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Semmelweis
Egyetem,
ami összeköt
kisfilmsorozat
Alkotnak, gyógyítanak, kutatnak,
tanítanak és tanulnak, vagy éppen
világszínvonalon sportolnak – ami
összeköti őket azon kívül, hogy saját
területükön kiemelkedően sikeresek,
az a Semmelweis Egyetem, melyhez
valamilyen módon mindannyian kapcsolódnak.
A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
kisfilmsorozatában szakmájukban úttörő kutatók, orvosok,
kiemelkedően tehetséges fiatalok,
valamint híres művészek beszélnek
arról, milyennek látják a Semmelweis Egyetemet, és milyen tapasztalatokat szereztek az ország legrégebbi orvosképző intézményében. Az eddig közétett kisfilmek
szereplői: Halász Judit, Kolossváry
Márton, dr. Perner Ferenc, Rubik
Ernő, dr. Szabó Zoltán, Vitray
Tamás és dr. Vizi E. Szilveszter.
A kisfilmek elérhetők
a Semmelweis Egyetem oldalán: http://
semmelweis.hu/
hirek/rolunk-mondtak/

Kedvezményes színházjegyek
a Semmelweis Egyetem
hallgatóinak és munkatársainak
A Radnóti Színház ebben az évadban különleges akcióval kedveskedik a Semmelweis
Egyetem diákjai és munkatársai számára.
A hallgatói vagy dolgozói jogviszony igazolásával ugyanis
minden előadást 20 százalék kedvezménnyel nézhetnek
meg, többek között olyan klasszikusokat, mint Csehov Platonovja és Ibsen Hedda Gablere, vagy olyan könnyedebb
előadásokat, mint a Bolha a fülbe című darabot Szervét
Tiborral, vagy a Főfőnököt, Csányi Sándor főszereplésével.
www.radnotiszinhaz.hu
A József Attila Színház a munkatársaknak a
teljes jegyárból 10, a bérletek árából pedig
5 százalék kedvezményt ad, a hallgatói kedvezmény 20 százalék. A színházban az eddigieknél több saját, új bemutató lesz: klas�szikus darabok és zenés nagyprodukciók egyaránt színre
kerülnek. A repertoár összeállításánál a fő szempont az
volt, hogy egyre inkább leküzdve a népszínházi, befogadó
színházi jelleget, a közönség megtalálja éppúgy a könnyed,
de színvonalas kikapcsolódást kínáló produkciókat, de drámák, klasszikus színművek is legyenek a színház kínáltában.
www.jozsefattilaszinhaz.hu
A Semmelweis Egyetem
eseményeiról készült videók
megtekinthetők az egyetem
YouTube csatornáján:
https://www.youtube.
com/semmelweisuniversity
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Semmelweis Egyetem

Dr. Szél Ágoston: Közös célunk, hogy
a Semmelweis Egyetem jövője még
sikeresebb legyen
Az intézményirányítás átalakul a kancellár hivatalba lépésével, azonban a Semmelweis Egyetem profilja, képzési portfóliója,
kutatási irányvonala, betegellátási tevékenysége és társadalmi felelősségvállalása változatlan marad. Ezeken a területeken a
szakmai döntéseket az egyetem vezetése hozza meg, míg a kancellár a működtetéshez nyújt professzionális segítséget – mondta
dr. Szél Ágoston.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A rektor hangsúlyozta:
a felsőoktatási stratégia
szerint az orvosképzés
kiemelt terület lesz, így
közös cél, hogy a Semmelweis Egyetem jövője
még sikeresebb legyen,
és világszerte mintaként
szolgálhasson az oktatás,
kutatás és gyógyítás hármas egységén alapuló
intézményeknek.
Hiszünk abban, hogy a
Semmelweis
Egyetem
november 15-ével hivatalba lépett kancellárja az
elmúlt két és fél év változásait pozitívan értékeli, és a folytatásban, a
költségvetési racionalizálási folyamatok stabilizálásában segítségünkre
lesz – nyilatkozta lapunknak dr. Szél Ágoston rektor. Mint kiemelte: dr.
Szász Károly személyében jelentős tapasztalattal rendelkező, profes�szionális közgazdász került a Semmelweis Egyetem vezetésébe,
ami garancia arra, hogy megtartva az eddigi profilt, képzéseket,
kutatási irányvonalat, betegellátási tevékenységet még költséghatékonyabb módon tudjon működni az egyetem. A kancellár az
elmúlt tíz napban már elkezdett ismerkedni az egyetemmel és a
vezetőkkel, szinte minden vezetői testületi ülésén részt vett, konzultált a rektorhelyettesekkel, a dékánokkal és a főigazgatókkal is
– számolt be a rektor.
Dr. Szél Ágoston úgy véli, az egyetem felkészült egy kancellár
típusú vezető jelenlétére, hiszen a vezetői szerkezet elmúlt időszakban megtörtént átalakításakor koncepcionális szinten már
megjelent egy hasonló feladatkör. Az operatív főigazgatói munkakör 2013-as létrehozását éppen az a felismerés előzte meg,
hogy szükség van egy szakemberre, aki a rektor és rektorhelyettesek által kidolgozott stratégia megvalósításához megteremti a
hátteret, vagyis működteti az intézményt. A kancellár hatásköre a
gazdasági és az operatív főigazgató poszt fölötti, sőt, még szélesebb ezeknél: az alapvető működtetésen túl számos, például jogi,
szervezési, humánpolitikai területért kell felelnie – mutatott rá a
rektor, hozzátéve, hogy közben a szakmai célok meghatározása,
a stratégiaalkotás továbbra is a rektornál és a rektorhelyetteseknél marad.

Dr. Szél Ágoston kitért arra a közös célra is, amely szerint elengedhetetlen, hogy az egyetem szabályosan és törvényesen működjön. Mint arra a rektor rámutatott: az elmúlt két és fél évben a
jelenlegi vezetés rendkívül sokat tett ezért, és biztos abban, hogy
a kancellár ezen törekvések folytatásában tökéletes partner lesz.
Remélhető, hogy az egyetemen nem lesz jelen olyan erő, amely
ezt a folyamatot vissza akarja fordítani – tette hozzá. Ugyanakkor fontos látni, hogy vannak jogszabályok, melyek igen nehezen egyeztethetők össze a racionális működtetéssel és a kutatóegyetemi léttel. Éppen ezért a Semmelweis Egyetem, a Magyar
Rektori Konferenciával együttműködve, az elmúlt hetekben több
módosítási javaslatot is eljuttatott a szakállamtitkárságnak. Ezek
egyebek mellett érvényesítenék azt a szempontot is, hogy a kutatómunka sokszor gyorsabb reakciót és nagyobb rugalmasságot
igényel, mint amit a közbeszerzési szabályok megengednek. Dr.
Szél Ágoston bízik benne, hogy a kancellár segítséget tud nyújtani akár abban is, hogy az államnak és a döntéshozóknak közvetítse az egyetemi szempontokat, igényeket.
A jó együttműködés és az ésszerű feladatmegosztás záloga dr.
Szél Ágoston szerint az, hogy a kancellár respektálja az intézmény
múltját és hagyományait, az egyetem pedig ismerje el a kancellár szakmai tekintélyét, illetve ismerje fel a kancellár által nyújtott lehetőségek értékét. – Mindkét fél érdeke az, hogy a Semmelweis Egyetem jövője még sikeresebb legyen, ez a közös alap
az együttműködéshez! – hangsúlyozta dr. Szél Ágoston.
Hozzátette: jövőképe, hogy a Semmelweis Egyetem világszerte
mintaként szolgálhasson az oktatás, kutatás, gyógyítás hármas egységén alapuló intézményeknek és 10 éven belül Közép-
Európa három legjobb biomedicinális egyeteme között legyen.
– Ebben az irányban számos lépést sikerült tenni az elmúlt időszakban, amit visszaigazol egyebek mellett a napokban megjelent hazai felsőoktatási rangsor is, amelyben első helyen szerepel
a Semmelweis Egyetem. A nemzetközi QS rangsor tudományterületi listáján a hazai egyetemek közül szintén a legjobb a Semmelweis Egyetem. Az elért helyezésekben tükröződik az, hogy
egyetemünkön objektíven és szigorúan mérjük a hallgatók teljesítményeit, és az oktatók kiválasztásában is hasonló kritériumok
érvényesülnek – jelentette ki a rektor.
Ide senki se a könnyű diplomaszerzés reményében iratkozik be,
a kemény munkáért cserébe ugyanakkor a 245 éves múltunk
során felhalmozott tudást adjuk át, aminek köszönhetően a világon mindenhol elégedettek az itt végzettekkel. Idegen nyelvű
képzésünk világhírű, ami bekapcsolja az egyetemet a világ vérkeringésébe. – Vannak gyökereink, amiből tudunk táplálkozni és
olyan innovációs készségünk, amellyel képesek vagyunk válaszolni a jövő kihívásaira. E két dologra mindig tud támaszkodni a
Semmelweis Egyetem, és ez ki is emeli a többi felsőoktatási intézmény közül – fogalmazott dr. Szél Ágoston.
Dobozi Pálma
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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Dr. Szász Károly: Nagy kihívás a kancellári
feladat

– Egy egyetem működésének hatékonyságát javítani, átláthatóságát növelni és a szakszerűséget biztosítani legalább akkora kihívást jelent, mint egy összetett struktúrájú vállalat gazdasági vezetőjének lenni – jellemezte dr. Szász Károly a kancellár tevékenységét. Az oktatás és kutatás mellett gyógyító tevékenységet is
ellátó Semmelweis Egyetem esetében még összetettebb feladatot jelent a kancellári munka, éppen ezért – mint mondta – különösen örül, hogy ezen az egyetemen sikerült a posztot elnyernie.
Dr. Szász Károly úgy véli, korábbi felsővezetői tapasztalataiból
számos dolgot tud az egyetemen hasznosítani. Két időszakban
összesen mintegy hét évig volt a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének (PSZÁF) elnöke, valamint hitelintézetek vezetői
pozícióiban is tevékenykedett. – A munka szeretete, az új lehetőségek és a minden szempontból kifizetődő megoldások keresése,
a kockázatok felmérése, az üzleti hozzáállás a véremben van. Egy
ilyen egyetemen, ahol ennyire összetett a struktúra, rengeteg
dolog van, amit érdemes ilyen szempontokból megközelíteni –
fogalmazott, hozzátéve, hogy alapértéknek tartja a jogszerűséget
és a szakszerűséget. Mindkettőt megköveteli munkatársaitól is.
A felsőoktatási intézményekben a kancellár egyrészt az állam
kinyújtott kezeként működik, de
az érem másik
oldala, hogy az
egyetem kinyújtott keze is lesz az
állam irányába. –
Mindkét irányba
tudni kell képviselni az érdekeket – hangsúlyozta, hozzátéve,
hogy alapvető az
egyetem vezetésével való együttműködés. A rektorhoz és a kancellárhoz tartozó
feladatköröket a
jogszabály pontosan
körülírja.
Az oktató, kutató
és gyógyító munkát érintő szakmai kérdésekkel
összefüggő döntések a rektorhoz tartoznak, míg a kancellár az intézmény működtetését és az infrastruktúrát biztosítja mindehhez – ismertette
dr. Szász Károly. Mint elmondta, úgy szeretne dolgozni, hogy az
ő területéhez tartozó jelentős döntések előzetes tájékoztatás,
illetve konzultáció nyomán szülessenek meg.
A kancellár munkáját információgyűjtéssel és helyzetértékelés
sel kezdi, további konkrét tervekről ezt követően tud tájékozta-

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A működés átláthatóságának, hatékonyságának és szakszerűségének további erősítését tartja egyik legfontosabb feladatának
dr. Szász Károly, a Semmelweis Egyetem november 15-én hivatalba lépett kancellárja. Munkáját információgyűjtéssel és
helyzetfelméréssel kezdi, az új Szervezeti és Működési Szabályzat január közepére készül el, a jogszabály hatvan naptári napot ad
erre.

tást adni. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozására
hatvan napot ad a jogszabály, így január közepéig kell elkészülnie.
A pluszforrások bevonásának lehetőségeiről azt mondta: az
egészségügybe akkor kerül majd több pénz, ha valóban átlátható
és szakszerű gazdálkodás folyik. Meggyőződése, hogy ahhoz, ami
jól, transzparensen és ellenőrzötten működik, sokkal könnyebb
támogatást kapni.
A kancellári pályázathoz csatolt motivációs levelében dr. Szász
Károly kiemelten foglalkozott az egyetem hírnevének további
növelésével is. Mint írja, a munkatársak, oktatók, kutatók, orvosok egyéni boldogulása, elismertsége, hírneve elválaszthatatlanul összekapcsolódik az intézményével. Az egyéni hírnév emelkedése az egész egyetem hírnevének erősítésével kell együtt történjen. A Semmelweis egy tiszteletet ébresztő, patinás név, fontos, hogy ha valaki bárhol felszólal, nyilatkozik vagy éppen publikál, látszódjon, hogy nem magánemberként, hanem az egyetem nevében teszi, az egyetem infrastruktúrájának segítségével.
Ugyanakkor mindez fordítva is igaz: az egyetemnek is meg kell
becsülnie a munkatársait, és biztosítani kell számukra a megfelelő hátteret – fejtette ki dr. Szász Károly, megjegyezve, hogy fontos feladat megkísérelni hazacsábítani külföldről is a legjobbakat.
Dr. Szász Károly hitvallásaként egy bibliai mondást említ, mely
úgy szól: aki az eke szarvára tette kezét, hátra ne tekintsen. Ha az
ember valamit komolyan, jól és hatékonyan akar csinálni, akkor
előre kell tekintenie, és csak a feladatra koncentrálva haladni
előre – vallja.
Dobozi Pálma
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

Mindig egyik dolog vezetett a másikhoz
– Dr. Klein György kapta a Semmelweis
Budapest Awardot

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Klein György, magyar származású svéd sejtbiológus, immunológus, onkológus, esszéíró, a biológiai tudomány doktora,
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja vehette át idén a Semmelweis Budapest Awardot, a Semmelweis Egyetem
legtekintélyesebb tudományos díját. A díjat dr. Szél Ágoston rektor és dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes adta
át a kitüntetettnek.

