanulmányának
támogatása (háromévi doktori ösztöndíj) a
gyógyszerkutatással kapcsolatos témakörben.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy
a pályázó töltse ki a Szakmai továbbképzés
című űrlapot, mellékelje a doktori iskola felvételi levelét, a felvételi beszélgetés eredményét: azaz az összes felvételiző rangsorolásakor kapott helyezést, a felvételizők
számának megadásával. Ez utóbbi dokumentum a Doktori Program Vezetője (vagy
az általa meghatalmazott személy) aláírásával érvényes.
Más forrásból, vagy munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezők nem pályázhatnak.
Beadási határidő:
augusztus 31.
Bővebb információ
http://www.richter.hu/HU/Pages/
centalappaly.aspx
További információ: Dr. Pörzse Gábor
igazgató Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft. – 1094 Budapest, Ferenc
tér 15.
Tel.: 459-1500/53820, fax: 459-1589
E-mail: innov@palyazat-sote.hu
Web: www.palyazat-sote.hu
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Elsődíjasok
A 2011. évi Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi TDK-konferencián
Általános belgyógyászat,
családorvostan
Jermendy Ádám SE ÁOK V.
Steinbach Rita SE ÁOK V. (OTDK-jelölés)
Bukosza Éva Nóra SE ÁOK V.
Marcsa Boglárka SE ÁOK V. (OTDKpóttag)
Anatómia, sejtbiológia,
fejlődésbiológia
Dorogi Bence SE ÁOK V.
Börzsönyi Anna SE ÁOK III. (OTDKjelölés)
Salamon Petra SE ÁOK IV.
Illyés Ildikó SE ÁOK IV.
Anyagcsere, endokrinológia,
hematológia
Ács Orsolya Dóra SE ÁOK V.
Grolmusz Vince Kornél SE ÁOK V.
(OTDK-jelölés)
Brauswetter Diána SE ÁOK V.
Elek Zsuzsanna ELTE TTK V. (OTDKpóttag)
Bakos Bence SE ÁOK V.
Ternai Zita SE ÁOK V.
Bioﬁzika, bioinformatika
Lakatos Dóra ELTE TTK IV. (OTDKjelölés)
Bőcskei-Antal Barnabás SE ÁOK VI.
Biokémia, laboratóriumi
diagnosztika
Herczeg Réka SE ÁOK IV. (OTDK-jelölés)
Kovács Hajnal Anna SE ÁOK IV. (OTDKpóttag)
Bőrgyógyászat,
reumatológia, rehabilitáció
Baráth Emese SE ÁOK IV. (OTDK-jelölés)
Görög Anna SE ÁOK V. (OTDK-póttag)
Németh Gréta SE ÁOK V.
Élettan, kórélettan
Csete Dániel SE ÁOK V. (OTDK-jelölés)
Boros Eszter SE ÁOK IV. (OTDK-póttag)
Benkő Zsolt BME VBK VI.
Farkas Áron SE ÁOK III.
Farmakológia
Kardeván Dóra Éva SE ÁOK IV., (OTDKjelölés)

Bolgár Bence SE ÁOK V. Arany Ádám
BME VI.
Gasztroenterológia
Varga Zsófia Mária SE ÁOK IV. (OTDKjelölés)
Horváth Péter SE ÁOK V.
Genetika, molekuláris
biológia
Kirizs Tekla MOGYE VI. (OTDK-jelölés)
Gulyás Gergő SE ÁOK V. (OTDK-póttag)
Gyermekgyógyászat I.
Balogh Eszter SE ÁOK IV.
Antalfi Réka SE ÁOK IV. (OTDK-jelölés)
Gulácsi Ágnes SE ÁOK V. (OTDK-póttag)
Antalfi Réka SE ÁOK IV.
Balogh Eszter SE ÁOK IV.
Gyermekgyógyászat II.
Kerényi Áron SE ÁOK III. (OTDK-jelölés)
Tallós Zsuzsa SE ÁOK VI. (OTDK-póttag)
Fogorvostudományok
Hontvári Dorina BME V.
Trimmel Bálint SE FOK IV. (OTDK-jelölés)
Szura András SE FOK V.
Flumbort Laura SE FOK V. (OTDKpóttag)
Gyógyszerészeti tudományok

Sydó Nóra SE ÁOK IV.
Keringési betegségek,
pulmonológia
Lendvai Zsófia SE ÁOK VI.
Rónai Katalin SE ÁOK VI. (OTDK-jelölés)
Ivancsó István SE ÁOK VI. (OTDK-póttag)
Pilecky Dávid SE ÁOK V.
Szudi Gábor SE ÁOK III.
Kísérletes és klinikai
immunológia, mikrobiológia
Wisniewski Éva SE ÁOK IV.
Szabó Judit SE ÁOK IV. (OTDK-jelölés)
Szabó Judit SE ÁOK IV.
Wisniewski Éva SE ÁOK IV.
Közegészségtan,
epidemiológia, orvosi
történelem – Szervezéstan,
menedzsment, informatika
Almási Zsuzsanna SE ÁOK V.
Karácsony István SE ÁOK V. (OTDKjelölés)
Kohl Gyula Márton SE ÁOK VI.
Magatartástudomány,
pszichiátria I.
Kruk Emese SE ÁOK IV. (OTDK-jelölés)
Horváth Erzsébet Zsófia ELTE TTK VI.

Tóth Eszter SE GYTK V. (OTDK-jelölés)
Marosi Attila SE GYTK V. (OTDK-póttag)

Magatartástudomány,
pszichiátria II.

Idegtudományok

Haraszti Réka Ágnes SE ÁOK V. (OTDKjelölés)

Domonkos Andor SE ÁOK V. (OTDKjelölés)
Mogyoródi Bence SE ÁOK V.
Mahalek Judit Mária SE ÁOK VI.
Sadeghian Sam SE EM V.
Kardiológia I.
Takács Júlia SE ÁOK V.
Szigeti László SE ÁOK V. (OTDK-jelölés)
Kardiológia II.
Kovács Orsolya Mária SE ÁOK IV.
Solymossy Katalin SE ÁOK V.
Bógyi Péter SE ÁOK V. (OTDK-jelölés)
Kardiológia III.
Kovács Attila SE ÁOK V. (OTDK-jelölés)
Steinbach Rita SE ÁOK V.
Jermendy Ádám SE ÁOK V.

Ortopédia, traumatológia
Vandrus Boglárka SE ÁOK V. (OTDKjelölés)
Patológia, onkológia,
igazságügyi orvostan
Gyöngyösi Benedek SE ÁOK VI.
(OTDK-jelölés)
Dékány Csaba SE ÁOK V.
Kornfeld Ákos SE ÁOK IV. (OTDKpóttag)
Gémes Blanka SE ÁOK V.
Radiológia, noninvazív
képalkotás
Nagy Zoltán SE ÁOK V.
Mukli Péter SE ÁOK VI. (OTDK-jelölés)

ETK TDK
Az Egészségtudományi Kar házi TDK-ját
tavaly november 17-én tartották, a következő eredmények születtek
Szakmai nívódíj
A TNFá termelés mérésének jelentősége
a csípőtáji töréseket követő nozokomiális
fertőzések kialakulásában
Gornicsar Katalin Ápolás és
betegellátás szak, Ápoló szakirány,
IV. évfolyam
Kollaterális ágrendszer kialakulása a patkány vena saphena krónikus szűkítésének
hatására (a varikozitás betegség egy lehetséges modellje)
Németi Ádám Ápolás és betegellátás
szak, Ápoló szakirány, IV. évfolyam
Nívódíj
Vakok és látássérültek testképfejlesztése
kontakt improvizációval
Dobrovitz Zsuzsanna Ápolás és
betegellátás szak, Gyógytornász
szakirány, IV. évfolyam

Az alsó végtaghossz centiméter szalaggal
történő méréseinek vizsgálata
Prókai Lilla Ápolás és betegellátás
szak, Gyógytornász szakirány, III.
évfolyam
A magyar munkaképes korú nők fizikai aktivitását befolyásoló tényezők
Karóczi Csilla Kata Ápolás és
betegellátás szak, Gyógytornász
szakirány, III. évfolyam

2011. évi OTDK-n részt
vesznek
Dobrovitz Zsuzsanna
Gornicsar Katalin
Németi Ádám
A C-vitamin tartalom és peroxidáz aktivitás változás különböző típusú, és érettségi
stádiumú paprikákban a tárolás során
Orbán Csaba Táplálkozástudományi
MSc, I. évfolyam

Célzott fizikai aktivitás az idősek esésmegelőzésében
Tóth Klára 2010ben
végzett
gyógy tornász

Nők karrierépítése gyermekkel (összehasonlító felmérés rendőrtiszti és védőnő
hallgatók körében)
Zima Judit, Erdei-Varga Csilla
Egészségügyi gondozás és
prevenció szak, Védőnő szakirány,
IV. évfolyam, Ápolás és betegellátás
szak, Gyógytornász szakirány, IV.
évfolyam
Tóth Klára

A folyamatos és pulzatilis áramlás hatása
az ECC-n átesett szívsebészeti betegekre
Barati Zoltán Ápolás és betegellátás
szak, Ápoló szakirány, levelező
tagozat, IV. évfolyam

(A különdíjasok nevét hely hiányában
nem közöljük).

