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További kedvezményes
kulturális és sportolási
lehetőségek
Tovább bővültek a Semmelweis Egyetem
hallgatói és munkatársai által – a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság szerződései alapján – kedvezményesen igénybe vehető kulturális és sportolási
lehetőségek. A kedvezmények igénybevételére 4 színházban, 2 múzeumban, 2 filmszínházban és 6 sportlétesítményben van
jelenleg lehetőség.
A teljes lista és a hozzájuk tartozó kedvezmények leírása az alábbi linken érhető el:
http://semmelweis.hu/hirek/kedvezmenyes-kulturalis-programok/
A kedvezmények a hallgatók részére a
diákigazolvány, munkatársak részére a
fényképes belépési engedély vagy mágneskártya felmutatásával igényelhetők.
További információ a belépési engedélyekkel és mágneskártyákkal kapcsolatban
az Operatív Irányító Központnál kérhető:
http://semmelweis.hu/oik/
A Semmelweis Egyetem
eseményeiról készült videók
megtekinthetők az egyetem
YouTube csatornáján:
https://www.youtube.
com/semmelweisuniversity

Alumni találkozó
november 28-án
November 28-án tartja az egyetem az idei
Semmelweis Alumni Találkozót, melyre az
öregdiákokat, elsősorban a jubiláns évfolyamokon (1945, 1955, 1965, 1975, 1985,
1990, 1995, 2005) végzetteket várják.
A találkozón ismét lehetőséget biztosítanak alumni tagoknak, munkatársaknak,
diákoknak, hogy megmutassák művészi
vénájukat a közönségnek. Az Alumni Igazgatóság várja az alkotásokat, melyekből
kiállítást rendeznek az EOK-ban, a találkozó
helyszínén. A kiállítás megnyitója a rendezvényen lesz.
15:00–17:00	
Évfolyam- és csoporttalálkozók
15:00–17:00 Intézetlátogatások
17:00–18:15 	
Villanások – előadások jubiláns évfolyamok néhány prominensétől
18:30–19:00 Kulturális programblokk
19:00–23:00 Gálavacsora
15:00–23:00 	
Kiállítás – egészségügyben
dolgozók művészeti alkotásai
A rendezvényre október 10-ig lehet jelentkezni az Alumni Igazgatóságon:
http://alumni.semmelweis.hu/hu/
foofldal/hirek/34-kategoria/tartalom/870-alumni-talalkozo-2015-2
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Semmelweis Egyetem

Dr. Szél Ágoston: Az alkotás és az építkezés
a második rektori ciklus fő célja

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az alapok megteremtése után a második rektori ciklus meghatározó eleme az építkezés és az alkotás lesz, az új felsőoktatási
stratégiában meghatározott elvek mentén – hangsúlyozta dr. Szél Ágoston, akit 2015. július 1-jével bízott meg újabb három évre
az egyetem vezetésével a köztársasági elnök. A rektor új rektorhelyettesekkel és a klinikum területén új feladatmegosztással kezdte
meg munkáját.

Dr. Szél Ágoston kiemelte, nagy hálával tartozik korábbi rektorhelyetteseinek, akiktől rengeteg segítséget kapott az előző ciklus
feladataiban. Az új feladatokhoz ugyanakkor második ciklusában
új helyetteseket kért fel, a szakterületenkénti feladatmegosztás
mellett pedig még nagyobb hangsúlyt kap a csapatmunka. dr.
Bánhidy Ferenc az általános, dr. Bagdy György a tudományos,
dr. Hermann Péter az oktatási és dr. Merkely Béla a klinikai rektorhelyettesi feladatokat látja el, a szeptember végi szenátusi ülésig megbízotti jogviszonyban.
A jelentős változások közé sorolta a rektor, hogy az előző ciklussal ellentétben a Klinikai Központ vezetésének feladatát átadta –
ahogy fogalmazott – egy ízig-vérig klinikusnak, dr. Merkely Bélának. Az ezzel kapcsolatos SZMSZ-módosításról várhatóan szintén
a következő Szenátuson születik döntés. – Az új munkamegosztásnak köszönhetően egyebek mellett gyorsabbá válik a napi klinikai feladatok professzionális kezelése, az akut helyzetekre való
reagálás – mondta a rektor.
Dr. Szél Ágoston kitért arra is: az előző ciklus kezdetéhez képest
új helyzetet teremtett, hogy a kancellária bevezetésével köztudottan módosult a rektor feladatköre, hiszen számos adminisztratív, jogi, szervezési, gazdálkodási feladatot vett át a kancellár.
Dr. Szél Ágoston kiemelte: feladatának tartja, hogy az egyetem
két kiemelten fontos vezetője közötti kapcsolat maradéktalanul
zökkenőmentes legyen, hogy a kancellár úgy tudjon eleget tenni
a feladatainak, hogy közben az egyetem tradicionális hitvallása,
feladatköre, szerepe és súlya ne változzon.
Az oktatás területén a következő évek feladata lesz a külföldi hallgatók számának emeléséhez elengedhetetlen feltételek megteremtése. Ez a bevételi források növelése és a felsőoktatási államtitkárság stratégiai elképzeléseinek megvalósítása érdekében is
alapvető. A kormányzat növelné ugyanis a külföldi orvostanhallgatók számát, és az ehhez szükséges fejlesztésekhez forrásokat
is adna. Mint azt a rektor elmondta: már most is hat-hétszeres a
túljelentkezés az angol- és a német nyelvű programokra. – Ahhoz