Az ünnepélyes díjátadón dr. Szél Ágoston azt hangsúlyozta: egy
kitüntetés nemcsak az intézmény díjazott iránt mutatott megbecsülése. Ennél is fontosabb, hogy a díjazott személye kitünteti
magát az adományozó intézményt is – emelte ki. A rektor szólt
arról is, Klein professzor tekintetéből legalább három olyan dolog
sugárzik, ami nem hiányozhat ahhoz, hogy valaki nagy ember
legyen. Ez a három dolog a szeretet, az érdeklődés és kíváncsiság, valamint a határtalan bölcsesség.
Dr. Szél Ágoston utalt egy Magyar Tudományban megjelent
cikkre, melynek szerzője, Gergely János akadémikus úgy fogalmaz: számos terület verseng azért, hogy magáénak mondja Klein
Györgyöt. – Orvos, patológus, genetikus, tumorbiológus, virológus, molekuláris biológus, vagy esszéista, író? Leginkább valamennyi együtt – olvasható a cikkben. Akiért ennyi szakma verseng, arra csak polihisztorként lehet tekinteni – hangsúlyozta a
rektor. Dr. Szél Ágoston kitért arra is, hogy a kitüntetett nemcsak
természettudós, de hatalmas humán műveltséggel és érdeklődéssel megáldott személyiség is. Ő maga erről úgy vall egy írásában, hogy a két terület ugyanannak a létnek a két nézőpontja
– idézte a rektor dr. Klein Györgyöt.
A díjazott laudációját dr. Molnár Mária Judit ismertette. A rektorhelyettes kiemelte, hogy dr. Klein György a daganatképződés
sejtszintű folyamatainak, a rákos megbetegedések virológiai és
immunológiai vizsgálatának nemzetközileg elismert tudósa.1947
óta Klein Éva immunológus, onkológus kutatónő férje.
1947-ben lett a stockholmi Karolinska Intézet tumorbiológiai osztályának ösztöndíjas kutatója, majd 1948-ban végleg Svédországban telepedett le. 1951-től a Karolinska Intézet citológiai tanszékén oktatott docensként Torbjörn Caspersson mellett. 1957-től
1993-ig az intézet daganatbiológiai tanszékének volt tanszék-

vezető professzora, ugyanebben az időszakban a fiziológiai és
orvostudományi Nobel-díj bizottság tagjaként is tevékenykedett. 1993-tól a Karolinska Intézet Mikrobiológiai és Daganatbiológiai Központjában dolgozik kutatócsoport-vezetőként, professor emeritusi címmel.
– Dr. Klein György a Semmelweis Egyetem jogelőd intézményében tanult, tanítványa volt dr. Huzella Tivadarnak. Az alma
mater büszke arra, hogy köszöntheti egykori tanítványát és a legnagyobb elismerésével tüntetheti ki – emelte ki a rektorhelyettes.
– 1944. november 8-án, ma hetven éve szöktem meg egy deportációs vonatról. Ebben valami mély szimbolikát látok. Ez volt életem legfontosabb cselekménye, meghatározó szerepe volt egész
további életemben – kezdte előadását dr. Klein György. Mint
elmondta, akkor már tudott Auschwitzról, pontosan tudta, hova
tart a vonat, így aközött választott, hogy a koncentrációs táborban ér véget az élete, vagy agyonlövik szökés közben. Inkább ez
utóbbi kockázata mellett döntött.
Dr. Klein György beszélt egyebek mellett arról, hogy a budapesti
orvosegyetemen dr. Baló József és dr. Huzella Tivadar volt rá a
legnagyobb hatással. Előbbitől a tudomány szeretetét és szentségét tanulta meg, míg Huzellának köszönhetően egy olyan fontos,
a kötőszöveti anyagokon végett szövettenyésztéssel kapcsolatos
technikát ismerhetett meg, mely svéd pályafutása első legfontosabb lépéseihez vezetett.
A díjazott szólt arról is, élete során sokszor tapasztalta, hogy mindig egyik dolog vezetett a másikhoz, és a véletlenek hosszú sorozata alakítja az eseményeket. A nyolcvanas években erről esszét
is írtak feleségével. Aktuális kutatómunkájával kapcsolatban
elmondta: jelenleg leginkább az foglalkoztatja, milyen mechanizmusok védhetnek a ráktól. Azt szokták mondani, hogy három
ember közül egy kap rákot, de én inkább úgy fogalmazok, három
ember közül kettő nem lesz rákos – mutatott rá. A rák reziszten
ciával kapcsolatos kérdések vizsgálatához nem elég egy-két génnel foglalkozni, rendszerbiológusokkal kell együtt dolgozni –
emelte ki dr. Klein György, aki jelenleg is együttműködik Magyarországról dr. Csermely Péterrel és dr. Korcsmáros Tamással.
A díj kapcsán dr. Klein György szólt arról, hogy Semmelweis
Ignác egyike a legtragikusabb hősöknek, és büszke arra, hogy
olyan egyetemen tanult, mely ma az ő nevét viseli, és hálás a
kitüntetésért.
A 2009-ben alapított Semmelweis Budapest Awardot immár
ötödször adták át, a korábbi díjazottak között volt Jeremy K.
Nicholson, Sir George Radda, dr. Somogyi Péter és dr. Oláh
György.
Dobozi Pálma
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Az eseményről készült videó megtekinthető a Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján: https://
www.youtube.com/semmelweisuniversity
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A légúti betegségektől a tüdőtranszplantációig
– Semmelweis Symposium a Pulmonológiai
Klinika szervezésében

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Több mint 240 regisztrált résztvevő érkezett a 23. Semmelweis Symposiumra, melynek szervezési jogát ebben az évben
Pulmonológiai Klinika nyerte el.
sztárelőadóként. Az obstruktív tüdőbetegségek új terápiás lehetőségeiről szóló szekció egyik kiemelt külföldi
előadója volt dr. Adam Wanner, az American Thoracic
Society korábbi elnöke.
Dr. Losonczy György elmondta: a tíz szekcióból álló szimpózium a pulmonológia nagy fejezeteinek több mint
felét érintette, kiemelten foglalkozott a légúti betegségekkel, a tüdőrákkal, a nem invazív ventiláció kérdésével,
a pulmonális hipertóniával, a légzési rehabilitációval és a
tüdőtranszplantációval.
Az ünnepélyes megnyitó részeként Sebestyén Márta
Grammy-, Oscar- és Kossuth-díjas népdalénekes elő
adását is meghallgathatták a résztvevők.
Dobozi Pálma
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Az eseményről készült videó megtekinthető a Semmelweis Egyetem YouTube
csatornáján: https://www.youtube.com/
semmelweisuniversity
November a tudomány hónapja, a Semmelweis Symposium
pedig hagyományosan az egyik nyitóeseménye az ehhez kapcsolódó programsorozatnak – emlékeztetett dr. Szél Ágoston rektor
a megnyitón mondott köszöntő beszédében. Kitért arra is, hogy a
szimpózium – mely a Semmelweis Egyetem legmagasabb presztízsű konferenciája – mindig közel esik az orvoskar megalapításának születésnapjához, vagyis november 7-hez. Dr. Szél Ágoston a
résztvevőkkel ismertette azt is, hogy a Semmelweis Symposium
rendezési joga egy hosszú folyamat eredményeként nyerhető
el. A döntést egy bizottság hozza meg, a pályázóknak pedig be
kell mutatniuk a tervezett programot, a meghívandó előadókat,
valamint a költségvetési terveket is. Fontos szempont, hogy az
előadók között meghatározott arányban kell külföldieknek lenniük, ezt a Pulmonológiai Klinika messzemenően teljesítette –
jegyezte meg dr. Szél Ágoston.
A rektor kiemelte, a pulmonológia különösen fontos terület a
Semmelweis Egyetem számára, hiszen a közelmúltban született
döntés arról, hogy az egyetem, az Országos Onkológiai Intézettel közösen, elindíthatja majd Magyarországon is a tüdőtranszplantációs programot. (A magyar betegek tüdőátültetését jelenleg
Bécsben végzik.)
Mintegy 240 regisztrált résztvevője volt az idei szimpóziumnak,
az előadók a világ 12 országából érkeztek; többek között az Egyesült Államoktól, Nagy-Britanniából, Németországból, Ausztriából
és Finnországból – számolt be dr. Losonczy György, a Pulmonológiai Klinika igazgatója, a konferencia főszervezője. A két és
fél nap alatt 22 külföldi előadó és körülbelül ugyanennyi hazai
szakember számolt be a pulmonológia különböző szakterületeit érintő legújabb trendekről. Az első szekció nyitóelőadását a
European Respiratory Society elnöke, Peter J. Barnes (Imperial
College, London) tartotta Új célpontok és terápia a COPD-s betegek
számára címmel. Mint azt dr. Losonczy György kiemelte, dr. B
 arnes
minden nagy nemzetközi tüdőgyógyász konferencián jelen van

PÁ LYÁ Z AT I H Í R L E V É L B Ő L
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága
pályázatot hirdet alapkutatások támogatására
(2015/1 forduló)
Pályázni a 2015. évre kialakított elektronikus pályázati felületen lehet, amely
a kitöltési útmutatóval együtt az OTKA honlapján (www.otka.hu) várhatóan
2014. december 16-án lesz elérhető.
A pályázat általános feltételei:
Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni.
Pályázók köre:
A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal kell
rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
Pályázható kategóriák:

I. Kutatási pályázat,
II. Fiatal kutató pályázat.

Támogatás igényelhető: maximum 3 évre, alsó határa évi 0,3 millió forint,
felső határa egy adott évben nem haladhatja meg az 5 millió forintot.
Beadási határidő:
Az elektronikus példányt várhatóan 2015. február 3-4-ig kell benyújtani.
A nyomtatott példányt várhatóan 2015. február 10-i dátumú postabélyegzővel
feladva kell majd beküldeni.
Bővebb információk:
http://www.otka.hu/palyazatok/aktualis-otka-palyazatok
További információ:

Semmelweis Egyetem Innovációs Központ
1085 Budapest, Üllői út 26. III. emelet
E-mail: innov@semmelweis-univ.hu

További pályázati felhívások:
http://semmelweis.hu/innovacios-kozpont/palyazati-hirlevel/
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A példa itt van előttünk – Dr. Romics Imre
kapta a Semmelweis Emlékérmet
Dr. Romics Imre, az Urológiai Klinika volt igazgatója vehette át idén a Semmelweis Ignác Emlékérmet. Dr. Szél Ágoston az
ünnepi tudományos ülésen úgy fogalmazott, nagyon közel áll hozzá Romics Imre néhány szóban összefoglalt hitvallása: kihúzott
derék, hit és optimizmus. – Aki ezt a hármat magáénak tudja, nemcsak boldog ember, hanem sikeres is. A példa itt van előttünk
– hangsúlyozta.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

tett, hanem mindenki büszke lehet arra is, ahogyan
átadta a tanszéket a tanítványának. Zárásul megköszönte neki az egyetem érdekében kifejtett munkáját.
Az ünnepségen ezután dr. Molnár Mária Judit
tudományos rektorhelyettes ismertette dr. Romics
Imre életútját és tevékenységét.
– A Semmelweis Egyetemen Semmelweis Emlékérmet kapni nagy kitüntetés, kellően meg is vagyok
illetődve. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik
ezt számomra megítélték és alkalmasnak tartottak
az emlékéremre – mondta dr. Romics Imre, hozzátéve: Semmelweis életéből számára a legfontosabb
az, hogy ha valamiben hiszünk, valamiben úgy érezzük, hogy igazunk van, akkor is álljunk ki mellette,
ha az pestiesen szólva nem mindig fizetődik ki. Az is
fontos, hogy az ok-okozat között folyamatosan kell
keresni az összefüggést – hangoztatta.
Dr. Romics Imre beszélt az elmúlt negyven évben
végzett kutatási és gyógyító munkájáról, a külföldi
együttműködésekről és tapasztalatszerzésről, valamint az elért eredményekről. Előadásában szólt a
szakmai szervezetekről, melyek munkájában részt
vett, illetve részt vesz, konferenciákról, melyeket
szervezett, továbbá nemzetközi és európai lapokról, melyek szerkesztőbizottságában ma is aktív.
Kitért az általa kezdeményezett doktori iskola eredményeire és a klinika orvosainak tudományos tevékenységére is. Tagja tudományos társaságoknak, ösztöndíj bizottságoknak, melyek segítségével több urológus is tanulhatott külföldön. Írt szakmai és történeti könyveket. Nagy kitüntetésnek
tartja, hogy 2004-ben az Urológiai Klinika európai továbbképző
centrum lett, a minősítést pedig azóta megújították. Klinikavezetőként kiemelten figyelt a hagyományőrzésre: múzeumot hozott
létre, díjakat alapított. Évek óta ápolják az elődök hagyományait
és az orvosok rendszeresen járnak Erdélybe is.
Szavai szerint sokaknak tartozik hálával, hogy ide eljutott. Elsősorban a szüleinek, akik munkára és tanulásra nevelték. Szerencsésnek tartja magát a testvérei, a felesége, a gyerekei és a klinika
munkatársai miatt is. Nemcsak az orvosok, hanem a nővérek, az
asszisztensek, a műtősnők, az adminisztrátorok miatt is, akik nélkül egy lépést nem tudott volna tenni a klinika. – Hálával emlékezem rájuk és köszönettel tartozom nekik – mondta előadásában
dr. Romics Imre. Az ünnepség végén dr. Szél Ágostontól és dr.
Molnár Mária Judittól vehette át az emlékérmet.

A rektor emlékeztetett arra, hogy az UNESCO 2015-öt Semmelweis-emlékévnek nyilvánította. Mint mondta, a Semmelweis
név mindannyiunk számára nagyon fontos, a róla elnevezett díj
átadásakor pedig nemcsak azt ismerik el, aki kapja a kitüntetést,
hanem Semmelweis Ignác neve előtt is tisztelegnek.
Kiemelte: régóta nagy tisztelője Romics Imrének, aki mindig
is azt vallotta, hogy számára nagyon fontos az oktatás, a kutatás és a betegellátás egysége. Szavai szerint nemcsak a kitünte-

Tóth-Szabó Szilvia
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Az eseményről készült videó megtekinthető a
Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján:
https://www.youtube.com/semmelweisuniversity

XV. évfolyam 8. szám 2014. november 24.

9

emlékérem

A kutatók adják az egyetem kiválóságának
alapját – Átadták a Jendrassik és Huzella
Emlékérmeket
A Jendrassik Ernő Emlékérmet dr. Tabák Ádám adjunktus vehette át idén, míg a Huzella Tivadar Emlékérem kitüntetettje dr. Sőti
Csaba docens lett. Az elismeréseket tudományos ülés keretében adták át az Elméleti Orvostudományi Központban.
Dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes köszöntőjében úgy fogalmazott: a Semmelweis Egyetem missziója a magyar
emberek egészségi állapotának javítása, ezért oktatunk, gyógyítunk, kutatunk és jutalmazzuk a legkiválóbbakat. Az egyetem
jó teljesítményének legfontosabb feltételeként a kiváló kutatók
mellett az őket támogató innovációs menedzsmentet, valamint a
kollaboráció fontosságát emelte ki. Dr. Molnár Mária Judit hangsúlyozta: az egyetemnek a szakmán kívül meg kell tanítania azt
is, hogyan lehet a megszerzett tudást új építésére hasznosítani. –
Egy jó egyetemnek – azon túl, hogy keretet és rendszert ad – irányokat is kell mutatnia és inspirálnia kell a kutatóit – mondta. Úgy
véli: mindig a kutatók teremtik meg az egyetem kiválóságának
alapját, az eredmények láttatása pedig már az intézmény felelőssége, ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy minél inkább bekerüljön
a tudományos vérkeringésbe. A Semmelweis Egyetem célja, hogy
tíz éven belül Közép-Európa első három legjobb biomedicinális
egyeteme közé kerüljön, és tudását a gazdasági fejlődést támogató nemzetközi egyetemekkel hasonlóan tudja másokkal megosztani – jelentette ki.
A Jendrassik Ernő Emlékérem idei kitüntetettje, dr. Tabák Ádám
17 éve dolgozik a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikáján, ahol 2009 óta vezeti a Diabétesz Laboratóriumot, munkacsoportjával a cukorbetegség diagnózisát megelőző eseményeket vizsgálja – ismertette dr. Molnár Mária Judit.
Dr. Tabák Ádám adjunktus Trajektóriák használata a cukorbetegség
természetes lefolyásának leírására című előadásában a diabétesz
kialakulásához vezető folyamatokról beszélt. Mint arról beszámolt, ugyanazon populáció ismételt mérései trajektóriák, azaz
növekedési görbék leírását teszik lehetővé. Kutatásaik során a
Whitehall II vizsgálat közel harminc éves követéses adatait felhasználva, a glikémiás trajektóriákat elemezve egyebek mellett
azt figyelték, hogy a 2-es típusú diabétesz diagnózisának felállításáig hogyan változik a vércukorszint. A cukorbetegséget évtizedekkel megelőzően, valószínűleg a kövérség kapcsán létrejövő
inzulinrezisztencia hiperinzulinémiát okoz, aminek következtében elkezd emelkedni a vércukorszint, illetve bétasejt diszfunkció alakul ki, ami korai diabéteszhez, majd a béta sejtek elégtelensége késői diabéteszhez vezet. A vizsgálat során igazolódott,
hogy azok között, akiknél 2-es típusú diabéteszt diagnosztizálnak, már évekkel-évtizedekkel korábban kimutatható az emelkedett vércukorszint, inzulinrezisztencia. A trajektóriák segíthetnek
tehát a krónikus betegségek természetes lefolyásának leírásában
és megértésében, hiszen ha egy rizikófaktor szerepe nem egyértelmű, érdemes megnézni azt is, ez hogyan változik az idő függvényében – összegzett az adjunktus.
A Huzella Emlékérmet idén dr. Sőti Csaba vehette át, aki 1994-től
az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet munkatársa. Szakterülete a stressz, az öregedés és a tanulás,
így létrehozta az egyetem első fejlődésgenetikai laboratóriumát,
ahol számos módszert honosított meg ezek vizsgálatára – foglalta össze dr. Molnár Mária Judit.
Dr. Sőti Csaba docens Stresszválaszok az öregedésben címmel
stresszkutatásainak eredményeit részletezte. Mint rámutatott:
a stressz, bár negatív konnotációt kelthet, önmagában se nem