Scientiﬁc Session in English –
Clincal topics
Reynbakh Olga PFUR V.
Sawalhe Anna-Dalal SE ÁOK VI.
Scientiﬁc Session in English –
Experimental topics
Richter Hardy SE ÁOK IV. (OTDKjelölés)
Sebészet
Turóczi Zsolt SE ÁOK V.
Fülöp András SE ÁOK V. (OTDK-jelölés)
Németh Balázs Tamás SE ÁOK IV.
Hidi László SE ÁOK IV. (OTDK-póttag)
Pongrácz Mónika SE ÁOK V.
Móró Viven SE ÁOK V.
Szájsebészet, fül-orr-gégészet
Szikszai Adél SE ÁOK V. (OTDK-jelölés)
Dúcz András SE FOK V.
Szemészet
Laurik Kornélia Lenke SE ÁOK V.
Varga Boglárka Enikő SE ÁOK V.
(OTDK-jelölés)
Sándor Gábor László SE ÁOK VI.
(OTDK-póttag)
Kiss Emília SE ÁOK V.
Szülészet, nőgyógyászat,
urológia
Romics Miklós SE ÁOK V. (OTDKjelölés)
Csiki Vanda SE ÁOK VI.
Supák Dorina SE ÁOK V.
Transzplantáció
Berta Nóra SE ÁOK V.
Pápai Zsolt SE ÁOK V.
Kürti Zsuzsanna SE ÁOK II. (OTDKjelölés)

A Semmelweis Egyetem
Orvos-, Fogorvos- és
Gyógyszerésztudományi
Diákköri Konferencia támogatói

Semmelweis Egyetem
Piramis Projekt
TÁMOP-4.2.3/08/1/KMR-2008-0003
Akadémiai Kiadó Zrt.
Családorvosok Kutató Szervezete
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
Hársing László Alapítvány
Magyar Allergológia és Klinikai Immunológiai Társaság
Magyar Diabétesz Társaság
Magyar Élettani Társaság, SE ÁOK Kórélettani Intézet
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere
Társaság
Magyar Fogorvosok Egyesülete
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Magyar Gyógyszerészi Kamara
Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság
Magyar Hypertonia Társaság
Magyar Immunológiai Társaság – MIHA
Magyar Kardiológusok Társasága
Magyar Mesterséges Táplálási Társaság
Magyar Műlencse Implantációs és
Refraktív Sebészeti Társaság
Magyar Orvosi Kamara
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok
Területi Szervezete
Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság
Magyar Tüdőgyógyász Társaság
Merck Kft.
Richter Gedeon Nyrt.
Roche Magyarország Kft.
Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság
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egészségpolitika

Fórum
a Semmelweis Tervért
A NET-ben tartott egészségügyi fórummal (képünkön) ért véget
Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Semmelweis Tervet
bemutató országjáró körútja. A január 20-án kezdődött körút során
az államtitkár összesen 19 helyszínen csaknem minden fenntartóval és
intézményvezetővel személyesen találkozott, hogy együtt beszéljék meg a
Semmelweis Terv egyes részleteit.

Szemben a szaktárca kiadott közleményével, korántsem volt békés az államtitkár
országjáró körútjának utolsó állomásán,
amely messze a legnehezebb fórum volt
– ismerte el Szócska Miklós jó kétórányi
kérdezz-feleleket követő zárszavában. Ebben úgy fogalmazott: realitásfürdőt vehetett abból, mi is van az ágazatban. Nem
mintha nem tudná, hogy a kiégett, megalázott, kivéreztetett, a paraszolvencia világába kényszerített embereket nehéz biz-

tatni, pedig itt most erről van szó. Vette az
üzeneteket, és azokra válaszok fognak születni – ígérte az államtitkár.

A tudományos, az üzleti és a civil szféra, valamint az egyházak képviselőit tömörítő
szervezet február 17-i sajtótájékoztatóján a
Magatartástudományi Intézet könyvtárában
ismertette Gyermekesély Munkacsoportjának
javaslatait. A kerekasztalt kezdeményező, irányító prof. dr. Kopp Mária kutatási igazgatóhelyettes, a mihamarabbi intézkedések közül kiemelte a családi pótlék, a nyugdíjminimum, az
ehhez kapcsolódó segélyek, a gyerekeket érintő természetbeni és szolgáltatási normatívák
emelésének, a gyermekétkeztetési rendszer
javításának szükségességét. Dr. Pászthy Bea

gatott, a dohányzás visszaszorítását célzó
önálló képviselői indítványra, valamint a
szervezett szűrések jelentőségére. Szócska Miklós elmondta, néhány hónap alatt
teljes leltár készül az ország egészségügyi
intézményeiről, és szeptemberben megkezdődhet a Semmelweis Tervben is vázolt
progresszív ellátási modell kialakítása, így
a nagytérségi centrumok létrehozása.
A budapesti megbeszélésen a többi között
elhangzott: a fővárosban gyors, a tulajdonosi réteget is érintő változásra van szükség annak érdekében, hogy a rendszerben
lévő tartalékokat minél gyorsabban viszsza lehessen forgatni. Nemrégiben Tarlós
István főpolgármesterrel közösen jelentették be: mind a tárca, mind pedig a főváros a budapesti fenntartású fekvőbeteg
intézmények állami gondozásba vételében
érdekelt.
Tk

Megnézheted magad
Az országjárás találkozói egyebek mellett
arra is alkalmat adtak, hogy az államtitkár
felhívja a figyelmet a népegészségügyi aktivitás fontosságára – így a Megnézheted
magad kampányra, az ágazat által támo-

Esély a jövő generációnak
Hatékonyabb, stabilabb, elkötelezettebb
családpolitikai rendszert sürget – a növekvő egyenlőtlenségeket, az elszegényedést
és egyéb aggasztó jelenségeket látván – a
Népesedési Kerekasztal, leszögezve, hogy a
gyermekek egészsége és jólléte érdekében
elengedhetetlen a gyermekközpontú kormányzás és társadalom.