ugyanakkor, hogy több hallgatót lehessen felvenni, szükség van
a tantermi infrastruktúra fejlesztése mellett az oktatók és a klinikai gyakorlati helyek számának növelésére is – mutatott rá a
rektor. Egy NET II., vagy egy EOK II. létrehozása nyilván hosszabb
távon valósulhat csak meg, a gyakorlati helyek bővítése ugyanakkor elképzelhető több fővárosi kórházzal való együttműködéssel,
míg az oktatói kapacitás bővítéséhez számos eszköz (pl. bérkeret
növelése, képzési feltételek javítása, demonstrátorok számának
növelése stb.) komplex bevetésére lesz szükség.
Fontosnak tartja a rektor a székhelyen kívüli képzések létrehozását az Asklepios Campus Hamburggal való modellértékű együttműködés mintájára. – Több érdeklődés is van, melyekkel kapcsolatban folyamatban vannak a tárgyalások. Stratégiai jelentőségű
a német nyelvű gyógyszerészképzés hallgatói létszámának emelése is – mondta. Az oktatást érintő további célok közül kiemelte
a klasszikus mellett az új oktatási eszközrendszerek (szimulációs
laborok, e-learning, elektronikus jegyzetek) erősítésének fontosságát, hangsúlyozva hogy a kétféle megközelítés csakis egymás
mellett működhet, és nem egymást helyettesítve. – A gyakorlati
képzés súlyát minden lehetséges eszközzel növelni kell – tette
hozzá.
Az oktatást és a klinikumot is érintő, rektori pályázatban megfogalmazott célok közé tartozik a párhuzamosságok csökkentése és
az egyetemen ma még hiányzó diszciplínák megteremtése. Mint
elmondta, első lépésként már folyamatban van az egy épületben működő Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, valamint
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet egyesítése. A párhuzamosságok az oktatás szempontjából is problémát jelenthetnek, mivel ugyanazon tárgy esetében nem feltétlenül egységes
például a számonkérési rendszer.
Míg az elméleti intézetek esetében a párhuzamosságok megszüntetése a járható út, addig a klinikumban a profiltisztítás,
valamint a hiányzó diszciplínák megteremtése. Régi adósság az
önálló onkológiai tanszék megvalósítása, valamint a jelenleg
egyetemen kívüli székhellyel rendelkező traumatológia és infek
tológia létrehozása.
A kutatás területén az innovációs aktivitás motiválásán, a vállalkozói szemlélet erősítésén és az infrastruktúra fejlesztésén lesz
a hangsúly. A rektor támogatja a nagy értékű műszerek ún. core
facility-ként való működtetését, vagyis ezek egymással való megosztását, mely csak szervezés kérdése. – Nem vagyunk annyira
gazdagok, hogy minden épületben minden legyen, de annyira
talán igen, hogy az egyetemen helyet kapjon a csúcstechnológiát
képviselő eszközök széles köre – fogalmazott a rektor.
Dr. Szél Ágoston szólt arról is, hogy a Korányi projekt keretében hamarosan végleges formáját elnyerő Központi Beteg
ellátó Épület már a ciklus első felében teljes funkcionalitásában
fog működni. – Ezzel nemcsak egy modern, európai színvonalú
betegellátó központ jön létre, hanem a Semmelweis Egyetem
belép a teljes körű, 24 órás egészségügyi ellátást nyújtó kórházak közé – jelentette ki a rektor.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