Fotó: Szigetváry Zsolt, Semmelweis Egyetem

jó, se nem rossz, csupán valamilyen változás. A stresszre adott
megfelelő válaszok az egészséget és az élettartam növekedését
segíthetik, a nem megfelelő válaszok viszont betegséghez vezethetnek. Első példaként a kalóriacsökkentésre adott szervezeti
választ említette: ha egy laboratóriumi modellállat 30 százalékkal kevesebbet eszik, 20-60 százalékkal tovább élhet, így az életkorral összefüggő civilizációs betegségek lassabban alakulnak ki,
vagy elő se fordulnak. A cukorbetegség, a daganatok és bizonyos
immunológiai problémák tehát megelőzhetők, vagy kialakulásuk lassítható – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kalóriacsökkentés-szerű hatást kiváltó gyógyszerekre egyelőre még várni kell. Az
előadásból kiderült az is, hogy eredményei új, élettartam-növelő
terápiás irányokat jelölhetnek ki.
Mozer Mária
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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1956: a névtelen orvoshősökre is
emlékezünk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján az ország közvéleménye által kevéssé ismert, névtelen orvoshősökre is
emlékezünk – mondta ünnepi beszédében dr. Gaál Péter. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja hangsúlyozta: fontosnak
tartják az ilyen történetek dokumentálását, ezért Orvossorsok címmel, önálló kiadvány megjelentetését tervezik.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A dékán példaként a dr. Kovács András egri körzeti orvos sorsát
elevenítette fel. – Kovács doktor esete egy hétköznapi hősé, aki
tette a dolgát, nem adta fel elveit, és túlélte az őt megtörni akaró
diktatúrát – fogalmazott. Véleménye szerint ezek a sorsok megrázóan mutatják be a hatalom perverzióját, a családi, szerelmi
kapcsolatok behálózását, a társadalmi ellentétek kihasználását,
az emberi sorsok széttörését, de a politikai karrieristák magasba
ívelését is. Segítenek megérteni, mi történt velünk a 40 év alatt
és betekintést engednek abba is, hogy mi miért történt azután
– fűzte hozzá. Mint mondta, a kutatómunkát dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója még

államtitkárként indította el, amelynek eredményeként tucatnyi
orvoskolléga története készült el.
Dr. Gaál Péter arról is beszélt, hogy saját életét is ezer szállal
határozta meg 1956, annak ellenére, hogy 13 évvel később született. Több családtagja sorsát is befolyásolta, hogy a részt vettek a
forradalmi eseményekben, volt aki emiatt börtönbe került, mások
pedig emigráltak. Úgy fogalmazott: az első élménye a hallgatás
volt, sokáig nem tudhatta meg mi történt, mert mindez bűnnek
számított a kommunista rezsim szemében. A titkos kiadványokkal
a gimnáziumban találkozott, később pedig egy londoni utazásról
már ő is hozott Magyarországra szamizdatot. Felidézte: a rendszerváltás már a Semmelweis Egyetemen érte, ahol fiatal orvostanhallgatóként társaival nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a régi rendszer lebontásába, és egy új, szabad, demokratikus
közélet megteremtésébe. – Több mint 25 év távlatából visszatekintve hálásak lehetünk azért, hogy véráldozat nélkül valósíthattuk meg azt, amit 1956-ban az akkori egyetemi ifjúság akart –
hangsúlyozta.
A dékán úgy látja: az idő múlásával hajlamosak vagyunk természetesnek venni azt, aminek felépítéséhez több generáció önfeláldozására és harcos szabadságszeretetére volt szükség. – Hajlamosak lehetünk felejteni és azt gondolni, hogy az erőteljes
hatalom-koncentrációra épülő diktatórikus rendszerekkel tulajdonképpen csak az volt a baj, hogy nem jó emberek működtették. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mának szóló üzenete éppen az, hogy a túlcentralizált rendszerek hosszútávon
nem működőképesek, függetlenül attól, hogy ki irányítja azokat – vélekedett, hozzátéve: nem működőképesek, mert a vélemények sokszínűségének elnyomása, kiiktatása és likvidálása
a modern társadalmak komplex problémáinak megoldásához
szükséges egyik legfontosabb erőforrástól fosztja meg az adott
közösséget, mert az ilyen rendszerek elnyomják az egyéni kezdeményező-képességet, valamint alulbecsülik a helyismeretből
adódó információs előnyök társadalom-evolúciós jelentőségét.
Szavai szerint nem működőképesek azért sem, mert az önállóságra ösztönzés helyett függőségbe taszítanak, ellenkeznek az
emberi természetbe oltott szabadságvággyal és ez a szabadságvágy végső soron nem vásárolható meg. – Bár a kádári gulyáskommunizmus hosszabb ideig tudta megőrizni erőszakkal szerzett hatalmát, a puha diktatúra éppúgy összedőlt, mint a sztálinista kemény – emlékeztetett.
Dr. Gaál Péter kiemelte: az egyetemeknek, köztük a Semmelweis
Egyetemnek mindig is kiemelt feladata volt ennek a tudásnak és
ezeknek az értékeknek a megőrzése, közvetítése. Ennek kapcsán
szólt a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság által elindított
kisfilmsorozatról, melynek egyik részében Perner Ferenc professzor, egy másikban pedig Vizi E. Szilveszter, az MTA korábbi
elnöke beszél 1956-os élményeiről.
Az ünnepi beszéd után dr. Tímár József, általános és oktatási
rektorhelyettes az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére gyertyát gyújtott, majd az ünnepség résztvevői
virágot helyeztek el emlékezésük jeléül.
Tóth-Szabó Szilvia
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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A Semmelweis Egyetem vezeti a HVG friss
felsőoktatási rangsorát
A hallgatói és oktatói kiválóság alapján a Semmelweis Egyetem vezeti a HVG most megjelent friss felsőoktatási rangsorát. Második
helyen áll az Eötvös Loránd Tudományegyetem, melyet a Szegedi Tudományegyetem, majd a Pécsi Tudományegyetem követ.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az összesített rangsor összeállításakor
figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy
C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken
kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, a tudományos fokozattal bíró oktatók számát és arányát, az egy tudományos
fokozattal rendelkező oktatóra jutó nappali
tagozatos hallgatók számát, valamint az
MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát.
Az oktatói alrangsorban nagy volt az átrendeződés. Mint az a kiadványban olvasható:
kiugróan javultak a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem minősített oktatókra vonatkozó mutatói. A Semmelweis Általános Orvostudományi Karán
egyik évről a másikra 148, az egyetem
egészét tekintve pedig 180 fővel nőtt a
minősített oktatók száma. A karok összesített rangsorát a SE Általános Orvostudományi Kara vezeti, mely a hallgatói kiválóság tekintetében a harmadik, az oktatói versenyben második. Az
orvos és egészségtudományi képzés területén szintén a SE ÁOK
áll az első helyen.
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2014/11/12/a-semmelweis-egyetem-vezeti-a-hvg-friss-felsooktatasi-rangsorat/
Dobozi Pálma
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Magas rangú kitüntetést
kapott dr. Szilvási István az
Európai Nukleáris Medicina
Szövetségtől
Az Európai Nukleáris Medicina Szövetség (European Association of Nuclear Medicine, EANM) legmagasabb rangú kitüntetését kapta meg dr. Szilvási István, a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszékének munkatársa, az egyetem Nukleáris Medicina Grémiumának elnöke. Az Honorary Membership kitüntetés adományozásáról az EANM
vezetőségének javaslatára a szervezet közgyűlése hozott
döntést. Az elismerést az október közepén Göteborgban tartott EANM kongresszus záróünnepségén adták át.
A 2006-ban alapított elismerést olyan személyek kaphatják
meg, akik kiemelkedő tevékenységet folytatnak a nukleáris medicinában és eredményeikkel nagy szolgálatot tettek a
szövetségnek. A díjjal dr. Szilvási István húsz éven át végzett
munkáját ismerték el.

Díjat kapott dr. Nagy Zoltán
Zsolt a Nemzetközi Refraktív
Sebészeti Társaságtól
Dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja
vehette át a Presidential Recognition Awardot a Nemzetközi
Refraktív Sebészeti Társaság (ISRS) október 17–18. között
megrendezett találkozóján Chicagóban. Az elnökségi elismerő díj a szemésztársaság meghatározása szerint egy olyan
különleges kitüntetés, amely a díjazott a refraktív, illetve a
katarakta (szürke-hályog) sebészet területén végzett munkáját, valamint az ISRS Társaság működése iránt mutatott elkötelezettségét és eredményeit jutalmazza.

Magyar Felsőoktatásért
Emlékplakett dr. Gera
Istvánnak és dr. Jávor
Andrásnak
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet vehetett át dr. Gera
István és dr. Jávor András a Szenátus október 30-i ülésén.
A méltatás szerint dr. Gera István egyetemi tanár kiváló és
magas színvonalú graduális és posztgraduális oktatói munkát végez a Parodontológiai Klinikán, dr. Jávor András pedig
az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézetben végzett kiváló oktatói munkájának elismeréséül kapta
meg az emlékplakettet.
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Dr. Rosivall László: Az intézetek az egyetem
bástyái
A Kórélettani Intézet a Semmelweis Egyetem sereghajtójából az egyik legtöbbet publikálóvá vált az elmúlt években, miközben
munkatársai több állami és egyetemi elismerést kaptak, mint az elmúlt negyed évszázadban összesen – értékelte az elmúlt
időszakot dr. Rosivall László. Az intézet vezetéséről leköszönő igazgató szerint a magas szintű kutatómunka, valamint a kiterjedt
hazai és nemzetközi együttműködés nélkülözhetetlen feltételei az eredményes oktatásnak, a tehetségek kibontakozásának, illetve
a jó ötletek megvalósításának.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

mint az elsőként akkreditált nephrologai PhD-program segítségével a hazai és a regionális nefrológia
újjáélesztésben jelentős szerepet vállalt. – Az évtizedekig tartó mélyrepülés után ma Budapest, illetve
Magyarország ismét nemzetközileg elismert vezető
nefrológiai központ, és ez részben az intézet kiterjedt
hazai és nemzetközi együttműködéseinek is köszönhető – teszi hozzá, hangsúlyozva, hogy az általa indított angol nyelvű egyhetes posztgraduális továbbképzés, a Budapest Nephrology School immár 21. éve
működik sikeresen.
Dr. Rosivall László mindig is fontosnak tartotta a vesebetegek megfelelő tájékoztatását, valamint a megelőzést. Ezt a célt szolgálta a kezdeményezésére a Vese
Alapítványok Nemzetközi Szövetsége által kiadott
Budapest Deklaráció, illetve a Vese Világnapja is. Igazgatói ideje alatt ellátta számos nemzetközi társaság,
így a Nephrologiai és a Kórélettani Társaság vezetőségi és pénztárosi feladatait is. 2012-ben a Lengyel
Nephrologai Társaság tiszteletbeli tagjává választotta,
a magyar állam Széchenyi-díjjal tüntette ki, 2014-ben
pedig az iráni elnöktől Khwarizmi díjat vehetett át.
A leköszönő igazgató kiemelte újító kezdeményezését, a cigány orvosképzési programot, melynek eredményeként ma 14 halmozottan hátrányos helyzetű cigány fiatal
tanul a Semmelweis Egyetemen. A programhoz José Manuel
Barroso írásban gratulált, Ferenc pápa pedig áldását küldte –
számolt be dr. Rosivall László.
Szintén az intézet élén elöltött időszakában indította el az orvosi
jelbeszéd oktatását a siketek esélyegyenlőségének, illetve az
orvostanhallgatók kommunikációs készségének javítására. A kurzust, amely 2012-ben Európai Nyelvi díjat is nyert, eddig több
mint ötszáz hallgató végezte el sikeresen.
A leköszönő igazgató figyelt fel a Semmelweis-serlegbeszédek
mára már feledésbe merült intézményére is: az 1906-ban készített serlegnek mára csak a rajza maradt fenn. Mint arról beszámol, Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója alkalmából
kezdte elkészíttetni ennek másolatát az egyetem rektorainak
támogatásával. Mint mondja, az egyetemhez méltó műalkotás
adományozásával az intézmény iránti elkötelezettségét és háláját szeretné kifejezni, egyúttal reméli, hogy a zászló és a jogar
mellett a Semmelweis-kehely is az egyetem jelképévé válhat.
Dr. Rosivall László jövőbeli tervei közé tartozik az is, hogy a Nagyvárad téri Elméleti Tömb legyen Budapest Eiffel-tornya. Szerinte
ez a főváros legkifizetődőbb beruházása lenne, hiszen mindenki
kíváncsi arra, milyen kilátás nyílik a város legmagasabb épületéből. – Amíg Budapestnek nincs kilátója, addig igazi kilátása sincsen – fogalmaz.
A Kórélettani Intézet megbízott igazgatója július 1-jétől dr. Molnár Miklós.
Mozer Mária