 Szócska Miklós

egyetemi docens,
az I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika Gyermek- és
Ifjúságpszichiátriai
osz tályának vezetője többek között
felhívta a figyelmet
arra, hogy hazánk a
gyermekegészségegyenlőség szem-  Kopp Mária
pontjából az OECD
országok közül az utolsó helyen áll. A változtatáshoz fontos lenne például a védőnői és gyermekorvosi hálózat fejlesztése. A kerekasztal a
demográfiai helyzet javítása érdekében szorgalmazza továbbá, a dr. Botos Katalin és
Botos József egyetemi oktatók által kidolgozott, pontrendszer alapú, a gyermekek számát
és iskolázottságát is figyelembe vevő nyugdíjszámítás bevezetését.
-t-

SOTESZ nyugdíjas programok

Március 21. (hétfő) Látogatás az Orczy kertbe és a Természettudományi Múzeumba.
Találkozó: 10.30-kor a kert bejáratánál.
Április 10. (vasárnap) Önálló est: Költészet
napi versdicséret Tósoki Anikóval és barátaival
Helyszín: XVIII. kerület Városháza Díszterme (Városház u. 16. Határ úttól 50-es villamos)
Kezdés: 18 óra, belépés ingyenes.
Április 28. (csütörtök) Városligeti kirándulás
Találkozó: 10.30-kor a Műcsarnok előtt.
Május 19. (csütörtök) Agárdi bográcsozó kirándulás Budai Lajoshoz.
Találkozó: 8.30-kor a Déli Pályaudvaron a
pénztáraknál.
A programokra előzetes jelentkezést kér
Tósoki Anikó szervezőtitkár.
A szokásos havi első keddek a belső telepi
konyha ebédlőjében továbbra is lehetőséget
adnak a találkozásra.
SOTESZ Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Szakszervezete
1094 Budapest, Ferenc tér 15.
Tel./fax: 06-1-215-33-11

jótékonyság
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Adományok
A Központi Könyvtárnak

A legrászorultabbaknak
Az elmúlt évek nehéz gazdasági és az egészségügy
nehéz helyzete ellenére a
gyermekkori leukémiás és
daganatos megbetegedések gyógyulási arányának
növekedése az egészségügy egyik sikertörténete.
Az ÁOK II. Sz. Gyermekklinika sikereihez nagyban
hozzájárul, hogy a Tumor
Leukémiás Gyermekekért
Alapítvány hosszú évek
óta tevékeny részt vállal
a gyermekbarát környezet kialakításában, fenntartásában, a tudományos
kutatómunka támogatásában, valamint segíti a
beteg gyerekek szakszerű,
hatékony rehabilitációját.

 Vasas Lívia, Tulassay Tivadar és Réthelyi Miklós
Ünnepélyesen bemutatták azokat a nagy értékű tárgyakat, amelyeket a Központi Könyvtár az elmúlt időszakban ajándékként,
adományként kapott, s az újonnan kialakított Szentágothai János
Emlékszobát is felavatták. A december 9-i rendezvény vendége
volt Réthelyi Miklós miniszter is. A magánszemélyektől származó nagylelkű felajánlásokért emléklapokat vettek át az érintettek
Tulassay Tivadar rektortól. Az adományokat vetített képes prezentációban dr. Vasas Lívia, a könyvtár főigazgatója mutatta be.
A vendégek végigjárták a könyvtárat, megnézték az újonnan kialakított vitrinekben és a könyvtár területén bemutatott tárgyakat. A Szentágothai Emlékszobában a Semmelweis Kamarazenekar játszott az ünnepség résztvevőinek.

Az ünnepségen megjelent adományozók
Dr. Baló J. Mátyás
Dr. Boga Bálint
Fogorvostudományi Kar
Dr. Geges József
Dr. Honti József
Dr. Imrei László
Dr. Jákó János
Dr. Kárpáti Imréné
Dr. Kárpáti Sarolta
Dr. Kiss Kálmán
Dr. Klebovich Imre
Dr. Langer Róbert
Dr. Makara B. Gábor
Dr. Nagy-Dani Éva
Dr. Nagy Zoltán Zsolt

Dr. Nékám Kristóf
Dr. Németh János
Dr. Papp János
Dr. Rácz Károly
Dr. Réthelyi Miklós
Dr. Romics Imre
Dr. Sándor József
Dr. Stampf György
Dr. Szentágotai T. Lóránt
Dr. Szentágothai Klára
Szlukáné Fajt Mária
Dr. Táncos László
Dr. Tringer László
Dr. Zelkó Romana

 Sebes Tamás, Schuler Dezső, Szende Béla és Szabó András
Az eredményes gyógyító- és kutatómunka fenntartása érdekében
az alapítvány a továbbiakban is mindent megtesz azért, hogy az
ehhez szükséges források folyamatosan a klinika rendelkezésére
álljanak.

Szeretetteljes ünnepség
Az alapítvány az idén is nagy figyelmet fordít a gyermekek és szüleik ingyenes elhelyezésének folytatására, a Clic-lakások és Babamama szobák fenntartásával és felújításával.
Február 25-én szeretetteljes adományozó ünnepséget tartottak
a klinikán. Mint azt dr. Schuler Dezső egyetemi tanár, az alapítvány létrehozója lapunknak elmondta: a Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány jelentős pénzadományt kapott. Dr. Sebes
Miklósné Kárpáti Ilona örökhagyó végakarata szerint a klinikán
kezelt, illetve gondozott tíz legjobban rászorult onkológiai beteg
gyermeket és családját egyenként 500 ezer forinttal támogatják.
Köszöntőt mondott dr. Szende Béla egyetemi tanár, az alapítvány
elnöke. Ezután Salamon Norbert, Simon István Mirza című versét szavalta el. Ezután Sebes Tamás, az örökhagyó rokona emlékezett meg az adományozó dr. Sebes Miklósnéról.
Dr. Schuler Dezső professzor kiemelte, hogy ez a nemes gesztus
nem szokványos a mai világban, nagyon önzetlen és ritka emberi erényt takar.
Ilonka Mária
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A látható világon túl

Hónapok óta fel-feltűnik az EOK folyosóján, amint kutyájával az
Egészségügyi Közszolgálati Kar előadásaira igyekszik. Élettörténetét
kevesen ismerik, pedig példáját tanítani is lehetne a szociális munkás
mesterképzésen. A harmadik diplomáját szerző Nyikes Fatime egy tízéves
kisfiú édesanyja, egyesületi elnök – és szerzett látássérült.
Húszévesen még azt
hiszi az ember, hogy
övé az egész világ, és
semmi sem állhat az
útjába. Fatime imádta a természetet, virágkötőként sikerrel
élte ki a vizuális művészetek iránti hajlamát,
versenyeket
nyert, boltot vezetett.
Hinni akarta, hogy ez
mindig így lesz, noha
a teljes látásvesztés
réme kísértette, 16
évesen homályosult
el egyik szeme. Aztán 24 esztendősen,
retinaműtét-sorozatok után, szembesülnie kellett azzal, hogy
a fény érzékelésén túl
végleg megfosztatik a
látható világtól.

Újragondolt
élet
Két évig tartott a
veszteség meggyászolása, életének újragondolása. Az elindulásban
sokat  Nyikes Fatime kutyájával, Lolával
segített a Vakok Elemi
Rehabilitációs Csoportja és Marylin, a cselomája birtokában Fatime speciális tréninpeli Vakvezetőkutya-kiképző Iskolából kaget dolgozott ki – hirdetett meg kollégáipott golden retriever. Vele szerezte meg új
val azoknak, akik a munkájukból adódóan
hivatását a Wesley János Lelkészképző Főfogyatékosokkal találkozhatnak. Az egyeiskolán – neki is adtak, ő is adni akart –, így
sület 15 látássérültet és 5 látót alkalmaz,
lett szociális munkás. A Szempont Alapítszociális munkásokat, adminisztrátorokat,
ványnál dolgozott sorstársaiért, hamaroinformatikusokat, rendezvényszervezőket
san ott is vezetőként.
és gyógymasszőröket, utóbbiak – az állami
Kisfia, Vajk, 10 éves. Másik gyermeke a Budotáció, az adományok és a tagdíjak mellé
da-környéki Látássérültek Közhasznú Egye– bevételt is hoznak.
sülete, melynek ötödik éve elnöke. Jelenleg mintegy 10 településen élő csaknem
Rugalmas segítség
100 tagjuk mindennapjait próbálják könyÉrden lakik, Budaörsön dolgozik, Budapesnyíteni, önállóságnövelő tréningekkel, közten tanul. Az örök vadászmezőkre távozott
érzetjavító összejövetelekkel. Igyekeznek
Marylint Lola váltotta, a kutyus nagyon
látókat is bevonni az ő világukba, érzékeügyes, Fatime – saját bevallása szerint –
nyítő programokat, szakmai konferencimár kevésbé: otthon jól boldogul, háztarát, kulturális rendezvényeket szerveznek.
tást vezet, de az utazás tömegközlekedésSzervezetfejlesztő szupervízori másoddip-

sel már körülményes, ezért örül, ha valaki
kocsival szállítja.
Az egyetemen nincs gond, bár ő az egyetlen látássérült az évfolyamon, ennek hátrányát mégsem érzi. Mint mondja: mindenki nagyon felkészült, készséges és rugalmas.
Tanulmányai akadálymentesítéséért sokat
tesz szakcsoportvezetője, a Mentálhigiéné
Intézet igazgatója, dr. Török Péter egyetemi
docens és helyettese, dr. Ittzés Gábor egyetemi docens, valamint a szakcsoportvezetőhelyettes, Pilinszki Attila tanársegéd, és a
képzést szervező Csatlós Ágnes. A zárthelyi
vizsgákat külön segítővel írja, az előadásokról készült jegyzeteket csoporttársai – nagyon jó csoportjuk van, dicséri – hozzáférhetővé teszik az interneten keresztül, melyhez
képernyőolvasó programot használ. Tudásfrissítő és gyarapító célból jött a mesterképzésre, ehhez itt kitűnő előadókat talált, s már
a PhD-fokozat megszerzését tervezgeti.