XVI. évfolyam 6. szám 2015. szeptember 29.

5

tanévnyitó

A talentumokat nem megőrzésre kapjuk

Fotó: Tuba Zoltán

Elkezdődött a Semmelweis Egyetem 246. tanéve, az öt karon több mint 2500-an kezdik meg tanulmányaikat, köztük csaknem 650
külföldi hallgató, akik öt földrész ötven különböző országából érkeztek. A tanévnyitó ünnepségen dr. Szél Ágoston a talentumok
értékelésének és érlelésének fontosságáról beszélt.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Szél Ágoston az elsőéveseknek azt mondta: a szüleiktől megkapták azokat a talentumokat, amelyek ahhoz kellettek, hogy a
Semmelweis Egyetemen kezdhessék meg tanulmányaikat, de
mostantól már rajtuk múlik, hogy lehetőségeikkel miként gazdálkodnak, és az eddig megszerzett talentumokat kamatoztatják-e vagy sem. – A talentumokat nem megőrzésre kapjuk,
hogy elássuk és változatlanul visszaszolgáltassuk, hanem azért,
hogy küzdjünk és működtessük tehetségünket, képességeinket
– fogalmazott, hozzátéve: az egyetemi évek csak akkor lesznek
igazán örömteliek és sikeresek, ha megértik az üzenetét, melynek lényege, hogy értékeljék és érleljék a talentumokat, amelyeket magukkal hoztak. A rektor kiemelte: ez az üzenet azonban
nemcsak a gólyáknak, hanem az egyetemi oktatóknak és vezetőknek is szól. Jelentheti-e a közel negyedévezres múlt, az elismerések és az egyetem magas szakmai rangja azt, hogy a vezetők
hátradőlve várhatják az intézmény virágzását és továbbélését?
– tette fel a kérdést. Véleménye szerint a válasz egyértelműen
nem: folyamatosan küzdeni kell azért, hogy oktatás, kutatás és
betegellátás színvonala továbbra is kiemelkedő és példamutató
legyen. Ehhez nem elegendő a jó szándék, ehhez olyan befektetések és ráfordítások is szükségesek, amelyek évtizedek múlva
térülnek csak meg – szögezte le. Példaként említette a 31 évvel
ezelőtt bevezetett idegen nyelvű orvosképzést, amely ma már az
egyetemi költségvetés egytizedét adja.
Dr. Szél Ágoston úgy látja: a ma vezetői előtt ugyanilyen feladatok állnak, merni kell modernizálni, átalakítani, költségvetési forrásokat áldozni azokra az újítási törekvésekre, amelyek
induláskor inkább viszik a pénzt, ám évek múlva biztosan megtérülnek. – A megszorításon alapuló költségvetési politika biztosíthat nullszaldós, tehát 100 százalékos pénzügyi és gazdasági egyensúlyt az egyetemnek, de innovatív szemlélet, stratégiai gondolkodás nélkül csak egy helyben topogunk, miközben

mások, akik vásárra merik vinni a talentumokat, lehagynak minket – jelentette ki. Kiemelte: ugyanezt az álláspontot képviseli a
felsőoktatási és egészségpolitika felé is, mert a talentum és egyben a tét is a kormány számára a magyar emberek műveltsége
és egészsége. – Bármilyen kiváló talentumokkal rendelkezünk,
azokat csak működtetve, befektetve, vállalkozva, akár kockáztatva tudunk hasznot és új értéket teremteni – mondta a rektor.
Zárásként Oláh György Nobel- és Semmelweis Budapest Award
díjas professzor szavait idézte: A jövőbe fektetni kell, és a legjobb
befektetés, amit egy ország csinál, az a fiatalság nevelése. A Semmelweis Egyetem rektoraként bízom a Önök talentumaiban és
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Semmelweis Egyetem
sért felelős államtitkár, aki a
tanévnyitó díszvendége volt.
Hozzátette: cél, hogy a régió
legversenyképesebb felsőoktatása Magyarországon valósuljon meg. Szólt a kormány
eddig megtett intézkedéseiről is, kiemelve ezek közül a
kancellári rendszer bevezetését, melynek köszönhetően
– mint fogalmazott – kiszámítható, felelős gazdálkodás kezdődött az intézményekben. Ennek legjobb példája a Semmelweis Egyetem,
amely példaszerűen tudta a
költségvetését egyensúlyba
hozni és megteremteni a
kiszámítható növekedés feltételeit – fűzte hozzá.
Az államtitkár a tervezett változások közül kiemelte, hogy megújítják és magasabb minőségi szintre emelik a hazai orvosképzést,
mely bár eddig is nemzetközi hírű volt, kiemelt fontosságú a versenyképességének megőrzése. Mint mondta, az orvosképzésben
a gyógyítás-oktatás-kutatás hármas egysége elválaszthatatlanul
kapcsolódik egymáshoz, és mindhárom területen van teendő.