– Az egyetem olyan, mint egy vár, amelynek ereje a bástyákon,
vagyis az intézeteken múlik – vallja dr. Rosivall László, akinek
meggyőződése, hogy a Kórélettani Intézet kiemelten erős bástya.
Mint mondja, éppen harminc éve vezeti az intézet Nephrológiai
Kutató Laboratóriumát, mely ma már a Semmelweis Egyetem
Nemzetközi Nephrológia Kutató és Képző Központjaként működik. Európában elsőként indította el a pszichonefrológiai ambulanciát és több intézet együttműködésével e terület kiterjedt
kutatásait. Mint hangsúlyozza: nagy energiákat fektet a betegek
oktatásába is, előadásokat és fórumokat tart, valamint aktívan
részt vesz a legmodernebb kézikönyvek lefordításában, melyeket igyekszik minél több beteghez ingyen eljuttatni.
Dr. Rosivall László vezetése alatt továbbfejlesztették az intézeti weblapon elérhető oktatási anyagok tartalmát és felhasználhatóságát. A magyar és angol nyelvű előadások ábrái így
már előzetesen felkerülnek a hálózatra, hogy a hallgatók előre
felkészülve jobban hasznosíthassák a hallottakat. A mintabeteg program keretén belül pedig egy-egy típusos klinikai eset
kerül kórélettani boncolásra – fejti ki a leköszönő igazgató, hozzátéve, hogy ennek segítségével a betegség kifejlődésének és
következményeinek laboratóriumi, hematológiai és EKG-n látható jellegzetességei, illetve változásai is nyomon követhetők.
Dr. Rosivall László az intézet vezetése mellett is folytatta kutatói, PhD-oktató, illetve program- és témavezetői tevékenységét.
Emellett közel húsz, többségében nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, kettőnek társszerkesztője is, ezeket a tisztségeket továbbra is ellátja.
Mint fogalmaz, büszke arra, hogy a Magyar Vese-Alapítvány, vala-
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Dr. Bitter István: A technológia fejlődése
a pszichiátriában is óriási változásokat hoz

A genetikai kutatások beindításával számos nemzetközi kooperáció valósulhatott meg, fiatal kutatóink pedig a legelismertebb
folyóiratokban publikálhattak – számol be dr. Bitter István az
elmúlt évek eredményeiről. Az intézményben elsősorban a szkizofrénia hátterét vizsgálják, a klinika szakemberei ugyanis több
évtizednyi tapasztalattal rendelkeznek ennek kezelésében. Emellett a technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy 256 csatornás
EEG vizsgálatokban is részt vehetnek. Az agyi működést vizsgáló
kutatásokat várakozáson felüli érdeklődés övezi a fiatal kutatók
körében, sőt a témában már PhD-munka is készült – mondja dr.
Bitter István, aki szerint a vizsgálat egyebek mellett azért népszerű, mert a másodperc törtrészére lebontva követi le, mi történik az agy bizonyos területein. Bár ez a technika jelenti bizonyos hazugságvizsgáló eljárások alapját, a módszerrel elsősorban
betegségek hátterét vizsgáljuk – fejti ki.
A leköszönő igazgató az eredményekről szólva kiemeli: a klinika
kutatói a közép-európai régióban elsőként készítettek felmérést
a felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavarról (ADHD).
Egy négyezer fős mintán végzett szűrés alapján kiderült: a gyermekkorban kezdődő ADHD a magyar lakosság 1,5-2 százalékát
érinti, ami megfelel a nemzetközi átlagnak. – Naiv elképzelés azt
hinni, hogy bármilyen gyermekkori betegség elmúlik az ember
18.
születésnapján.
Az viszont gyakran
előfordul, hogy az
életkor előrehaladtával megszűnik, vagy
jelentősen javul ez
az idegrendszeri fejlődési zavar – világítja meg a kutatás
hátterét a pszichiáter, hozzátéve, hogy a
hiperaktivitási zavart
ma már széleskörű
neuropszichológiai
módszerekkel
vizsgálják, de tervezik a
genetikai háttér felfejtését is.
A leköszönő igazgató
kiemeli azt is, hogy
az intézmény tudományos publikációival az elmúlt években
az egyetem klinikáinak és elméleti intézeteinek összesített rangsorában minden alkalommal az első öt között szerepelt. – A kutatásvezetők fiatalítását is sikerült elérnünk: számos fiatal kutatónk
már saját munkacsoportjával dolgozik, publikál – hangsúlyozza,
hozzátéve, hogy a klinikán olyan szellemi légkört alakítottak ki,
amivel ezt a generációt már itthon tudják tartani.
Dr. Bitter István az oktatásban – mint fogalmaz – erős alapokra,
hagyományokra építhetett, ennek köszönhetően három évvel
ezelőtt a negyedéves hallgatók számára be tudták vezetni köte-

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Pszichiátriai Klinika mindig is erős volt a betegellátásban és az oktatásban, azonban sokáig hiányosságokat mutatott a kutatás
területén – mondja dr. Bitter István leköszönő igazgató. Mint hangsúlyozza: kitűzött célját, a kutatás fellendítését igazgatói évtizede
alatt sikerült megvalósítania dr. Czobor Pál docens együttműködésével, aki emiatt tért haza az Egyesült Államokból.

lező tantárgyként a pszichoterápiát. – Bár a pszichiátria nemzetközi szinten sosem volt népszerű a hallgatók körében, a pszichoterápia tantárgyat ennek ellenére nagyon szeretik. Ezt az is segíti,
hogy egy TÁMOP pályázatnak köszönhetően az általunk szerkesztett tankönyvön kívül – amit egyébként már más egyetemek is
alkalmaznak – e-learning segítségével is elsajátíthatják a tanultakat a hallgatók – mutat rá.
A kutatásban és az oktatásban elért sikerei mellett a pszichiáter elismeri: igazgatói évei alatt a finanszírozás kapcsán komoly
nehézségekbe ütközött. A pszichiátriát érintő pályázati lehetőségek körének szűkülése miatt az ellátóhelyek nem tudnak elég
rezidenst felvenni, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy nem lesz
megoldott az utánpótlás – fogalmaz. Dr. Bitter István úgy véli,
előnyös lenne, ha a Pszichiátriai Klinika a jelenleginél jóval több
rezidenst fogadhatna, hiszen a medikusok itt számos betegségtípussal találkozhatnak és kiváló szakemberekkel dolgozhatnak
együtt.
Dr. Bitter István fiatal kutató korától a klinikai pszichofarmakológiával foglalkozik, az Egyesült Államokban is ezt kutatta, és ebben
a témában született a kandidátusi, illetve az akadémiai doktori
disszertációja is, így – mint mondja a jövőbeli tervekről szólva – a
továbbiakban is ezt tekinti kiemelt területnek. Tudományos munkái mellett vezeti a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolát és a hallgatók oktatásában is részt vesz. Mint mondja, sosem
tartott a betegeitől: súlyos stigma nehezedik a pszichiátriai betegekre, ám a kezeltek között ritkábban fordul elő az agresszivitás,
mint az átlag lakosságban, biztonságosabb tehát köztük lenni,
mint az utcán sétálni.
A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika megbízott igazgatója
július 1-jétől dr. Simon Lajos.
Mozer Mária
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

Budapest Márka díj a Semmelweis Egyetem
négy intézetének
A Semmelweis Egyetem négy szervezeti egysége: az Élettani Intézet, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, a Kútvölgyi Klinikai
Tömb és a II. Sz. Patológiai Intézet részesült Budapest Márka díjban. Az elismerést a főváros területén huzamosabb ideje nyújtott,
kimagasló színvonalú közszolgáltatásért kapták.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

zik. A munkacsoportok nemzetközileg elismert eredményeket érnek el.
A Kútvölgyi Klinikai Tömböt dr. Karádi István megbízott főigazgató távollétében dr. Szócska Gábor
orvosigazgató képviselte, aki elmondta: az intézmény
1997 óta működik a jelenlegi szakmai tartalommal.
Mint megjegyezte, a Kútvölgyi nagy feladatok előtt
áll, sokszakmás, csoportmunkát megvalósító, nagy
járóbeteg kapacitású intézményként kell helytállnia.
A Kútvölgyi Klinikai Tömb az egyetem integráns
részeként magas szintű, sok szakmát érintő egészségügyi ellátást nyújt mind a területileg hozzá rendelt,
mind a speciális betegségcsoportba tartozó páciensek részére. A tömb három klinikája mellett számos
speciális osztály és szakrendelő látja el a betegeket.
Dr. Tímár József, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója
az intézmény bemutatásakor arra emlékeztetett: az
épület 122 éves, és a kor meg is látszik rajta: inkább a
szakmai infrastruktúra fejlesztésére költötték forrásaikat az elmúlt időszakban. Az intézmény korábbi neve
Kórszövettani Intézet volt, és azóta is ez a szemlélet az
irányadó. A 2000-es években az II. Sz. Patológiai Intézet visszatért
a gyökereihez, ma a hazai és nemzetközi daganatpatológia elismert intézménye, a legkorszerűbb molekuláris diagnosztika referencia intézménye. Az intézet kicsi, viszont a teljesítménye nagy
– utalt dr. Tímár József arra, hogy 13 patológussal végzik országos
konzultációs munkájukat, s a napi rutin diagnosztikai feladatok
mellett jelentős kutatómunka is folyik.
A II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, dr. Szabó András beszédében elmondta, a klinika mintegy 130 éves épületét
nagymértékben társadalmi segítséggel sikerült felújítaniuk. Mára
elmondható, hogy a betegellátást kiszolgáló részek teljes mértékben megfelelnek az európai színvonalnak. Itt látják el a hazai ros�szindulatú-daganatos, leukémiás betegek több mint felét, a klinika átlag felett teljesít többek között a hematoonkológiai betegségek gyógyításában. A finanszírozás hiányosságait a klinika dolgozóinak szaktudása és áldozatkészsége pótolja – jegyezte meg,
hozzátéve, hogy a publikációs tevékenységben is élen járnak a
klinikák között.
Az igazgatók mindegyike köszönetet mondott az elismerésért az
intézetek munkatársainak is.
A rendezvény keretében Szűcs Éva, az egyik klinikán ápolt kisgyermek édesanyja bejelentette: gyűjtést indítanak az intézmény
területén található kápolna felújítására. Az első felajánlást Bognár Árpád, a Korányi Projektet kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. vezérigazgatója tette. A rendezvénynek helyt adó,
készülőben lévő Központi Betegellátó Épületről egyebek mellett
elmondta: 1400 tonna betonacélt építettek eddig be a leendő
betegellátó épületbe, ez körülbelül 10 ezer családi ház alapozásához elegendő mennyiség. Felhasználtak 12 700 köbméter betont,
mely ötven versenymedencéhez lenne elég, 1723 nyílászárót szereltek be, 1400 négyzetméternyi csőpostát alakítottak ki.
Dobozi Pálma

A díjazottakat bemutató sajtótájékoztatón – melynek helyszíne a
Korányi Projekt keretében épülő Központi Betegellátó Épület volt
–, dr. Szél Ágoston rektor hangsúlyozta: kitüntető és megtisztelő,
hogy a főváros figyelme a Semmelweis Egyetem felé irányult.
Az egyetem méltán érdemelte ki az elismerést, hiszen egyebek
mellett immár harminc éves idegen nyelvű képzései világszerte
ismertté és híressé tették. A rektor hozzátette: az egyetem a
tudományos publikációk számát tekintve a legjobb eredményt
tudja felmutatni a hasonló intézmények között, mindehhez pedig
társul egy olyan egészségügyi ellátórendszer, melyre szintén méltán lehetünk büszkék.
Dr. Szél Ágoston úgy fogalmazott: azzal, hogy az egyetem négy
kiemelkedő intézete Budapest Márka díjban részesült, voltaképpen maga a Semmelweis Egyetem kapta az elismerést, és minden
egyetemi polgár osztozhat ebben az örömben.
Dr. Szentes Tamás, a Budapest Márka elismerés kezdeményezője, volt főpolgármester-helyettes emlékeztetett arra, hogy a
díjat Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 2013-ban
alapította. Az elismerés célja, hogy összegyűjtsék azokat az értékeket és értékteremtő tevékenységeket a fővárosban, amelyek
Budapest jó hírnevét erősítik az ország határain belül és azokon
túl. Dr. Szentes Tamás kiemelte: az orvosi egyetem olyan erőforrás, amivel élni kell, ami lehetőségeket rejt magában.
A díjazott Élettani Intézet igazgatója, dr. Hunyady László
elmondta: az intézet egyike az egyetem öt alapítójának, ami azt
jelenti, hogy 245 éves múltra tekint vissza; ennyi ideje foglalkozik
hallgatók oktatásával. Kitért arra, hogy rendszeresen mérik a hallgatók elégedettségét, és mindig pozitív visszajelzéseket kapnak.
Az oktatás mellett kiemelten fontos a magas színvonalú tudományos kutatás, mely a kiemelkedő szakemberek idevonzásához is
elengedhetetlen. Az intézetben kilenc kutatócsoport működik,
melyek rendszeresen hazai és külföldi támogatásokat nyernek el;
közülük három az akadémiai Lendület program keretében dolgo-
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asklepios campus hamburg

Hamburg: Eine Metropole des Wissens
in Zahlen
Sie ist Heimat von 1,8 Millionen Menschen – und des Asklepios Campus Hamburg (ACH) der Semmelweis Universität mit seinen
Studierenden: Die Stadt Hamburg, zweitgrößte Metropole Deutschlands. Ein Ort zum Lernen und Leben. 123.500 Menschen
arbeiten, forschen, lehren oder lernen in rund 70 Einrichtungen der Stadt, 94.500 davon sind Studierende. Durch den Asklepios
Campus Hamburg hat sich mittlerweile die Zahl der staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen und Hochschuleinrichtungen
auf 20 gerundet.
Angeführt wird die lange Liste der Hochschulen, der staatlichen
und privaten Forschungseinrichtungen sowie der Weiterbildungseinrichtungen von der 1919 gegründeten Universität Hamburg mit rund 41.000 Studierenden, zu der das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Medizinische Fakultät) gehört, der
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (15.800
Studierende) und der Technischen Universität Hamburg-Harburg
(TUHH, 6.600 Studierende).
Im medizinischen Bereich bieten die Fachhochschule MSH (Medical School Hamburg), die Hochschule Fresenius mit ihrer Medical
School und eben der Asklepios Campus Hamburg ein ergänzendes, privatrechtliches Ausbildungsangebot zu dem des Universitätsklinikums. Der sehr zentral auf dem Gelände der Asklepios Klinik St. Georg gelegene ACH zählt mit seinen derzeit ca. 180 Studierenden zu den kleinen, aber feinen Institutionen. Als Niederlassung der Medizinischen Fakultät der Semmelweis Universität
in Budapest trägt der ACH im Übrigen zur Internationalisierung
der Hochschulszene in der für Studierende sehr attraktiven Hansestadt bei.
Die Internetseite www.wissenschaft.hamburg.de versucht,
einen großen Teil der Hamburger Bildungslandschaft zu kartographieren, auch wenn die Dependancen einiger deutscher und
vor allem ausländischer Einrichtungen fehlen. Und ein neuer
Imagefilm der Stadt Hamburg, zu sehen auf youtube unter Hamburg – Die Hälfte von zwei, soll das Lebensgefühl der Stadt an Elbe

und Alster wiedergeben und im In- und Ausland insbesondere
die jungen Zielgruppen – Studenten, Berufsanfänger und junge
Familien – erreichen.