Felelősek vagyunk
– Húszévesen nem hittem volna, hogy erre
kanyarodik az életem. Ma már nagy értéknek tartom, amit megtapasztalhattam.
Hogy bizonyos élethelyzetek kihozhatják
az emberből a csak azért is megcsinálom
akarását. Nagyon kemény próbákon keresztül tanultam meg, hogy felelősek vagyunk az életünkért, és mennyire fontosak a körülöttünk élők. Ebben a világban,
amikor mindenki rohan, és el van foglalva a
maga gondjával, igenis meg lehet szólítani
embereket, méghozzá kölcsönösen, nem
csak én kérek a másiktól, hanem egészséges egyensúly-teremtéssel – és talán ez az
egyik legfőbb értelme az életnek. Mert bármit elérhetünk, nem lesz értéke, ha nincs
mögötte őszinte emberi kapcsolat – vallja
Nyikes Fatime.
-t-

Orvosok a zenében
Március 31 – én (csütörtök) 18 órai kezdettel a Rátkai Márton Klub előadótermében (1068.Budapest, Városligeti fasor 38.) dr. Salacz György és muzsikus
barátai című zenei estet tartanak.
Műsoron: J. S. Bach, F. Francoeur, W.
A. Mozart, F. Schubert, A. Dvorák, J.
Haydn, G. Händel művei.
Közreműködnek: dr. Salacz György –
cselló, dr. Kolbe Ilona – zongora és a
Bólyai vonósnégyes tagjai. A műsort vezeti: dr. Pavlik Gábor, az est szervezője:
Kósáné Kertai Daisy.

harmóniában
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Operasztárok
az orvosklubban
Fergeteges operaparádéban és magas szintű kulturális idegenvezetésben
lehetett része a publikumnak januárban a Harmónia Orvosklub évnyitó
rendezvényén. A 2004-ben, dr. Tulassay Zsolt és dr. Banai János
professzorok által alapított klub idei első estjén ezúttal a Szegedi
Opera zenés történetével, a hangverseny mellett pedig Józsa Emmi
selyemfestészetével ismerkedhettek az érdeklődők a Semmelweis
Szalonban.
Az esten olyan miliőbe csöppent a látogató, mintha a 19. századba tett volna időutazást, ahol nem kizárt, hogy Chopin,
Liszt, vagy a korszak egyik operacsillaga
lép elé. Ez kortárs közreműködőkkel valósult meg: operasztárjaink, Keszei Bori,
László Boldizsár és Bretz Gábor énekeltek Katona Anikó, a Magyar Állami Operaház korrepetitorának zongorakíséretével.

Sziporkázó történeti kalauz
Az est idegenvezetője, dr. Csernay László
szegedi radiológus professzor imponálóan
ismertette városa operajátszásának történetét, a Szegedi Nemzeti Színház 19. századi avatásától kezdve napjainkig. 1934-ben
került oda Fricsay Ferenc, korának egyik
legkiválóbb karmestere, s tíz éven át irányította a dalszínház zenei előadásait. Neki
köszönhetően nemcsak a város operabemutatói gyarapodtak, de olyan nemzetközi nagyságok emelték a zenei élet fényét,
mint Dohnányi Ernő, a ’30-as évek zenei
életének meghatározó személyisége. Szóba került Vaszy Viktor munkássága, aki a
2. világháború és az ’50-es évek sötét időszaka után újjászervezte az operatagozatot. Esett szó Pál Tamás korszakairól,
Oberfrank Gézáról és Péterről, Molnár
Lászlóról, Gyüdi Sándorról és az oroszlánkörmeit Szegeden élesítő Kovalik Balázsról is. A powerpoint-os illusztrációk mellett
részletet hallhattunk Fricsay német nyelvű
önéletrajzából, s a kiváló szegedi énekesek
egy-egy bejátszását Simándy Józseffel,
Berdál Valériával és Gregor Józseffel.

Ízelítő az egykori
repertoárból
Ha könyvkiadó lennék, a hallottak alapján
nyugodt szívvel rábíznám Csernay doktorra Szeged operatörténetének megírását. Előadását hatalmas lexikai tudása tette lenyűgözővé, személyes élményeinek
idézése, mellyel Szeged operaéletének
megbízható krónikásává lett. Ne száraz
statisztikákra gondoljon a kedves Olvasó,

 Keszei Bori
hanem olyan operatörténetre, melyben a
tudományosan korrekt intézménytörténet békésen megfér a humorral fűszerezett személyes élményekkel. Megható volt
a Gregor Józseffel való barátság felelevenítése. Sőt, olykor még a pletykarovat is szóba került, egy-két szalonképes történettel.
A mese során a fellépő művészek egyben
ízelítőt is adtak a Szegedi Színház egykori repertoárjából. Az esten elhangzott hét
operarészlet izgalmas felfedezőútra invitált, mivel mindegyik ária a szerelmet énekelte meg, különböző oldalairól megközelítve azt.

A szerelem áriái
Elsőként a Cotton Club Singers egykori
frontembere, László Boldizsár mutatkozott
be, aki ma már a Szegedi Színház operatagozatának magánénekese. Verdi Álarcos-

 Csernay László
báljának Riccardo-jaként az igaz barátsága
és szerelme közt vergődő férfi lelkiállapotát formálta meg, majd Puccini Toscájának
Levéláriájában az élettől és szerelmétől
búcsúzó Cavaradossi drámája elevenedett meg. Hangjának hatalmas átütő ereje,
megannyi színe és a kavargó érzelmek tették előadását emlékezetessé. Bretz Gábor
Escamillo belépőjét énekelte először Bizet
Carmenjéből. Nem volt szüksége díszletre,
jelmezre, csupán hangjának plaszticitására, egy-egy szemvillanására, hogy megsejtesse, a szépséges cigánylány miért hagyta
ott a jóvágású Don Josét az öntudatos torreádorért. Figaro 4. felvonásbeli áriájának
előadásakor a szerelem mellett a bosszú és
a féltékenység is megjelent már interpretációjában.
Keszei Bori bájos lényével hamar belopta
magát a közönség szívébe. Világos tónusú szopránja kiválóan illett Mozart Figarójának Suzanne-jához, a nagy állóképességet igénylő Violetta-nagyáriában (Verdi
Traviatájából) pedig megmutatta hangjának gazdag színeit, lenyűgöző dinamikai
árnyalatait is. A hangversenyt Zerlina és
Don Giovanni kettőse zárta Mozart Don
Giovannijának 1. felvonásából Keszei Bori
és Bretz Gábor előadásában. Minimális eszközökkel varázsoltak színházat a Semmelweis Szalonba, gesztusokat, tipikus operai lelkiállapotokat és magatartásformákat
felvillantva. Az áriákat kísérő Katona Anikó
mindvégig magas fokon, érzékenyen, az
énekeseket ihlető partnerként adott biztos
alapot az est egésze folyamán.
Dr. Kovács Ilona
zenetörténész

TF Diákok koncertje
A TSK Hepp Ferenc Termében zenei
koncertet adtak a TF hallgatói február
16-án, műsorvezető dr. Pavlik Gábor
egyetemi tanár volt.
Közreműködött Mikolai Marcell furulyán, sípon, Mikolai Mátyás ütős hangszeren, Mórocz Petra zongorán, Rancz
Lívia alt furulyán és Tóth Márton gitáron.
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Térbe táguló látványosság

Eredetileg keramikus szeretett volna lenni, de egy véletlen folytán papírjai
elkeveredtek, és gobelin szakra vették fel Kubinyi Annát felsőfokú
művészeti tanulmányokra. Azóta már nem bánja e tévedést, a szövés
szenvedélyévé vált. A szövés és relieftechnika segítségével plasztikus,
a síkból kilépő, erősen absztrahált, dinamikus kompozíciókat teremt,
alkotásaihoz egyszerű anyagokat használ: jutát, kendert és spárgát, amit
maga fest és dolgoz fel.

művésznő, a titokzatos kincseken fontos
szimbólumok vannak, mint például kengyel nélkül lovagló hátrafelé íjazó alak, aki
akár Nimród is lehet, és nem tudni, kilövi-e
nyilát.
Az estre zenei vendégségbe Virágvölgyi
Márta és barátai, Fekete Antal és Szabó
Csobán Gergő érkeztek. Saját gyűjtésű autentikus népzenét hozott a 70-es évek elején indult együttes.