ACH-Team bei Tough Mudder
Hamburg 2014

Anamnese und Untersuchung
kompakt
Als Praxisanleitung zum klinischen Untersuchungskurs
haben die ACH-Dozenten Prof.
Dr. med. Jörg Braun, PD Dr.
Siegbert Faiss und Prof. Dr.
Peter von Wichert in diesem
Herbst ein Kompendium vorgelegt, das neben den klassischen Untersuchungsmethoden die Fähigkeit vermittelt,
Normalbefunde von wichtigen pathologischen Befunden
zu unterscheiden.
Da es als Praxisanleitung zum
klinischen Untersuchungskurs
vor allem Studierenden zum
treuen Begleiter in der Kitteltasche werden kann, hat der Asklepios Alumni Verein (Semmelweis Asklepios Alumni e.V.) die
Produktion des 109 Seiten starken Bandes in der Reihe Asklepios Praxisbibliothek finanziell unterstützt. Daher erhält jeder
Studierende am Campus ein Frei-Exemplar.

Anfang Oktober startete erstmalig ein Team vom Asklepios
Campus Hamburg (ACH) bei Tough Mudder, einem weltweit
veranstalteten Hindernislauf der Extreme über 18 km und
23 Hindernisse. Begeisterte Teilnehmerin war ACH-Studentin
Lena Alm: – Wir wussten von Anfang an, dass dieser Lauf kein
leichter wird. Aber am Ende war uns mehr als klar, dass es bei
Tough Mudder nicht um den Einzelsieg oder um eine Bestleistung geht, sondern nur um Zusammenarbeit und Teamgeist.
Es ist eine Herausforderung für die ganze Gruppe. Man muss
Stärke beweisen, Ängste überwinden und an erster Stelle
dafür sorgen, dass das ganze Team durchs Ziel kommt.
(mehr Bilder unter http://www.asklepios.com/ams im
Newsbereich und auf facebook)
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Szimpózium a 150 éve született dr. Schaffer
Károly tiszteletére
A magyar klinikai idegtudományok megalapítója, a 150 éve született dr. Schaffer Károly tiszteletére tartottak miniszimpóziumot a
Semmelweis Szalonban.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

tanulmányait 1882 és 1888 között végezte a
budapesti orvoskaron. Hallgatóként a bonctan oktatásának megteremtőjeként ismert
dr. Lenhossék József intézetében volt mai
szóval élve diákkörös. Dr. Lenhossék József
a mentora volt a kiemelkedően tehetséges
orvostanhallgatók egy kisebb csoportjának;
közéjük tartozott Schaffer Károly is, valamint Lenhossék Mihály, Korányi Sándor
és Tangl Ferenc.
1885-ben Schaffer elnyerte az Arányi-féle
kórszövettani pályadíjat, de érdeklődése
egyre inkább az ideg- és elmekórtan irányába fordult. Rendszeresen hallgatta Laufenauer Károly elmekórtani előadásait, s
később az ő tanítványa lett. Kitért arra is,
hogy a 19. század a neurontan megszületésének korszaka volt, melynek egyik alapítója
Ramóny Cajal.
Dr. Schaffer Károlyt 1912-ben bízták meg az
agyszövettani intézet vezetésével, 1924-ben
pedig, Moravcsik Emil halála után, a Budapesti Ideg- és Elmekórtani Tanszék igazgatójának nevezték ki. Nemzetközi hírűek az idegsejtek morfoló
giájára, az agykéreg barázdálódására, az Ammon-szarvra, a tehetség, alkat és agykéreg viszonyára, a veszettségre, a tabes kórtanára és a hipnózisra vonatkozó kutatásai.
Dr. Szirmai Imre, a Neurológiai Klinika professor emeritusa
Schafferről, mint neurológusról tartott előadás. Elmondta: idegkórtani kutatásainak elismeréseként Cajal javaslatára a spanyol
Achúcarro-díjjal tüntették ki. Nevéhez fűződik az Általános idegkórtani diagnosztika című könyv, melyet a tanszék elfoglalása
után írt. Dr. Szirmai Imre kiemelte: Schaffer jelentőségét nem
lehet néhány pontban összefoglalni, ugyanakkor tény, hogy nélküle nem lenne Magyarországon egzakt neurológiai iskola, és ő
volt az, aki összekapcsolta a klinikai gyakorlatot az elméleti tudományokkal.
Dr. Tringer László a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika professor emeritusa Schaffer pszichiátriai tevékenységéről beszélt.
Schaffer az akkor uralkodó lélekgyógyászati módszert, a hipnózist tanulmányozta. Magánpraxist is vitt, neurotikus betegeket
gyógyított. Mint elmegyógyászról úgy kell megemlékezni róla,
mint aki az integrációs folyamatokat elősegítette, elmekórtani és
neurológiai, neuropatológiai szempontok is szerepeltek tankönyvében – fogalmazott dr. Tringer László hozzátéve, hogy olyan
neurológiai szemléletű tudós volt, aki szembesült a mentális
folyamatok megfoghatatlanságával. Dr. Tringer László kitért arra
is, hogy Schaffer vizsgálta egyebek mellett a rendkívüli elmék
agyműködését, így például közismert a Széchenyivel kapcsolatos munkája.
Dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes zárszavában
azt hangsúlyozta, büszke arra, hogy a Semmelweis Egyetemnek
ilyen nagyhírű, világszerte ismert tanárai voltak, mint Schaffer
Károly.
Dobozi Pálma

A világhírű tudóssal kapcsolatban dr. Szél Ágoston rektor
köszöntőjében arra emlékeztetett: három orvosi szakkifejezés
is viseli Schaffer nevét, mégis kevesen tudják, hogy a Tay-Sachs-Schaffer-betegség, a Schaffer-collateralisok és a Schaffer-triász egy magyar professzorról kapta nevét. Emlékeztetett arra is,
hogy dr. Schaffer Károly nevét alapítvány is őrzi, melyet a 150
éve született tudós leszármazottai, az ünnepségen is jelen lévő
Bogsch család tagjai alapítottak. Az alapítvány fiatal, tehetséges
neurológus és pszichiáter szakorvosok támogatását tűzte ki célul.
Mint arra dr. Szél Ágoston rámutatott, a szimpóziumon három
külön aspektusból ismerhető meg dr. Schaffer Károly munkássága.
Dr. Réthelyi Miklós rector emeritus Schaffer koráról és kortársairól beszélt. Emlékeztetett arra, hogy Schaffer Károly 1864ben Bécsben született és 1939-ben Budapesten halt meg. Orvosi
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konferencia

Nemzetközi konferencia a komplex
gyógyszerekről a Gyógyszerészeti Intézet
szervezésében

Dr. Klebovich Imre, a konferencia társelnöke, a Gyógyszerészeti
Intézet egyetemi tanára a megnyitón emlékeztetett arra, hogy
a mostani program előzményének tekinthető az immár 14 éves
múlttal bíró bio
ekvivalencia work
shop-sorozat. Ugyanakkor
a mostani szimpózium a biológiai és nem biológiai komplex
gyógyszerekre fókuszál, Európában pedig ez az első ilyen témájú
nemzetközi szimpózium – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a
komplex gyógyszerek esetében paradigmaváltásra van szükség a
hatósági engedélyezés tekintetében. Céljuk, hogy átfogó képet
adjanak a programmal e multidiszciplináris terület jelenéről és
várható dinamikus fejlődéséről.
Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntőjében
kiemelte: nagy büszkeség számára rektorként megnyitni a
konferenciát, és látni, hogy az egyetem kara, illetve intézete
ilyen nemzetközi színvonalú szimpóziumot szervez. Az ilyen
és hasonló rendezvények növelik a Semmelweis Egyetem
nemzetközi hírét – emelte ki. Emlékeztette a hallgatóságot arra,
hogy a Semmelweis Egyetem három nyelven oktat, és másodszor
nyerte el a kutatóegyetem címet, a Gyógyszerésztudományi Kar
pedig mindig is élen állt a tudományos eredményekben. A tudás
hatalom – idézte a rektor Sir Francis Bacont, rámutatva, hogy a
konferencia résztvevői reprezentálják a tudást, mely hatalmat ad.
A szimpózium másik társelnöke, Vinod P. Shah, a Nemzetközi
Gyógyszerész Federáció tudományos titkára, az Amerikai Gyógy
szerésztudományi Társaság (AAPS) előző elnöke, a Semmelweis
Egyetem díszdoktora arról szólt, hogy a szimpózium egy új lépést
jelent, hiszen eddig mindig a bioekvivalencia állt a középpontban,
de a tudomány tovább fejlődött, így a szervezők is új területre
léptek, mégpedig a komplex gyógyszerek irányába.
A szimpózium megnyitóján dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda,
a GYEMSZI – Országos Gyógyszerészeti Intézet nevében kö
szöntötte a résztvevőket. Beszédet mondott a megnyitón dr.
Szökő Éva, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke,
valamint dr. Bagdy György, az MTA Gyógyszerésztudományi
Bizottságának elnöke, a SE Gyógyszerhatástani Intézet igazgatója
A résztvevők megemlékeztek a közelmúltban elhunyt dr. Peep
Veskiről, a korábbi bioekvivalencia workshopok rendszeres
résztvevőjéről. Dr. Peep Veski Észtországban született, de
a Semmelweis Egyetemen végzett gyógyszerészként, az
SE dísz
doktora volt, s komoly együttműködést alakított
ki a Gyógyszerészeti Intézettel, illetve dr. Klebovich Imre
munkacsoportjával.
A két napos nemzetközi konferencián a poszterszekciók
mellett mintegy 20 előadás hangzott el, melyek felölelték a
különböző típusú bioszimiláris, bioekvivalencia-, bioanalitikai,
gyógyszertechnológiai és speciális formulációs vizsgálatok új
lehetőségeit és előírásait, valamint a biológiai és nem biológiai
komplex gyógyszerek vizsgálati követelményeit. Külön hangsúlyt
kaptak mindezek hatósági és klinikai szempontjai.
A kétnapos konferencia végén bemutatták a bioekvivalencia
workshopok történetéről szóló, most kiadott History of Hungarian
Bioequivalence Workshops című könyvet.
A szimpózium szervezésében részt vett a Magyar Tudományos

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Több mint 130 résztvevő érkezett a világ mintegy 25 országából az International Symposium on Scientific and Regulatory Advances
in Complex Drugs kétnapos konferenciára, melynek főszervezője a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézete volt.

Akadémia Gyógyszerésztudományi Bizottsága, valamint El
vá
lasz
tástudományi Munkabizottsága, és a Magyar Gyógy
sze
résztudományi Társaság. Több nemzetközi gyógyszerészeti
tudományos szervezet is a konferencia védnökei közé tartott, így
az AAPS mellett az Európai Gyógyszerésztársaságok Szövetsége
(European Federation of Pharmaceutical Societies, EUFEPS) és a
Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP).
Dobozi Pálma
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Folytatódik a nemzetközi
gyógyszerfejlesztési szakirányú
továbbképzés
2015 elején folytatódik a posztgraduális nemzetközi gyógyszerfejlesztési szakirányú továbbképzés a Semmelweis Egyetemen a Cooperative European Development Course (CEMDC)
szervezésében. Az első évfolyamban tizenhét hallgató kapta
meg diplomáját 2014 első felében. A második kurzus jelenleg
is tart – a hallgatók a záróvizsgára készülnek.
A harmadik évfolyam 2015 elején indul. A program célja jelenlegi és jövőbeni pharma-managerek képzése, akik a gyógyszerfejlesztés teljes komplexitását át tudják tekinteni. A kurzusra orvosi, gyógyszerészi, illetve mesterfokú természettudományi képzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, megfelelő
angoltudással, 2014. december elsejéig.
További információ a CEMDC honlapján található: http://
cemdc.eu/
Dr. Kerpel-Fronius Sándor
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A jubileum közös ünnep – díszoklevél 50, 60,
65 és 70 éve végzett gyógyszerészeknek
A jubileum közös ünnep. Csak a kiemelkedő dolgokat, teljesítményeket lehet ünnepelni. Mi most ezt tesszük: elődeink teljesítményét
dicsérjük – mondta a jubileumi díszoklevél-átadó ünnepségen dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.
Fotó: Szigetváry Zsolt, Semmelweis Egyetem

rekről szól, egyrészt azokról, akik rászorulnak az ellátásra, másrészt azokról, akik
tudásukkal, hivatásuktól vezérelve fordulnak a rászorulók felé. – Ahogy Juhász
Gyula mondja, az Emberért megyünk mi
küzdelembe, A fegyverünk: tudás és szeretet.
A mi esetünkben a gyógyszerész megy
küzdelembe az emberért. Aki a gyógyszerek szakértője, ismeri hatásukat, hatékonyságukat, aki felvilágosítja a kérdező
embert, mindig kész a szolgálatra, szolgálja a betegeket – tette hozzá. Dr. Zelkó
Romána hangsúlyozta: a jubilánsok aktív
résztvevői voltak egy kornak, amely kétszeres erőfeszítést kívánt a szolgálatban.
– Áldásos munkájuk, kiemelkedő tevékenységük, tanító példájuk egyetemünk
büszkesége. Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki azért, hogy a megszerzett tudás birtokában alkotó munkájukkal tovább öregbítették a GYTK hírnevét
– jelentette ki.
Dr. Tímár József általános és oktatási rektorhelyettes az ünnepségen kiemelte: a Semmelweis Egyetem igazi múltja a tanítványaiban van, azokban, akik itt szereztek diplomát és egész életük
során a Semmelweis Egyetem szellemét, illetve az oktatók tudását vitték a nagyvilágba.
Kitért arra is: a Semmelweis az egyetlen orvosegyetem az országban, melyen még mindig a magyar hallgatók vannak nagyobb
számban. – A Semmelweis mindig felelős egyetemként működött: anyagilag megérte volna, de a külföldi hallgatókat soha
nem erősítette a magyar képzés kárára. Óriási felelősség, hogy
megfelelő szakemberekkel segítsük a gyógyszeripar fejlődését –
hangsúlyozta. A rektorhelyettes megköszönte a jubilánsoknak,
hogy életpályájukkal igazolták a Semmelweis Egyetemen folyó
oktatás színvonalát.
A jubilánsok nevében dr. Horányi Gyula beszélt, aki 1964-ben
szerzett gyógyszerész diplomát. Mint mondta, a tanárok évtizedekre használható tudnivalót, megbízható szakmai alapokat
adtak nekik és az egyetemi évekre úgy emlékeznek vissza, mint
fiatalságuk gyönyörű időszakára. – Kiváló tanáraink voltak, akiknek egy életen át hálával tartozunk – hangsúlyozta. Felidézte
egykori tanárai közül Schulek Elemért, Mozsonyi Sándort és
Hársing Lászlót. Szólt évfolyamtársáról Stampf Györgyről is,
aki 50 éven keresztül rendkívüli lelkesedéssel szervezte az évfolyam-találkozókat és félszáz éven át minden jubileumi díszoklevél átadón is ott volt, kivéve most a sajátján. A többiek nevében
is jobbulást kívánt neki.
– Hálás köszönet a díszoklevélért és a hagyományok őrzéséért.
Büszkék vagyunk rá, hogy ennek az egyetemnek diákjai lehettünk és az ország legrégebbi patinás gyógyszerésztudományi
karán tanulhattunk – zárta beszédét dr. Horányi Gyula.

A dékán a jubilánsoknak azt mondta, első gondolata a köszöneté:
köszönet életpályájukért, erőfeszítéseikért, példájukért, amiből a
kései utódok erőt, bátorítást meríthetnek. – A jubileum megünneplésének célja az is, hogy erősítse a kar jelenlegi és egykori polgárainak összetartozását. Legyen az alma mater mindannyiunk
számára a tudás, az értékek, a minőség és a teljesítmény tiszteletének biztos bázisa, legyen eligazodási pont – fogalmazott.
A dékán beszélt arról is, hogy amikor a mostani arany diplomások
megkapták az oklevelüket, még nem élt, de szerencsésnek érzi
magát, hogy ő köszöntheti a jubilánsok között egykori tanárait,
akik nemcsak neki, hanem gyógyszerészek generációinak jelentettek és jelentenek a mai napig is eligazodási pontot.
Emlékeztetett arra, hogy az egészségügyben minden az embe-
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gyermekklinika

111 év a gyógyítás szolgálatában a II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinikán

Dr. Szabó András klinikaigazgató emlékeztetett arra: a 129 éves
hagyományokra alapozó II. Sz. (Tűzoltó utcai) Gyermekgyógyászati Klinika néhány héttel ezelőtt Budapest Márka díjat kapott,
az elismeréshez pedig jelentősen hozzájárult mindkét professzor
munkája. – Dr. Schuler Dezső és dr. Fekete György építették fel
ezt a márkát, mi csak tovább fényesítettük – vélekedett.
Ilyen gazdag életpályát lehetetlen néhány percben összefoglalni
– mondta dr. Haltrich Irén tudományos főmunkatárs, aki ezért
inkább a közös élményeket idézte fel. – Az ember munkásságát
nem lehet kizárólag tudománymetriai módszerekkel értékelni. Az
is fontos, hogyan viszonyul betegeihez, kollégáihoz – mutatott
rá, hozzátéve, hogy a két ünnepelt ebben a tekintetben is példakép lehet.
Dr. Klujber Valéria genetikus a klinikán eltöltött éveire emlékezett, mint mondta, jó szívvel idézi fel életének ezt az időszakát a
kilencvenes évekből. Óriási sikerélmény ugyanis, ha gyerekeknél
érünk el eredményt – hangsúlyozta. Arról is beszélt, milyen szoros köteléket alakít ki, hogy a betegek, a szülők és a kollégák sokszor még az ünnepeket is a klinikán töltik.
Dr. Rudas Gábor, az MR Kutatóközpont igazgatója elmondta:
államvizsgáját dr. Schuler Dezsőnél tette le, aki azóta is mindenben segíti, sőt gyógyítással kapcsolatos szemléletét is neki
köszönheti. – Dr. Fekete Györgynek pedig mindig is híresen jó
humora volt, ami számos feszült helyzeten segített át bennünket
a klinikán – fogalmazott az igazgató.
– 1947 decemberében kerültem a klinikára. Azóta óriási fejlődésen ment keresztül az orvostudomány, de egyvalami változatlan
maradt: az orvos akár az élete árán is segít – emelte ki dr. S chuler
Dezső egyetemi tanár, hozzátéve, hogy Budapest ostroma alatt és
1956-ban ezt ő is átélte. Felidézte, hogy 44 országban járt, mégis

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Schuler Dezső 65 éve, dr. Fekete György pedig 46 éve dolgozik a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán, ennek a 111 évnyi
szolgálatnak mondtak köszönetet az intézmény munkatársai. A 111 év a gyermekgyógyítás és a hit szolgálatában a Semmelweis
Egyetemen című ünnepségen dr. Tímár József általános és oktatási rektorhelyettes dr. Schuler Dezsőt a magyar klinikai onkológia
atyjának, dr. Fekete Györgyöt pedig a klinikai genetika pápájának nevezte. Mint fogalmazott, ők ketten egy életen át a gyermekeket
szolgálták, sőt a mai napig aktívak a gyógyításban és az oktatásban.

a legnagyobb élmény az volt számára, amikor sikerült olyan gyerekek életét megmenteni, akik halálra voltak ítélve.
A másik ünnepelt, dr. Fekete György egyetemi tanár 1968 szeptemberében lépett először az intézetbe, ez lett első munkahelye
és azóta is itt dolgozik. – Bár még sem ultrahang, sem CT nem
volt, egyvalami már akkor meghatározta a klinikát, egyúttal sikerét is ennek köszönheti: a szeretet, amivel a gyerekeket valamen�nyien elláttuk, és ellátjuk ma is. Enélkül a beteg gyerekekből nem
válhatnának egészséges felnőttek – fogalmazott.
Az ünnepség zárásaként dr. Hegyi Márta rezidens Bach d-moll
partitáját adta elő hegedűn.
Mozer Mária
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Egynapos ellátást biztosító osztály épül a Tűzoltó utcai klinikán

A gyakorlatban a nappali ellátás azt jelenti, hogy a kezelésre
érkező kis beteg még ugyanaznap hazamehet – mondta el dr.
Szabó András, a klinika igazgatója, hozzátéve: így olyan onkológiai, immunológiai és neuromuszkuláris betegségben szenvedő gyermekeket tudnak majd gyorsan megvizsgálni és kezelést nyújtani nekik az új osztályon, akiknek az állapota nem teszi
szükségessé, hogy éjszakára felvegyék őket a kórházba. Amellett,
hogy hatékonyabbá válik a betegellátás, csökkenthető az éjszakai
ott-tartózkodás pszichés terhe is. Emellett ők maguk sem veszélyeztetik a külvilágból hozott kórokozókkal a fekvőbeteg gyerekeket – hangsúlyozta az igazgató.

A projekt kizárólag a klinika saját alapítványához, az Őrzők Alapítványhoz befolyt adományokból valósul meg és várhatóan karácsonykor adják át a napi húsz beteg ellátására alkalmas osztályt.
Fotó: Szigetváry Zsolt, Semmelweis Egyetem

Elkezdődött az egynapos, nappali ellátást biztosító osztály építése
a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán. Az ötvenmillió forintos
beruházás keretében két rendelőt, két vizsgálót, egy játszószobát,
és egy nyolc ágy befogadására alkalmas szobát alakítanak ki.
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A Semmelweis Egyetem szervezi a 2015-ös
OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

December elseje az absztrakt leadási határidő a Semmelweis Egyetem következő Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztudományi
Diákköri Konferenciájára (TDK). A TDK-n való kiemelkedő szereplés a belépő a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri
Konferenciára (OTDK), melynek Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját nyolc év után ismét a Semmelweis Egyetem szervezi.
túlzsúfolttá válnak a diái. Fontos, hogy kiderüljön, mi az önálló
munka, amit az adott diákkörös maga tett hozzá az anyaghoz.
A Tudományos Diákköri Tanács elnöke kiemelte: a kétévente, idén
feltehetően 75 tagozatban megrendezett Országos Tudományos
Diákköri Konferencia a hallgatók legkiemelkedőbb tudományos
seregszemléje, az ország legjobbjai mutatják itt be munkájukat
tíz perces előadásokban. A legkiemelkedőbbeket Pro Sciencia díjjal jutalmazzák. 1989 óta a Semmelweis Egyetem 21 hallgatója
kapott ilyen elismerést, szintén ugyanennyien részesültek a témavezetők közül Mestertanár díjban.
Az előadásokat azoknak is érdemes meghallgatniuk, aki a jövőben szeretnének bekapcsolódni a tudományos diákköri munkába, vagy már elkezdték azt, de az országos versenyre nem szereztek kvótát – mondta dr. Merkely Béla.
Dobozi Pálma
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Több mint hatszázan vettek részt
az ÁOK nyílt napján
Az elmúlt években alapjaiban változott meg a szekcióval kapcsolatos szabályozás. Nyolc év alatt megnégyszereződött a szekció
kvótája, vagyis a delegálható hallgatók keretszáma, így a jövő évi
OTDK-n már több 600 hallgató versenghet egymással az orvosés egészségtudományi szekcióban. Ez lesz az első nagyobb volumenű OTDK, amit a Semmelweis Egyetem rendez – mondja dr.
Merkely Béla, a SE Tudományos Diákköri Tanács elnöke, az OTDK
ügyvezető elnöke. A keretszám emelkedése az egyetem vonatkozásában azt jelenti, hogy míg nyolc éve 40 hallgató képviselhette
a Semmelweis Egyetemet az országos versenyben, addig idén
ez a szám már 166. – Egyre nagyobb az esélyük a hallgatóknak
eljutni az országos versenyre, ha jól teljesítenek, hiszen minden
ötödik előadást tovább tudunk juttatni az OTDK-ra – mutat rá.
A 2015-ös OTDK orvos- és egészségtudományi szekciójának időpontja: március 31-április 3. A részvételre való jogosultságot vannak, akik már megszerezték az idei intézményi versenyen, míg a
keret másik felét a jövő februári TDK díjazottjaiból töltik fel.
A legutóbbi, 2013-as országos versenyt Szegeden rendezték,
akkor a Semmelweis Egyetem hallgatói megháromszorozták
díjaik számát 23 első, 22 második és nyolc harmadik díjat szereztek. Az orvostudományi hallgatók versenyében kiosztott első
díjak 40 százalékát Semmelweisesek nyerték. Ezek alapján az
OTDK elnöksége által összeállított hazai valamennyi egyetemi
kar összesített versenyében a SE Általános Orvostudományi Kar –
évtizedek után először – a kiemelkedő kategóriába került, egyedüli orvosi karként. Ez utóbbinak a dicsőségen túl az egyetemek
karainak finanszírozás szempontból is van jelentősége – jegyezte
meg dr. Merkely Béla.
A sikeres TDK, illetve OTDK szereplés feltétele dr. Merkely Béla
szerint az, hogy a munka érdekes hipotézisen és megfelelő módszerrel kivitelezett tudományos anyagon alapuljon. Ezt kövesse
az összeszedett, strukturált, érthető és jól prezentált előadás.
Gyakori hiba, hogy a hallgató mindent el akar mondani, emiatt

A korábbi évekhez hasonlóan teltház volt az Általános Orvostudományi Kar nyílt napján, ahol a középiskolás diákok csoportos túrákon ismerkedhettek meg a Semmelweis Egyetem
intézeteivel és klinikáival. Legtöbben az Anatómiai Múzeum
preparátumaira voltak kíváncsiak, de népszerűnek bizonyultak az Élettani Intézet laborjai, a Radiológiai Klinika képalkotó
berendezései, a Skill Labor élethű babái és a II. Sz. Patológiai
Intézet előadásai is, melyek a diagnózis felállításához vezető
utat mutatták be.
Részletek: http://semmelweis.hu/
hirek/2014/11/03/tobb-mint-hatszazan-vettek-reszt-az-aok-nyilt-napjan/
Mozer Mária
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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Gólyabál vegasi
díszletekkel
Közel ezerhatszázan vettek részt a gólyabálon, közülük nyolcszáz
gólya. A bál tematikája idén Las Vegas volt: a szervezők a legendás
város stílusában díszítették fel a Nagyvárad Téri Elméleti Tömb
dísztermét.
A hagyományos nyitótánc, a palotás után dr. Szél Ágoston
köszöntötte a bálozókat. A szervezőknek az volt a céljuk, hogy a
hagyományoknak megfelelően egy olyan estét adjanak a gólyáknak, ami róluk szól, maradandó élményt nyújt számukra, és barátaikkal, évfolyamtársaikkal, illetve a felsőbb évesekkel együtt
örülhetnek annak, hogy a Semmelweis Egyetem polgáraivá váltak – foglalta össze dr. Hegedűs Orsolya, az est egyik házigazdája a gólyabál célkitűzését.

Beszámoló a Magyar Egészségügyi Társaság XXI.
Orvostovábbképző Konferenciájáról Kolozsvárról
A Magyar Orvostovábbképző Társaság, a Báthory Alapítvány és az EME Kolozsvári Orvosi Szekció közösen szervezett, Romániában akkreditált
konferenciáján a kardiológia és az orvostörténet voltak a kiemelt témák.
A Dr. Genersich Antal Alapítvány egyik idei díjazottjaként vehettem részt a konferencián, amelyet a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben tartottak. A megjelenteket Horváth Anna,
Kolozsvár alpolgármestere, valamint dr. Kellermayer Miklós és
dr. Széman Péter főorvos üdvözölte. Az orvostörténeti előadások dr. Gyurkovits Kálmán MET alelnök támogatásával kiemelt
helyet kaptak a programban. Ulrichné Genersich Zsuzsanna és
Marossy Szabolcs leszármazottak előadásaiban dr. Genersich
Gusztáv erdélyi gyermekgyógyász professzor életútja és munkássága is bemutatásra került, dr. Péter H. Mária gyógyszerész,
orvostörténész, kutató értékes hozzászólásával. A Semmelweis
Egyetemről Szollár Lajos professzor, volt rektor tartott előadást
A kardiovaszkuláris kórképek megelőzése – szakadék a gyakorlat és
az elmélet között? címmel.

Szavazati jogot kaptak a Szenátusban
a Semmelweis Egyetemen tanuló
külföldi hallgatók
Rendkívüli szenátusi ülésen módosították a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). A módosítást
a Testnevelési és Sporttudományi Kar leválása tette szükségessé,
de az ülésen jelentős szótöbbséggel – köztük a Hallgatói Önkormányzatot (HÖK) képviselő hallgatók többségének támogatásával
– elfogadták az idegen nyelven tanuló hallgatók szavazati jogon
alapuló szenátusi képviseletét is. Eddig a szenátusi HÖK képviseletbe nem került be angol vagy német nyelven tanuló hallgató.
További fontos eredmény, hogy a módosított SZMSZ a kari alapon szerveződő oktatói szenátusi képviselethez hasonlóan szabályozza a hallgatói kari képviselet elvét is. A határozat rendelkezik
arról is, hogy a szenátusi tagság, illetve az azzal járó jogok és kötelezettségek ezentúl az oktatókhoz hasonlóan a hallgatók esetében sem ruházhatóak át. Ezzel a Semmelweis Egyetemen az autonómia szellemiségének megfelelően valamennyi egyetemi polgár,
így a hallgatók és az oktatók képviselete is azonos módon intézményesítődött.

A Házsongárd temetőben Genersich Antal sírja előtt tisztelegtünk, a küldöttséget Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd
Alapítvány igazgatója kalauzolta.
Október 3-án ünnepélyes keretek között felavatták a helyi Református Kollégium újonnan kialakított szakiskoláját, ahol Orbán
Viktor miniszterelnök mondott ünnepi beszédet. A programokon felvidéki, erdélyi, vajdasági és anyaországi orvoskollégákkal
is találkozhattunk.
Krencz Ildikó
SE ÁOK VI. oh., 2014. évi Genersich-díjas

Vámosi Péter lett a HÖOK
elnökhelyettese
Vámosi Pétert, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökét választotta elnökhelyettessé a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) október
17-én megtartott tisztújító közgyűlése Egerben.
Az új elnök Gulyás Tibor lett. Ezt követően az új elnökségről
is szavaztak a küldöttek: az új elnökhelyettest 208 igen és 104
nem szavazattal választották meg a posztra.

beszámolók
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Bárhogy is legyen, mozogj! – 14. Tudás Útja
futóverseny

Fotó: Szigetváry Zsolt, Semmelweis Egyetem

14. alkalommal lehetett nevezni a Tudás Útja futóversenyre, ami idén is a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjétől
rajtolt. A szervezők az eseménnyel – melyre évről évre egyre többen neveznek – a mozgás örömét és az egészséges életmódot
szeretnék népszerűsíteni.