December 9-én nyílt kiállítása a Prima Díjas
művésznek a Semmelweis Szalonban, ahol
nemcsak munkáit, hanem személyiségét
és szavait is szívébe fogadta a közönség.
Mint a 2002 óta készített székelykapukat
mintázó gyönyörű alkotásai, úgy nyíltak ki
szavai, közel hozva egymáshoz az est résztvevőit.

A haza csodálatos földje
Mint megtudtuk a Feledy Balázzsal való
beszélgetéséből, Kubinyi Anna 1990-től
2000-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal Franciaországban élt és dolgozott nagy
sikerrel. Mint mondja, azon a gyönyörű
helyen eszmélt rá, hogy valójában milyen
csodálatos helyről érkezett oda. Hazatérését követően erdélyi utazásainak hatására új témaként az ősi és népművészeti hagyaték motívumait dolgozza fel. 2000-ben
járt először Erdélyben, megragadta, nem
engedi el az a világ. Első alak-ábrázolása a
Kőrösi Csoma Sándor emlékét megörökítő alkotás is oda kötődik. A művésznőt is
meglepő gyorsasággal szövődött képpé a
keze alatt a kissé misztikusnak mintázott
alak. 2006-ban elvitte Sepsiszentgyörgyre,
majd több helyre az alkotást, ami nemcsak
gazdag élményeket hozott neki, hanem
tiszteletbeli székelységet is.

 Kubinyi Anna lányaival, háttérben egy alkotása
Az elmúlt években a nagyszentmiklósi
(Bartók Béla születési helye) arany kincsek látványa ihlette meg. Mint mondja a

Kubinyi Anna weblapja:
http://annakubinyi.blogspot.com/
Fotó, szöveg: Tolnai Kata

Hazajelek
December 16-án a szó, a költészet volt főszereplő a szalonban. Tamás
Menyhért József Attila- és Arany János-díjas írót, költőt köszöntötte 70. születésnapján Görömbei András, irodalomtörténész egyetemi tanár, Blaskó Péter, Jászai Mari-díjas Érdemes művész és az
est részvevői. Ezen alkalommal adták át a Képmás családmagazin és a Média a Családért Alapítvány által létrehozott Családbarát Médiáért-díjat. A NEFMI képviseletében Nyitrai Imre helyettes államtitkár, valamint a lap főszerkesztője, Szám Katalin adták
át a díjakat. Flóri Anna szerkesztő és Érczfalvi András műsorvezető a Kossuth Rádióban szeptember 13-án elhangzott Lányos apák, apás lányok riportjáért, Nagy Imre, a Fejér Megyei Hírlapban október 20-án közölt Gyerekekkel öröm az élet írásáért,
valamint Lévai Éva televíziós szerkesztő, az MTV 1 november 2-i
a Ma reggel című műsorban Az egygyermekes családoké a jövő?
című összeállításért kapott díjat. Dr. Matos Tamás pszichológusnak pedig különdíjat adományoztak a Pillanatfelvétel címmel közölt párkapcsolattal foglalkozó cikksorozatáért.
tk

 Blaskó Péter, Tamás Menyhért és Görömbei András

baráti körben
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Hatvan év

A SE Baráti körének évnyitó programját kitüntetett érdeklődés kísérte.
Ennek oka a különleges helyszín, a Semmelweis Szalon, s az izgalmas
téma: egyetemünk múltja és jövője.
Házigazda- előadónk, egyetemünk rektora
váratlanul megbetegedett, így csak egyetemünk múltja került bemutatásra, nevezetesen a BOTE, SOTE, SE: Az önálló orvosegyetem első 6 évtizedének illusztrált történeti
kronológiája címmel Monos Emil profeszszor Molnár Lászlóval, az SE Központi Levéltára vezetőjével együtt tartott powerpoint prezentációt.

 Monos Emil
FOK Oktatási centrum, Elméleti Orvostudományi Központ (EOK).
SE Központi Könyvtár, Semmelweis Szalon,
számos klinikai felújítással együtt hihetetlen fejlődést jelentenek a SE életében.
A Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió sikerrel és méltón szolgálja az orvosképzést.
Végül, de nem utolsó sorban, ezen eredmények alapja: egyetemünk új Alapokmánya a kreatív demokrácia és a kooperatív
autonómia pillérét biztosítja.
Dr. Donáth Tibor

Művészet és tudomány
Az előadás előtt, a Szalon alapgondolatának megfelelően (legyen a Szalon a tudomány és a művészet közös találkozó helye),
rövid kulturális műsort élvezhettek a résztvevők.
Két tehetséges fiatal, Orbán Judit, az ETK
nemrég végzett gyógytornász növendéke, és Tóth Zsombor, ÁOK III. éves hallgató, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program kiváló hallgatói, adtak műsort.
Judit jazz-énekével a néger folklór színes
világát, Zsombor csembaló játékával a
XVIII. századi, egyetemünk első évtizedeinek Mária Terézia korabeli zenei hangulatát varázsolta elénk.
Öröm, hogy egyetemünk a diákságban – a
szakmaikon túl – bármi téren (sport, művészeti ágak) megnyilvánuló kiváló teljesítményt messzemenően elismeri és további
útjukat támogatja.

Zászlóvivők
A Monos-Molnár előadásnak itt csak néhány gondolatát van mód kiemelni.
A teljes anyag a Baráti Kör honlapján
(www.baratikor.sote.hu) megtalálható.
Az önálló orvosegyetem, a Pázmány Péter,
majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 60 éve vált le, először, mint Budapesti Orvostudományi Egyetem (BOTE),
majd Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE), végül mint Semmelweis Egyetem (SE) ismeretes.
A kezdetben három karral indult, jelenleg
hat kara van. A hallgatói létszám 2682-ről
11.272-re emelkedett az idegen nyelven
oktatott hallgatókkal együtt. Az oktatók
létszáma ma 1.054 fő.
A fejlesztés irányítói első helyen a mindenkori rektorok, az egyetem hármas feladatának zászlóvivői.
Az 1957-ben életre hívott Orvosegyetemi
Sport Klub (OSC) sok dicsőséget szerzett
egyetemünknek. Büszkék lehetünk egye-

Jubileumi díszoklevelek
Fogorvosoknak
 Tóth Zsombor
temünk helytállására a Forradalom idején,
de ez egyben súlyos személyi és épületi
veszteségeket is okozott.

Fellendülés és kreatív
demokrácia
Hatalmas mértékben fellendült a tudományos kutatás, a nemzetközi kapcsolatok.
150 kutatási program folyik, jelentős részük
nemzetközi kooperációban.
Nyolc akkreditált doktori iskola működik
(336 Ph.D. hallgató). 2010-ben egyetemünk
elnyerte a Semmelweis Kutatóegyetem
elitminősítést.
Sikeres a német és angol nyelven folyó orvosképzés: 605 és 1578 hallgatóval.
A nagy beruházások, Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET), Kútvölgyi Klinikai Tömb,

Következő baráti kör
rendezvény
Március 30-án 17 órai kezdettel a Semmelweis
Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ,
Hári Pál teremben lesz.
Program:
Családi kör: két évszázad a gyógyítás szolgálatában – Dr. Bogárdi Mihály, ny. főorvos
A 18-19. századi magyarországi orvosi professzionalizáció kérdései – Simon Katalin
levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)

A SE Fogorvostudományi Kar az 50 éve
végzett azon fogorvosok részére, akik
szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, jubileumi díszoklevelet adományoz.
Az arany díszoklevél elnyerése érdekében
az érintettek május 20-ig a FOK Dékáni
Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.)
nyújthatják be kérelmüket.
Kérik feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai
életrajzot és értesítési címet. A jubileumi
díszoklevelek átadására előre láthatóan
október közepén kerül sor, az eseményre
meghívót küldenek.