Dr. Szél Ágoston rektor, aki szintén indult a futóversenyen,
köszöntőjében Martin Luther Kinget idézte: Ha nem repülhetsz,
fuss! Ha nem futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is
legyen: mozogj! Egyúttal azt kívánta a jelenlévőknek, hogy az esemény ennek jegyében teljék.
A versenyen szintén részt vevő dr. Simicskó István, sportért felelős államtitkár úgy fogalmazott, azért fut rendszeresen, mert számos előnye van ennek a mozgásformának. A rajt előtt hangsúlyozta: az a cél, hogy a fiatalok megérezzék a sport szeretetét. –
Sportoló nemzetet szeretnénk ugyanis felépíteni, ehhez pedig a
Tudás Útja is hozzájárul – fogalmazott.
Dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
elnöke felidézte az első Tudás Útja versenyt, melynek megszervezésében ő is részt vett.
A magyar fiatalok keveset sportolnak, mi ezen szeretnénk változtatni, az pedig fontos eredmény, hogy idén már kétszer annyian
neveztek, mint tavaly – hangsúlyozta dr. Mészáros György, az
Elméleti Orvostudományi Központ főigazgatója. Az esemény
főszervezője úgy számol: az idei Tudás Útja másfél ezer résztvevője összesen éppen 24 ezer kilométert tett meg, ez pedig olyan,
mintha ötvenszer futották volna keresztbe Magyarországot Battonyától Sopronig.
A futóversenyen a Magyar Urológus Társaság és az Urológiai Klinika közös, harmincfős csapattal indult. Az egységes, Futás a férfi
egészségért felirattal ellátott neonsárga mezben versenyző csapat a megelőzés fontosságára akarta felhívni a figyelmet. A rendszeres szűrés ugyanis elejét veheti a súlyos betegségek kialakulásának.
A Tudás Útját a Semmelweis Egyetem és a Magyar Egyetemi és
Főiskolai Sportszövetség (MEFS) szervezte a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete (BOE) részvételével. A verseny a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB), félmaratoni
Budapest Bajnokság és nyílt egyetemi-főiskolai Európa-kupa is
egyben, amelyen az egyetemek-főiskolák csapatai mérkőzhettek
meg egymással. A futók érintették a belvárosi egyetemeket és a
Magyar Tudományos Akadémiát, így szó szerint is a Tudás útján
haladtak. Az Akadémiai 6-os táv célja az MTA előtti parkoló volt,
míg a félmaraton a pesti alsó rakparton, majd két hídon átha-

ladva, 21,1 kilométer után a start helyszínén, a Nagyvárad téren
ért véget. A rendezvényhez kapcsolódó programok a testmozgást mentális tréninggel egészítették ki, így a résztvevők hasznos
információkat kaphattak az egészséges életmódról és a futásra
való felkészülésről.
Mozer Mária
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

BELLA – minőségmenedzsment az
egészségügyben
Szabályozó rendszer a betegellátók mindennapi munkájának
megkönnyítése és a nagyobb betegbiztonság érdekében.
A BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) akkreditációs programot gyakorló orvos és gyógyszerész szakemberek fejlesztették a GYEMSZI irányításával a
magyarországi betegellátás biztonságosabbá tételéért. Miért
szükséges ez? Veszélyes feladatokat, veszélyes eszközökkel
végeznek mindazok, akik nap mint nap a gyógyulásunkért
dolgoznak. Elég egy apró figyelmetlenség, ami akár végzetes következményekkel is járhat. Egészségügyi szakemberek
olyan működési szabályokat dolgoztak ki nemzetközi minták
alapján a hazai kórházakra, rendelőintézetekre és gyógyszertárakra, amelyek segítenek elkerülni a hibákat és az intézmények költséghatékony működését is elősegítik.
A program a TÁMOP – 6.2.5./A Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban elnevezéssel, uniós
támogatásból valósul meg.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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A múlt tanulság – a jövő a mi felelősségünk
A történelemben a múlt, a saját életidő tapasztalata és a jövő iránti elvárások kölcsönösen határozzák meg egymást, s minden
cselekvés ebben a mezőben zajlik. Ricoeur szerint röviden: az a történet vagy, amit elmesélsz. Három történet négy szereplője
adott elő a Baráti Körben, rámutatva ezzel a múlt tanulságának jövőt meghatározó lényegére is.
Ezen az estén a pulpitusra gyászszalagos fehér csokor került.
Dr. Podhradszky Lajos belklinikai orvos emlékezete című előadásával Szathmári Miklós professzor, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika
igazgatója a klinika kimagasló képességű és tragikus sorsú orvosának állított emléket.
Dr. Podhradszky Lajos 1908-ban Korompán született. 1932-ben
szerzett orvosi diplomát, 1936-ig az I. Sz. Anatómiai Intézetben,
majd az I. Sz. Belklinikán dolgozott, ‚38-tól tanársegéd, 1943-ban
egyetemi magántanári kinevezést kapott. Az idegrendszer érdekelte, különösen a vegetatív idegrendszer szövettana foglalkoztatta, s kísérleteit főként Gömöri Pállal közösen végezte. Rengeteg közleményt nyújtott be és publikált, a Lancetben is jelentek
meg cikkei, máig hivatkoznak rá, pl. a Chestben (1970), a Kidney Internationalban (1976) citálják.1944-ben SAS-behívót kap,
kitelepítik 1880 hallgatótársával együtt, hogy azután a hallgatók
45-50 százaléka térjen csak haza. Itthon perbe fogják, 1946ban, szabadulása után magánorvosként dolgozik. ‚48-as perújrafelvétele alkalmával teljes felmentést kap. 1949-ben letartóztatják, további sorsáról biztos adat nincs. A közönség soraiban
többen helyet foglaltak a család képviseletében, közülük dr. Hoznek András, az Assistance Publique Hocpitaux de Paris kórház
urológus professzora fűzött emlékező szavakat Szathmári professzor előadásához. Elmondta, több szál fűzi dr. Podhradszky
Lajoshoz: Szentágothai János személye, aki Hoznek Andrásnak
csodált tanára, míg Szentágothainak Podhradszky Lajos rajongott
laboratóriumi fõnöke volt pályája kezdetén. Az egyetem maga,
ahol az emlékező az Urológiai Klinikán volt tanársegéd 50 évvel
később. A legfontosabb kapcsolat a rokoni szál: Podhradszky Lajos
nemes elődje volt, a szó legszorosabb értelmében. – A család élő
és már eltávozott tagjai nevében szeretném megköszönni, hogy
65 évvel az események után Podhradszky Lajosról méltóképpen
megemlékeznek és, hogy nevét, életművét megörökítik – tette
hozzá Hoznek András.
A csendes emlékezés után az Országos Mentőszolgálat tudományos tanácsadója, dr. Gőbl Gábor
adott A helyszíni mentőellátás fejlődéséről rövid áttekintést. – Mi
mentőorvosok, mindig szerettünk a helyszínen a betegért minél
többet tenni - mondta el dr. Gőbl Gábor saját 43 éves tapasztalatának összegzéseként. Amikor a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület (BÖME) 1887-ben megalakult, a beteget még nem szállították el, hanem helyszíni segítséget kapott. A kontinensen elsőként
megjelent, villanymotoros autó vitte a helyszínre a mentőőrséget.1926-ban alakult a Városok és Vármegyék Országos Mentőegyesülete.1928-ban már automata telefonról tárcsázni lehetett
a 04-et. A ‚48-ban alakuló OMSZ első főigazgatója dr. Orovecz
Béla, a második dr. Bencze Béla volt. 1954-ben jelent meg az
első rohamkocsi, és 1956-2001-ig működött a Mentőkórház. Hallhattunk még a szakma nagyjairól, a mentési munkát művészien
megörökítő mentődolgozókról, az OMSZ-gyártású vastüdőről és
a mentési protokoll főbb szempontjairól az 50-es évektől napjainkig.
Az est további részében Hunyady László professzor, az ÁOK
dékánja, akadémikus, intézetigazgató
Az ÁOK ma és holnap címen az orvosi kar múltjáról, jelenéről és
jövőjéről beszélt. A múlt kapcsán a problémákról és arról, hogy
milyen irányba szeretnének haladni. A dékán elmondta: a karon
jelenleg 4300 hallgató: 2400 magyar és 1900 külföldi tanul.

A magyar képzésen 4,5-, az angolra 2,5-, a németre pedig 6-szoros túljelentkezés volt. Több mint 900 hallgatóval indul minden
évben a képzés, és ehhez van közel 700 oktatója és 2000 kórházi ágya az egyetemnek. Az átalakult finanszírozás és a megszűnt tudományos normatíva is átmeneti nehézségeket generál.
A felsőoktatásnak fontos része a kutatás, s az egyik legfontosabb
feladat a körülményeket úgy alakítani, hogy az egyetem a tudományos munka szempontjából perspektívát jelentsen a fiataloknak. Nagyobb hangsúlyt kap a klinikai-gyakorlati kiscsoportos
képzés: – A mi felelősségünk az, hogy mind a 4300 hallgató egyformán megtanulja a részleteket – jelentette ki Hunyady László.
– Kompetencia-listát állítottunk össze, ami szakmánként tartalmazza azokat a kompetenciákat, amiket a hallgatónak meg kell
szereznie. Elindult egyetemünkön az ún. skill-laborban történő
képzés, ahol a hallgató a beavatkozást, diagnosztikát bábukon
tanulja meg. Szeretnénk megvalósítani a blokkosított oktatást,
melynek keretében a hallgató tematizált program szerint egy-két
hetet tölt el az adott klinikán. Az így felszabaduló idő alatt a hallgató foglalkozhat az opcionális teendőivel. Ehhez szeretnénk fejleszteni e-tananyagokat is, melyek a program háttér-információit megadják. A nagy hallgató létszám mellé meg kell találnunk
azokat az eszközöket, amelyekkel további oktatókat hozhatunk
be, és ebből a szempontból nagyon biztató, ha elindul egy olyan
tudomány-finanszírozási program ami az egyetemen folytatott
kutatást támogatja, mert ha kutató jelenik meg az egyetemen
oktatói feladatokat is ellátva, az javítja az oktató-hallgató arányt –
tájékoztatta a közeljövő egyetemi feladatairól a Baráti Kör közönségét az ÁOK dékánja. A nagyrészt szakmai közönség számos kérdéssel honorálta a baráti légkörű előadást.
Urbán Beatrice

MEGHÍVÓ
a Semmelweis Egyetem Baráti Körének
november
hónapban tartandó rendezvényére
A fiatalság támogatása a jövő alapjainak megteremtése
Dr. Garbaisz Dávid
érsebész rezidens
(a Baráti Kör „Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna”
pályázatának 2014. évi díjazottja)
Szentágothai János irathagyatéka
a Semmelweis Egyetem Levéltárában
Dr. Molnár László
levéltárvezető
A rendezvény ideje és helye:
2014. november 26., szerda 17:00 óra
Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ,
Beznák Aladár terem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.)
Dr. Turóczy Gergely
a Baráti Kör titkára

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke
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Semmelweis Egyetem

A Katedra Mesterei a Semmelweis
Szalonban
Újabb kötetekkel és filmekkel bővült a Semmelweis Egyetem és a Semmelweis Kiadó közös sorozata, a Katedra Mesterei. Az új
részek dr. Fürst Zsuzsannát, dr. Monos Emilt, dr. Röhlich Pált és dr. Schuler Dezsőt mutatják be. Dr. Szél Ágoston rektor
köszöntőjében kijelentette: mindegyikük olyan egyéniség, aki munkájával rászolgált az elismerésre.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

– A 245 éves Semmelweis Egyetem számos nemzetközi rangsorban foglal el előkelő helyezést, amit nagyrészt az impakt faktorok, publikációk alapoznak meg. A számok mögött azonban arcok
vannak, akiknek ezúttal lehetőségünk van köszönetet mondani
– fogalmazott a rektor, aki egyúttal kiemelte, hogy bár évente
mindössze négy interjúkötet és film készülhet el, ennél jóval többen érdemelnének elismerést.
Dr. Szél Ágoston a négy kötet, illetve DVD alapjául szolgáló
beszélgetés főszereplőiről is szólt, és felidézte velük kapcsolatos
személyes élményeit is. Dr. Fürst Zsuzsannáról, a Farmakológiai
és Farmakoterápiás Intézet egyetemi tanáráról azt mondta: min-

dig nagy odaadással közelítette meg a legszárazabb tényeket is,
a hallgatókat pedig empátiával kezelte. Vezetői munkássága és
gyermekgyógyászati ambíciói egyaránt azt példázzák, hogy kezdetektől a kutatás, az oktatás és a betegellátás iránti vágy vezérelte – hangsúlyozta.
Dr. Monos Emillel, a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani
Intézet professor emeritusával kapcsolatban felidézte: a Kísérleti
Élettani Intézetben találkozott vele először, és oktatóként már
akkor a világos beszéd, a tiszta fogalmazás és az érthetőség jellemezte. A hallgatók mindig megértették, amit el akart magyarázni, ez pedig fontos kvalitás – jegyezte meg. A rektor szólt arról
is, hogy felkérésére dr. Monos Emil részt vesz a Semmelweis
Ignác halálának 150. évfordulójára emlékező, 2015-ös Semmelweis Év megszervezésében.
Dr. Röhlich Pált, a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet professor emeritusát mesterének nevezte dr. Szél Ágoston. –
Az egyetemre felvételt nyerve az ő előadásait hallhattam először,
néhány évvel később tudományos diákkörösként a laborjában
kutattam, tanulmányaim végeztével pedig az intézetben maradtam és vele dolgoztam tovább. Abban a közegben ugyanis a mai
napig jól érzem magam – mutatott rá. A rektor arról is beszélt,
hogy a professzor mindig nagy odaadással vette maga mellé
tanítványait és nem átallotta szavanként megtanítani őket a
tudományos munka lényegére.
Dr. Schuler Dezsőt, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi
tanárát akkor ismerte meg a rektor, amikor hallgatóként a Tűzoltó
utcai klinikára került. – Lenyűgözött az a kollegiális légkör, amivel
a medikusokat fogadta – emlékezett vissza dr. Szél Ágoston, hozzátéve, hogy korrektségéből, precízségéből és rendszeretetéből
szintén sokat tanult. Tisztelem a gyermekgyógyászokat, hiszen ők
viszonylag kevés információt kapnak a betegeiktől, ezért a diagnózis felállítása és a gyógyítás egyfajta művészethez hasonlítható – fogalmazott. Végül leszögezte: a magyar gyermek onkológia magas színvonalának megteremtésében dr. Schuler Dezsőnek
elévülhetetlen szerepe van.
A Semmelweis Kiadó egy évtizede forgat a Semmelweis Egyetem
nagyjairól, így mára negyven film, ezekből pedig negyven interjúkötet született. Az eseményen levetített, négy filmből összevágott kisfilmben gyerekkorról, pályaválasztásról, sikerről és
kudarcról mesél a négy szereplő. Kiderül egyebek mellett, hogy
dr. Fürst Zsuzsanna szerint a hit az élet elengedhetetlen része,
legyen annak célpontja isten, a szerelem, vagy akár a tudás.
Dr. Monos Emil felidézi: számos lehetősége lett volna korábban
a külföldi munkavállalásra, ám a hazaszeretet végül mindig itthon tartotta. Dr. Röhlich Pál abba avatja be a hallgatóságot, hogy
pályája elején dolgozott benne egy új ismeretlen világ felfedezésének vágya, ez pedig szerencsésen egybeesett a sejtkutatás
legújabb felismeréseivel, ami rögtön magával is ragadta, ezért
választotta végül az elméleti orvoslást. Dr. Schuler Dezső pedig
szakmaválasztását magyarázza azzal, hogy az életnek az ad igazán értelmet, ha az ember segíthet másokon.
A filmek operatőre és rendezője Karáth Zita, riportere Táncos
László.
Mozer Mária
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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Mindig másnak éreztem magam, mint
aminek tekintenek