Gyógyszerészeknek
A 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére, akik diplomájukat az
egyetem jogelődjénél, a Budapesti Királyi
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Orvostudományi
Egyetemen 1936-ban, 1941-ben, 1946ban, 1951-ben, 1961-ben szerezték meg,
és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, a Gyógyszerésztudományi Kar jubileumi díszoklevelet adományoz. A díszoklevélre a kérelmeket május 31-ig a GYTK
Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői
út 26.) nyújthatják be.
Kérik feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az értesítési címet.
Jelentkezési lap igényelhető: telefonon(266-8884), levélben (a fenti címen)
vagy letölthető a kar honlapjáról
(www.gytk.sote.hu).
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Jég és forralt bor különös házassága

Február 24-én este sokféle fura szerzettel futottam össze. Először valami
gésa jött szembe szomorúan a golyói nélkül. Próbáltam vigasztalni, de
eltűnt a jégen. Aztán egy igazi szamurájt pillantottam meg, majd Hugh
Hefnert meg az egyik csinibabáját láttam elsuhanni.

be vagy mit nem, elárulom, az idei jégfarsangról valók ezek az élmények, amelynek
a hagyományokhoz hűen a Pesterzsébeti
Jégcsarnok adott otthont.
Mondanom se kell, hogy farkasordító hideg volt, de a forró hangulat meg a forró
bor (értsd: forralt bor) segített átvészelni a hideget. Ráadásul égetően fontos és
szó szerint égető cukros-koffeines italokba
botlottunk lépten-nyomon, így megvolt az
alap ahhoz, hogy tele energiával egy jót
korizzunk, bulizzunk, miközben a szél borzolja a hajunkat és kötéltáncot járunk társaink idegein.

Fergeteges jégbuli

Az öregúr hálóköntöst viselt, míg szőrös kis
állatkáján csak falatnyi ruha volt, nem meglepő. Csodálkoztam is, vajon, hogyan bírja
ezt a szörnyű hideget, de rájöttem, biztos
fűti a szerelem. Egy javasasszony is kínálgatta portékáját, de elhajtottam, mondván, én az ő csodaszerei nélkül is örökké fogok élni.
Ezután újabb szőrös állatok jelentek meg
méghozzá csoportban, távolról macskáknak tűntek.

Egy indiánlány egy krampusszal diskurált,
nem tudom elképzelni, mi lehetett a téma.

Indiánlány krampusszal
Hogyan lehet virgácsból íjat hegyezni?
A legfurább az egészben az volt, hogy
mindannyiuk jégkorcsolyát viselt és mindannyian melegen voltak öltözve, persze leszámítva a már említett leányzót. Mielőtt
megkérdezné a kedves Olvasó, mit vettem

Mert mégis mi olyan jó a jégkorcsolyázásban (persze a forralt boron kívül?). Az, hogy
körről körre próbálod nem kiegyenesíteni
a kanyart és nem lefejelni a palánkot, habár
korábbi sporttévés tapasztalatod azt mondatja veled, talán túlélhető ez a találkozás, de te inkább meghagyod a profiknak.
Az, hogy sok-sok emberrel együtt némi jó
zene társaságában körözöl unos-untalan,
mígnem egy kezdő eléd esik, te meg gyakorlod rajta az ambuláns sebészet fortélyait a korid pengéjével. Mindenkinek másért
szép, de a megjelent több mint háromszáz
ember jól mutatja, hogy van rá igény és
igen is jó hangulat tud kerekedni a jégen.
Ezúton szeretném megköszönni HÖK-ös
társaimnak a segítséget, remélem, jövőre
is hasonló élményben lesz részem!
Papp Márton (ÁOK V. évfolyam)

Túrázók
A képen Poros Balázs és
Lenkey Nóra, egyetemünk
két végzős ÁOK hallgatója
a január végi Alacsony tátrai (Gyömbér) túrán a saját
magunk ásta hóbarlangban
épp alváshoz készülődnek
Az időjárás nem volt kegyes:
köd és hatalmas (120-150 km/
órás) szél hátráltatott minket mind a két nap. Így nem
csoda, hogy a Gyömbér csúcsát nem értük el. Viszont a
főgerinc egyik mellékcsúcsára, ami 1850 méter magas,
sikerrel felértünk. Készültünk többen is, hogy a mély hóban a hótalpas túrázás után a
hóbarlangban alvást is kipróbáljuk. Ketten szánták rá magukat, és nem bánták meg. Jót
aludtunk! – válaszolták a többiek kérdésére másnap.
Reméljük jövőre újra – ha nem is ide, hanem más hegységbe – mindenképpen el(fel)megyünk február elején egy téli, hótalpas túrára. Várok mindenkit szeretettel a túrakedvelők nevében is: Katona László testnevelő tanár: katona.lszl@gmail.com.

Tavaszi túrák
Március 19.: gyalogtúra:
Piliscsabáról Solymárra a Zajnáti hegyeken és a Szénásokon át szép kilátással a Pilisre és a Budai hegyvidékre.
Táv: 20 km, szint: 400 m.
Március 20.: sziklamászó oktatás:
Bajóton, hazánk egyik legszebb sziklamászó helyén, elsősorban kezdők, érdeklődők számára.
Utazás autókkal (kb. 70 km Bp-től),
költsége: benzinpénz + oktatás díja:
2000 Ft/fő, mászó felszerelést biztosítunk.
Április 10.: kerékpártúra a Pilisben:
Útvonal:
Szentendre-Visegrád-Dö mös-Szőke forrás völgye-Sikárosi
völgy-Pomáz)
Táv: kb. 45 km, szint 350 m.

röviden
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KAT-választás éve
Három év telt el a legutóbbi Közalkalmazotti Tanács választás
óta. Három nehéz év, mely során egyetemünk növekvő gazdasági nehézségek leküzdésére kényszerült, az alapfeladatok ellátása a
csökkenő létszám következtében egyre nehezebbé vált. E három
évben munkatársaink többsége kitartott hivatása és az egyetem
mellett. Sokan közülük a lehető legtöbb túlórát, éjszakai és hétvégi műszakot vállalják megélhetésük biztosítása miatt, és sokan az
egyetemen kívül keresik meg a szükséges jövedelmet. Mindezek,
és további problémák ismeretében igyekszik a Közalkalmazotti Ta-

nács az alkalmazottak érdekeit összeegyeztetni az egyetem munkáltatói szempontjaival.
A jövőben is ez lesz a feladata, és ehhez kéri a közalkalmazottak
részvételét a választási folyamatban. Figyeljék a szervezeti egységek hirdetőtábláin és a honlapokon
www.sote.hu/intezetek/info/?inst_id=184&page_id=4 közzétett tájékoztatókat, és jöjjenek el a szavazásra, előreláthatólag április 11-12-én, választani.
Dr. Weltner János KAT elnök

Semmelweis karriernap, konferencia
és börze

Ünnepség a TF-en

Az egyetem karrierközpontja március
26-án 10 órától 18 óráig, a NET-ben
rendezi a más egyetemeken már bevált
és népszerű karriernapot, amelyet egy
egészségügyi életpályával foglalkozó
szakmai konferenciával bővítenek ki. A
rendezvényt továbbá egy – az egyetemen idén 5. alkalommal szervezett – az
oktató intézetek és az egészségügyben
működő non-profit szervezetek bemutatkozását lehetővé tévő Semmelweis Börzével gazdagították. Információ: semmelweisborze@iocs.hu

A TF-en a március 15-i ünnepi megemlékezést március 10-én
tartották. A TF-műhely (Tehetséges Fiatalok Műhely) tagjai adtak emlékműsort, Ábrányi Emil idézetet adva címül: Az volt a
nap! Ó, az volt a tavasz! A műsort Nemerkényiné Hidegkuti
Krisztina tanárnő, a TF-műhely alapító elnöke, a Sportszaknyelvi Csoport vezetője rendezte.

Megújult szakszervezeti honlap
Friss hírekkel, aktualitásokkal a következő címen érhető el:
www.sesz.hu

 Mikolai Marcell, Bozi András, Szigetvári Kata, takarásban Bánóczi Zoltán és Darabos Balázs

Orvostudományi díj

(A programok 17 órakor kezdődnek.)

Úgy érzem, hogy az elismerés egyben az egész magyar pszichiátria és
a Semmelweis Egyetem elismerését
is jelenti – mondta prof. dr. Rihmer
Zoltán (képünkön), az MTA (orvostudomány) doktora, a Hemingway Alapítvány 1998-ban alapított Dr. Szabó György orvostudományi díjának
átvétele után. Az indoklás szerint „a
kuratórium tagjai nagyra értékelték
több évtized óta végzett orvosi, oktatói, tudományszervezői tevékenységét, valamint a pszichiátria terén
elért eredményeit”. Azt is figyelembe
vették továbbá – folytatódott a méltatás – hogy a kitüntetett „a hazai és
nemzetközi szakmai közélet kiemelten elismert alakja, és a szakma jelentős nemzetközi műhelyeinek tagja”.
A 2010. évi díj tavaly november 26-i
ünnepélyes átadáson prof. dr. Vizi E. Szilveszter kuratóriumi elnök köszöntötte a megjelenteket, a díjat az alapítványt létrehozó dr. George F.
Hemingway adta át Rihmer professzornak (Semmelweis Egyetem, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, és Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika).

t
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szakmai rendezvények

Hematológus szakképzés
A Semmelweis Egyetem Hematológiai Szakmai Grémium szervezésében
január 31-től február 17-ig, három héten át zajlott a klinikai
hematológiai szakvizsga előkészítő tanfolyam. A tanfolyam integrálta az
onkohematológia és a belgyógyászat határterületi kérdéseinek egy részét
is – mondta el az esemény szervezője, prof. Demeter Judit (képünkön), a
SE Hematológiai Szakmai Grémium elnöke, aki tájékoztatta lapunkat a jó
hangulatú, sikeres képzésről.

Hematológiai
kongresszus
A Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság XXIII. Kongreszszusát május 26–28. között Pécsett
rendezik. Várják a hematológus és
transzfuziológus közösség tagjait, a
fiatal és tapasztaltabb kollégákat és a
szakdolgozókat egyaránt. A rendezvény akkreditációja folyamatban van.

 A tanfolyam résztvevői a klinika könyvtárában
A kurzus leendő hematológus és transzfuziológus szakorvosok számára kötelező, de részt vehettek rajta hematológus szakorvosok is. A résztvevők között
voltak leendő laboratóriumi szakorvosok és PhD-képzésen résztvevők is. A tanfolyam összességében 70 órás volt, ebből
54 elméleti és 16 óra gyakorlati képzés.
– A 20 résztvevőből 6 leendő hematológus vett részt, miközben az országban
2009-ben összesen kettő, 2010-ben pedig egyetlen új hematológus szakorvos
jelölt tett szakvizsgát. A hiányszakma-jelleg miatt a szakmai grémium kérésére dr.
Karádi István dékán hozzájárult ahhoz,
hogy a tanfolyam a résztvevőknek ingyenes legyen. A képzésre az ország minden
részéből, mind a négy orvosegyetemről,
és az összes nagy hematológiai, illetve őssejt-transzplantációs centrumból jöttek az
előadók. Az elhangzott előadásokat a klinikán működő Onko-Hematológiai Betegekért Alapítvány segítségével és annak
költségére videón rögzítették, így az előadások teljes anyaga a társasági tagok számára elérhető lesz a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság honlapján
(www.mhtt.hu). A hematológus szak-

Latin verseny
A SE Nyelvi Kommunikációs Központból, dr. Kovács Éva igazgatótól kaptuk a hírt: március 30-án (szerdán)
17.00-20.00 óráig az I. Sebészeti Klinika előadótermében latin versenyt szerveznek. Jelentkezni lehet helyben a latin tanároknál március 23-ig.

orvosok számára a kötelező szinten tartó
tanfolyamra idén október második és harmadik hetének végén kerül sor szintén az

egyetemi szakmai grémium szervezésében
az I. Sz. Belgyógyászati Klinika tantermében.
u-

Perinatológusok kongresszusa
A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika
szervezésében 2010. november 25–27. között
Egerben rendezték a Szülészeti és Perinatológiai
Aneszteziológiai Társaság (SZPAT) XV. Kongreszszusát.
A nyitóelőadást a rendezvény fővédnöke, dr.
Tulassay Tivadar, egye-  Görbe Éva, a SZPAT elnöke, Rigó János és Tulassay
temünk rektora tartotta
Tivadar
Latens gyulladásos reakciók a koraszülöttek késői szövődményeiVirginia Apgar Díj
nek kialakulásában címmel.
A szimpózium fő témáiról, a koraszülés
A kongresszus keretében – immár haés a diabetes perinatalis vonatkozásaigyományosan- átadásra került a társaról neves külföldi és hazai előadók által
ság által alapított Virginia Apgar Díj, metartott színvonalas referátumokat csaklyet az idei évben a perinatológia terén
nem 180 regisztrált résztvevő kísérte
végzett kiemelkedő munkájáért prof.
figyelemmel. A perinatológiában érindr. Seri István, a University of Southern
tett szakterületek képviselői számos előCalifornia, Center for Fetal and Neonatal
adást hallhattak a koraszülés hátterében
Medicine igazgatója, a Semmelweis Egyeálló gyakori fertőzésekről, azok késői szötem díszdoktora, prof. dr. Rigó János,
vődményeiről csakúgy, mint a terhességi
a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti
kórképekben egyre nagyobb jelentőségés Nőgyógyászati Klinika igazgatója, vagel bíró molekulárgenetikai vizsgálatoklamint prof. dr. Katona Márta, a Szegeról, illetve a neonatalis hemodinamikai
di Tudomány Egyetem Gyermekklinikája
monitorizálás fontosságáról.
igazgatóhelyettese vehette át.

in memoriam
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Tahin Emma
1947–2010
Szomorúan vettük tudomásul a hírt, hogy dr. Tahin Emma végleg
eltávozott. Emberpróbáló erővel, hatalmas kitartással, fegyelmezett
életmóddal küzdött betegségével. Soha nem adta fel, mindig bizakodott
és fantasztikus tűrőképességgel viselte el azt, amire sokan nem lennénk
képesek.
Ilyen volt munkájában is, kitartó és nagyon
alapos. Emlékszem kandidátusi értekezésére az összes témájában érintett középkori oklevelet átnézte, latinról lefordította,
ízlelgette és mindig megtalálta a legmegfelelőbb arra vonatkozó magyar megfelelőjét a kora-középkori latin kifejezésből.
Több bőröndnyi cédulát gyűjtött kutatásához. Minden mondatát, adatát többször,
több helyen ellenőrizte. Olyan igényesen
dolgozott, mint amilyen választékosan beszélt.
Kitartásával azonos volt szerénysége,
visszahúzódása. Sosem hangoskodott,
de mindig a végsőkig harcolt igazáért.
Schultheisz Emil professzor tanszékvezetése idejétől (1985), nemcsak kutatási, hanem oktatási területe is az orvostörténelem.
Kutatási eredményeinek első, átfogó szintézise a Zsigmond-kori orvostársadalommal foglalkozó bölcsészdoktori disszertációja (1991), amelynek az Anjou-korra
kiterjesztett, továbbmunkált folytatása a
kandidátusi disszertációja volt (1995). Négy

egyetemen, a páduain, a bécsin, a leidenin
és a heidelbergin volt tanulmányúton.
2000-ben docensi kinevezést kapott a Közegészségtani Intézetben és nyugdíjba vonulásáig az Orvostörténelmi Kutatócsoport vezetője volt.