Gyermekkoromban a falusiak között városi, a városiak között falusi
gyerek voltam. Később úgy alakult, hogy a patológusok között biológus, a biológusok között orvos voltam. Járva a világot mindig
azt éreztem, hogy idegenek között magyar voltam, itthon meg egy
kicsit túl európai. A filantrópok között önérdekű önző, az önzők
között filantrópnak tűntem. Az amatőrök között profi, a profik
között amatőr maradtam. Egész életem során mindig másnak éreztem magam, mint aminek tekintenek, valami oda nem illő inkompatibilis lény – olvasható a verseskötet hátsó borítóján. Mint arra a
szerző rávilágított, mivel az utolsó oldalt még az is megnézi, aki el
sem olvassa a könyvet, oda csak őszinte gondolatok valók, olyanok, amik a dolgok lényegét fogják meg.
Az este házigazdája szerint, mivel nem szerepel dátum a versek
alatt, a kötet időtlenséget közvetít. – Tudatosan nem tüntettem
fel az írás idejét, hiszen az irodalmi alkotás nem feltétlenül egy
konkrét szituáció, történelmi helyzet leirata. Ami fontos a versben, az mindig aktuális marad – fogalmazott dr. Tímár József,
hozzátéve, hogy a kötet az elmúlt ötven év írásainak esszenciája.
A címére utalva elmondta: a sürgöny lényege, hogy a vers születésének pillanatában olyannyira fontosnak tűnik, mint egy távirat,
amit mielőbb el kell küldeni.
– Vannak olyan élethelyzetek, amikor képtelenség írni, a költészet ugyanis tömör, mellébeszélés nélkül közöl. Itt mindennek
a helyén kell lennie, ami maximális koncentrációt igényel, ebbe
pedig nem fér bele semmi más – mutatott rá a kötet szerzője, aki
saját bevallása szerint önmaga legszigorúbb kritikusa.
A kötet sorai lomhák, sűrűek, ezért nem könnyű olvasmány,
viszont nagyon élvezetes végiggondolni a kérdéseket, amik egyegy versben megfogalmazódnak – vélekedett dr. Táncos László.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A művészetekben az a szép, hogy általános érvényű és mindig aktuális – mondta dr. Tímár József általános és oktatási
rektorhelyettes Sürgöny (a múltból) című kötetének bemutatóján. A verseskötet szerzőjével dr. Táncos László, a Semmelweis
Kiadó igazgatója, az esemény házigazdája beszélgetett a Semmelweis Szalonban.

Az írás folyamatáról a szerző kifejtette: sok mondanivalója van,
ám azokat nem mindig sikerül megfelelő formába önteni. – Időnként rákapok az ízére, de míves faragványt nem tudok készíteni,
mert nincs elég jó bicskám hozzá – állította, hozzátéve, hogy a
zene segíti az írásban, de az is gyakori, hogy egy-egy festményt
képzel a mű mögé.
A kötet verseiből Kulka János színművész olvasott fel, Novák
Anikó zongoraművész pedig Bartók Béla, Kodály Zoltán és
Liszt Ferenc darabokat adott elő.
Mozer Mária
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

Közép-európai kortárs képek a Szalonban
Dr. Böhm József neurológus közép-európai gyűjteményének harminc darabját mutatták be a Semmelweis Szalonban. A kiállítást
dr. Gál János klinikai rektorhelyettes nyitotta meg, aki arról is beszámolt, hogy a gyűjtőt szoros szálak fűzik a Semmelweis
Egyetemhez, hiszen éppen a megnyitó napján védte meg PhD értekezését a Neurológiai Klinikán.
Dr. Böhm József gyűjtőszenvedélye családi örökség, hiszen már
orvos édesapja is vásárolt festményeket. Véleménye szerint ez
annak is köszönhető, hogy az orvosoknak általában van érzékük
a művészetekhez. – Egy gyűjtő akkor jó igazán, ha a saját korát
is ismeri, nem csak régi tárgyakat gyűjt – fogalmazott. Hozzátette: ez azért is fontos, hiszen a magyar művészek akkor járnak
legjobban, ha megmérettetnek a külföldiekkel. Tapasztalata szerint ugyanis a kelet- és közép-európai művészet a nyugat-európai múzeumokban alul van reprezentálva, ezt pedig, mint fogalmaz, nem tartja igazságosnak. Izgalmas lenne ugyanis a kortárs
művészetekben is felfedezni olyan értékeket, amik megmutatják ennek a régiónak a gazdagságát. – Célom tehát, hogy egy
nívós közép-európai gyűjteményt hozzak létre, ezért jelenleg

ebben a régióban igyekszem felkutatni az érdekes alkotásokat –
hangsúlyozta. Hozzáfűzte: egy kép
valódi értéke nem az árában, sokkal inkább abban mutatkozik meg,
hogy művészileg mekkora értéket
képvisel.
A kiállításmegnyitón Korzenszky
Klára pszichológus, énekművész, a
Makám együttes szólistája énekelt.
Mozer Mária
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
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Elhunyt Benedek Kálmán – Személyes búcsú
Berci
Toós Ferenctől

nekrológ

Kedves barátunk Berci nincs
többé velünk!
A Semmelweis Egyetem Nano
medicina Kutató és Oktató Központ Nano-Analitikai Labor
vezetője 2014. október 6-ra virradóra váratlanul elhunyt.
Berci az ELTE Biokémia, Kolloid-kémia szakán végzett
1976-ban. 1981-82-ben doktori fokozatot szerzett immunológiából, a limfociták hisztamin receptorai vizsgálata témában, ugyanakkor a Vígszínházban “special effects” szakértőként dolgozott. 1983-85 között
a bostoni Northeastern Egyetem Barnett Intézetében Karger
professzor irányításával végzett kutatásokat fehérjék nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztásával kapcsolatban. Annak
idején a proteinek elválasztása HPLC-vel még nagy probléma volt,
mivel a proteinek többszörös egyensúlyokban komplikált kromatogramokkal léptek fel az elúció során. Ő volt az első, aki ezeket a
nehézségeket Karger profeszorral együtt experimentálisan megértette és ki tudta mutatni, hogy egy protein a C18-as oszlopon egy
natív- (kevésbé retardált-) és egy denaturált (erősebben retardált formában) hagyja el az oszlopot. Frakciókat gyűjtve és ezek reinjektálásával bizonyította az egyensúlyok létezését, amiért 1984-ben
kitüntetésben részesült egy New Yorki HPLC gyűlésen. 1985-88-ban
a Smith-Kline & French Laboratóriumban malária vakcinák stabilitását vizsgálta és a tPA esszé fejlesztésében vett részt. 1988-90 között
a Millipore konzultánsa volt és új kromatográfiai módszerek funkcionális értékelését végezte, valamint kutatási és marketing technikák
kidolgozásában vett részt. Ezután a Terappin Technologies project
menedzsere volt és új szeparációs médiák hatásosságát értékelte.
1991-97 között az Amgen-nél dolgozott, ahol új mikroanalitikai módszereket vezetett be. Ebből az időszakból való számos publikációja
még ma is az SDS-fehérje elektroforézis módszertani alapja.
Kaliforniában saját céget alapított 1997-ben (iGORi), mely elsősorban analitikai kémiával, szeparációs technikákkal, protein biokémiával, organikus és polimer kémiával és polimer karakterizációval foglalkozott. További profilja volt a polimerek és proteinek konformációs
változásainak vizsgálata kromatográfia és protein tisztítási eljárások
során. Cége egy sajátos szervezet volt, mely formulációs és drog stabilitási, valamint ehhez kapcsolódó problémák megoldásában nyújtott szolgáltatást.
Berci lelkes tagja volt egy kaliforniai Rotary klubnak és velük együtt
harcolt a gyermekbénulás megszüntetéséért. Szerette a klubbal
kapcsolatos életet és önzetlen baráti életfelfogást. Önkéntesként a
Rotary International Oktatás-Fejlesztési Project menedzserként is
dolgozott.
2009-ben csatlakozott a Semmelweis Egyetem Nanomedicina Kutató
és Oktató Központjához és a Kórélettani Intézethez, ahol a liposzómális nanohordozók karakterizálásával, a liposzómák aggregációs és
fúziós sajátosságaival foglalkozott. Részt vett a liposzómális hordozók biztonság-farmakológiai teszteléséhez használt új in vitro és in
vivo módszerek beállításában, valamint közreműködött az EMPRA és
az EU grant-applikációs rendszer bírálati munkájában.
Tudományos tevékenységén túl Berci ismert volt példamutató elkötelezettségéről diákok és fiatal kutatók patronálásában. Akik közel
álltak hozzá, élvezhették lelkes és önzetlen segítőkészségét, bölcsességét, sziporkázó humorát, gasztronómiai lelkesedését és érezhették lányához, Larisszához fűződő szeretetének mélységét. Bercit mindenki ismerte, szerette, életünk része volt, távozása nagy űrt
hagy maga után!
Budapesten, december 20-án délután 3 órakor a Radnóti Színházban
sok szeretettel várunk mindenkit, aki tisztelte, szerette.
E-mail: larissa.benedek@gmail.com

Szeretett férjem, Toós Ferenc
életének 56., házasságának 25.
évében súlyos betegségben
elhunyt. Augusztusban speciális neuroendokrin daganatot állapítottak meg nála szekunder rákként, melyet jelenleg csak külföldön gyógykezelnek. Az I. Sz. Belgyógyászati
Klinika onkoteamje elindította
a kérést Basel/Svájc felé, de a
férjem már nem érte meg a jó
hírt, hogy visszaigazolták, előjegyezték.
Túl a személyes gyászon az
a kiemelkedően fontos érzés
vigasztal, hogy mindent megtettem/ megtettünk a gyógyulásáért: mint egyetemi dolgozó
módomban állt végig támogatni, segíteni, mind az átfogó vizsgálatoknál, mind a kórházi ápolásnál.
Ezt a tényt szeretném megköszönni, elsősorban a II. Sz. Belgyógyászati Klinikának, és ha lehet neveket említeni, úgy mindenképpen
Magyarosi Dóra intézetvezető főnővérnek és dr. Nádházi Zoltán
főorvosnak. Nekik nagy érdemük volt az első rák feltárásában 2010ben, a kezelésben pedig az Urológiai Klinika dolgozóinak, kiemelten
dr. Romics Imre professzor úrnak, aki sikeresen műtötte és kezelte.
A szekunder (és végzetesnek bizonyuló, gyors lefolyású) rák felfedését dr. Nagy Viktor főorvos úrnak és csapatának köszönöm, külön dr.
Kárpáthi István Keve szakorvosnak, valamint a II. Sz. Belgyógyászati
Klinikánál maradva köszönetet mondok dr. Tóth Miklós professzornak, illetve az ápolószemélyzetnek.
Lelkileg igen sokat jelent, hogy magam mögött érezhettem a Semmelweis Egyetem dolgozóinak odaadó, lelkiismeretes munkáját, mindenkinek igazán köszönöm a figyelmét, szeretetét, segítségét.
Csajkovszki Katalin
Gazdasági Főigazgatóság, Központi Gazdálkodási Osztály

Búcsúzunk Héliné
Dunavölgyi Kláritól
Megrendülve, értetlenül vettük tudomásul a szomorú
hírt, hogy elmentél. Fájdalmas minden végleges elválás, de különösen szomorú,
amikor egy régi baráttól kell
végső búcsút venni. Felfoghatatlan, hogy közel harminc évi közös munka után
nem vagy többé közöttünk.
A hosszú évek során számtalan alkalommal bizonyítottad, hogy mindenkor számíthattunk a segítségedre. Saját
munkádon túl is készséggel vállaltad az éppen megoldandó feladatokat, és ott álltál mellettünk emberként akkor is, ha éppen
saját gondjaid feszítettek. Csak remélni tudjuk, hogy részünkről
is érezted a segítőkész figyelmet és szeretetet, hogy közöttünk
jól érezted magad. A sors nem volt kegyes, nehéz utat rótt ki rád,
ami most tragikusan hirtelen véget ért. Bízunk benne, hogy nyugalomra leltél. Nem feledünk!
ÁOK Dékáni Hivatal munkatársai

A NEUROTRAUMATOLÓGIA ALAPVONALAI

Megjelent Büki András és Szeifert György szerkesztésében:

S z e r ke s z t e t t e:

Büki András,
Szeifert György

A NEUROTRAUMATOLÓGIA
ALAPVONALAI

A NEUROTRAUMATOLÓGIA
ALAPVONALAI
A neurotraumatológia a modern idegsebészet és a baleseti sebészet
fejlődése során létrejött új diszciplína. Kialakulása jól reprezentálja
az ismeretek sokasodásával, a diagnosztikai és perioperatív lehetőségek fejlődésével megvalósuló szakirányú fejlődést s az ezek révén
megvalósuló specializálódási tendenciát. Mint minden hasonló szakterület kialakulása, fejlődése során, itt is gyorsan gyűlnek a tapasztalatok, szaporodnak a publikációk. Éppen ezért rendkívül fontos azok
kritikus elemzése, rendszerezése s a napi gyakorlat szempontjából
történő áttekintése. Ebben nyújt segítséget Büki András és Szeifert
György munkája, mely hiánypótló mű a magyar szakirodalomban. Bár
a könyv címe szerényen csak alapvonalakat jelöl meg, de a könyv felépítése, tárgyalási módja törekszik a téma jelentőségéhez mért magasabb szintű ismeretek bemutatására is. A hazai ellátásban legnagyobb
gyakorlatot szerzett kiváló szakemberek tárgyalják a letisztult és a legújabb neurotraumatológiai ismereteket. A történeti áttekintésen túl
a patofiziológia, diagnosztikai lehetőségek, terápiás megfontolások és
technikák, ápolási kérdések és a rehabilitáció mellett mindezek szervezési kérdései és az országos szintű ellátás problémái is tárgyalásra
kerülnek. A craniocerebralis sérülések mellett a gerincsérültek ellátását hasonlóan részletezett, didaktikus formában tekintik át a szerzők.
Ismerve a neurotraumatológiai ellátás súlyát a napi gyakorlatban,
biztos vagyok abban, hogy a szerzők munkájának kiválóan felépített
szerkezete nemcsak az idegsebészeti orientációval rendelkező szakemberek, hanem minden baleseti sebész számára hasznos vezérfonallá teszi könyvüket. A szakképzési program s a továbbképzés számára
olyan összefoglaló ismeretanyagot biztosít, mely segít meghatározni
a szerzők által a címben megjelölt „alapvonalakat”.
(Hangody László)
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