Semmelweis Egyetem
Kutatásai homlokterében az eleddig még
fel nem tárt, vagy fel nem dolgozott hazai
források álltak. Kiemelt kutatási területe a
középkori és kora-újkori orvostörténelem,
az orvosképzés története, a peregrinatio
academica, az egészségügy története, valamint az orvos helye a mindenkori társadalomban témák köré csoportosul, de
foglalkozott a hazai bányaegészségügy
történetével is, egyetemtörténettel, tudománytörténettel és az egyetemi címerekkel.
Mind szakmailag, mind emberileg a hazai
orvostörténet kiváló művelője volt, alapos
szakismeretével, szépen cizellált írásaival
gazdagította a szakirodalmat. Mint csoportvezető a teljes kollegialitás, jó, nyílt,
őszinte emberi kapcsolat jellemezte munkáit. Különös tehetséggel választotta ki az
ifjú generációból az utánpótlást, nagy türelemmel és odafigyeléssel végezte az oktató-nevelő munkát.
Nemcsak kollégám, de szoros munkatársam is volt. Az egyetlen. Lehetett tudni,
hogy már alig van hátra valami, amikor
még mindig orvostörténeti témával foglalkoztunk, s közösen találtuk ki az újonnan
megjelent Kaleidoscope Művelődés- Tudomány és Orvostörténeti online folyóirat nevét.
Galambokon született és ott temették el
szűk családi körben, csendesen, örök nyugalomba.
Emlékezzünk rá szeretettel és tisztelettel.
Dr. Forrai Judit
AOK, Népegészségügyi Intézet
Orvostörténeti Munkacsoport

Marczal Gabriella tudományos
szaktanácsadó
December 22-én a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra
dr. Marczal Gabriellát. Temetésén dr. Szőke Éva egyetemi tanár
búcsúztatta a Gyógyszerésztudományi Kar és a Farmakognózia Intézet
nevében.
Dr. Marczal Gabriella egész életét a gyógyés mérgező növényekkel kapcsolatos ismeretek átadásának és kutatásának szentelte.
Gyógyszerészeti tanulmányainak elvégzése után 1950-ben a Gyógyszerismereti
– mai Farmakognóziai – Intézetben kezdte meg pályafutását, ahol élete utolsó napjáig aktívan dolgozott. 1962-ben summa
cum laude minősítéssel doktorált, 1973-ban
farmakognózia szakgyógyszerész diplomát
szerzett és 1984-ben elnyerte az MTA-n a
biológiai tudományok kandidátusa címet.
Több mint 150 publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. Példaértékű, karizmatikus oktató volt. Gyógyszerészhallgatók nemzedékeit oktatta a gyógynövények
és drogok, valamint a mérgező növények
ismeretére. Igényes, élvezetes gyakorlatai,

tantermi előadásai hat évtizeden át szolgálták a gyógyszerészek képzését, továbbképzését. Sokoldalú tevékenységéhez tartozott diplomadolgozatok készítésének
irányítása, közel félszáz gyógyszerészhallgató témavezetője volt. Számos TDK munka és egyetemi doktori disszertáció született irányításával. A posztgraduális képzés
keretében rendszeresen tartott speciálkollégiumot PhD hallgatók és rezidensek számára.
Kezdetektől részt vett a tananyagfejlesztésben, korszerűsítésben. Több egyetemi
jegyzet, tankönyv szerzője, társszerzője.
2008-ban jelent meg a Mérgező növények,
növényi mérgezések című könyve, melynek
új, átdolgozott kiadásán haláláig dolgozott.

Munkásságáért számos elismerésben részesült, melyek közül legbüszkébb a 2008ban neki ítélt – a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság által alapított – Augustin
Béla Emlékéremre volt. 2010. november 20án vette át gyémántdiplomáját.
A Farmakognóziai Intézet munkatársai
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tanácsadó

E-könyvek a Semmelweis Kiadóban

Előző számunkban az Adobe Digital Editions szoftverről írtunk, annak
letöltéséről – s mindez azért szükséges, hogy e-könyveinket méltón
könyvtárba rendezve, bármikor olvasni tudjuk. Megtettük első lépésünket.
A további már maga a vásárlás folyamata.
Honlapunkon az
-jel jelöli az e-könyveket.
A hagyományos és elektronikus könyvek között átjárás van a honlapon, minden esetben feltüntetjük, az adott könyvhöz hozzájuthatnak-e e-könyvként is, vagy
fordítva, a vásárolandó e-könyvből van-e
raktáron hagyományos papír alapú könyv.
Amennyiben az e-könyv forgalmazás engedélyével kiadónk rendelkezik – a szerzői
jog védelmével, terjedelmi és mennyiségi
korlátok nélkül forgalmazhatja a kiadó az
elektronikus könyvet.

alapú könyvet is vásárolna e-könyvvel egyszerre, azt szintén csak bankkártyás, illetve
mobilfizetéssel teheti meg.

Kosár tartalma / pénztár
Ha a könyvet mindenképpen postai utánvéttel vagy budapesti futárszolgálattal
szeretné megkapni készpénzfizetéssel,
esetleg könyvesboltunkban személyesen
átvételkor való fizetést választana, úgy indítson külön megrendelést! Kívánságpolcára így csoportosíthatja könyveit, e-könyveit.

 Könnyen tájékozódhat róla, ha egy kiadványunk e-könyvként is elérhető
A felhasználó eldöntheti, hogy az adott
könyvet milyen módon szeretné olvasni.
Hagyományos könyvnél marad, vagy kölcsönözni szeretné, esetleg véglegesen
e-könyvként szeretné elolvasni, s van olyan
elektronikus könyv, amelyet fejezetenként
is megvásárolhat.

Bevásárló kosár –
Kívánságpolc
A kijelölt e-könyvet, e-fejezeteket esetleg
hagyományos könyveket összegyűjtjük
a kosárba, abból válogathatunk, átemelhetünk a kívánságpolcunkra is, amit csak
a későbbiekben szeretnénk megvenni.
E-könyvet kizárólag bankkártyás vagy mobilfizetéssel rendelhet. Amennyiben papír

Rendeléseim
Itt tekintheti meg eddigi vásárlásainak történetét, megrendeléseinek állapotát, valamint e-könyveinek megvételét, kölcsönzésének határidejét. Itt tudja e-könyvei
kölcsönzésének határidejét/lejártát ellenőrizni, és ugyaninnen tudja a kölcsönzési
időt meghosszabbítani, és innen töltheti le
elektronikus számláját is.

Nyomtatás
E-könyveit megvásárolhatja egyszeri
nyomtatási lehetőséggel. Kérjük, figyeljen oda, hogy a nyomtatás minden feltétele legyen meg! Ne fogyjon el a papír, a
festék a nyomtatójából, vagy ne indítsa
újra a nyomtatást. A DRM-védettség azt is
jelenti, hogy az Adobe ID-n keresztül egy
bizonyos dokumentumot egy megadott
oldalszámmal kezeli a program. A bizton-

 A kis ikonok legördülő menüt takarnak, itt tud akár külön
fejezeteket is vásárolni a könyvből

Az aktuálisan megvásárolt e-könyveket
végül a kosár tartalma / pénztár menünél összesítheti, és indíthatja a vásárlást.
Még az utolsó pillanatban is átgondolhatja vásárlását, még mielőtt a biztonságos
(banki és mobil portálról induló) fizetést elindítja.

E-könyveim
Személyes menüjében itt kísérheti figyelemmel az e-könyveit. Innen töltheti le
például az akciósan küldött vagy ajándék
e-könyveket – mert lesznek ilyenek is! – s a
tiszteletpéldányokat.
Terveink között szerepel, hogy a kiadónknál forgalmazott e-olvasóhoz ajándékba
adott e-könyveket is személyes menüjéből
töltheti le.

sági rendszer a megkezdett nyomtatási
műveletet regisztrálja, ezért a nyomtatást
ne szakítsa meg!
Hogy ne legyenek nyomtatási gondjai,
azért lehetőséget biztosítunk arra is, hogy
megvásárolt e-könyvét digitális nyomdánkban velünk nyomathassa ki. (Megrendelheti azt Legendus könyvesboltunkban,
e-mailen vagy a PoszterBoxban!)
vj

Ne feledje, regisztráljon, illetve vásárlás, válogatás előtt lépjen be személyes
menüjébe, hogy ne kelljen a vásárlás
közben utólag azt megtennie, amely a
válogatásból kizökkenti!