Fotó: Tuba Zoltán

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

tanévnyitó

Köztársasági ösztöndíjasok 2015/16-os tanév
Általános Orvostudományi Kar:
Kolossváry Márton József
Huszár István Norbert
Prokopp Susanne Clara
Kellermayer Dalma Lucia
Trojnár Eszter
Bartha Luca
Kugler Szilvia
Pósfai Balázs
Kornafeld Anna
Varga Regina Rózsa
Boros Kriszta Katinka
Hörcsik Dorottya Veronika

abban, hogy együtt jó úton járunk ezen talentumok hasznosításában – tette hozzá dr. Szél Ágoston.
– Sok munkával, közös erővel, a hallgatók érdekeit szem előtt
tartva a következő években megvalósítható egy biztos alapokon
nyugvó, állami és közösségi forrásokból egyaránt táplálkozó, a
munkaerőpiaci igényekhez és a társadalmi elvárásokhoz igazodó,
fenntartható felsőoktatási rendszer, mely a versenyről, a minőségről, a teljesítményről és a sikerről szól – jelentette ki a tanévnyitón mondott beszédében dr. Palkovics László felsőoktatá-

Lakatos Bálint Károly
Barta Benjamin
Vajk Dóra
Bárczi Adrienn
Szilveszter Kata Petra
Hegedüs Panna
Dér Bálint
Nagy Zsófia
Szita Virág Réka
Gángó Ambrus Péter
Ónodi Zsófia

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Egészségtudományi Kar:
Vass Zsolt
Tompa Orsolya
Császár Dóra
Bodor Zsanett
Détári Ida
Csatári Dóra

Bognár Zsófia Csilla
Biró Barbara
Radó Barbara
Kisszékelyi Dóra Anita
Szemes Zsófia

Egészségügyi Közszolgálati Kar:
Trimmel Dóra
Fogorvostudományi Kar:
Kelemen Zoltán
Pethő Orsolya
Nagy Ádám Kleofás

Tóth Viktória
Kulin Réka

Gyógyszerésztudományi Kar:
Grabarics Márkó
Szilvay András
Pálla Tamás
Faragó Zoltán

Mihályi Kristóf
Jánoska Ádám
Laczkó Dávid

Kiváló oktató elismerések
Általános Orvostudományi Kar
Dr. Csáki Ágnes egyetemi docens, Humánmorfológiai és
Fejlődésbiológiai Intézet
Dr. Köles László egyetemi docens, Farmakológiai és
Farmakoterápiás Intézet
Dr. Riba Pál egyetemi docens, Farmakológiai és
Farmakoterápiás Intézet
Dr. Szirtesné dr. Tomsits Erika egyetemi docens, II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika
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Fogorvostudományi Kar
Dr. Jáhn Marianna egyetemi tanársegéd, Fogpótlástani
Klinika
Gyógyszerésztudományi Kar
Dr. Tábi Tamás egyetemi adjunktus, Gyógyszerhatástani
Intézet
Egészségtudományi Kar
Balogh Ildikó főiskolai docens, Fizioterápiás Tanszék

Pro Juventute Universitatis Díj
Dr. Deák Bence Tamás, a Semmelweis Egyetem Hallgatói
Önkormányzat korábbi alelnöke, az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat korábbi elnöke
Dr. Kozma István, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottság első elnöke, az Általános
Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző
Bizottság korábbi elnöke
Nagy Lilla Nikoletta, a Semmelweis Egyetem Hallgatói
Önkormányzat korábbi alelnöke, a Semmelweis Karnevál
korábbi főszervezője
Dr. Odler Balázs, az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói
Önkormányzat korábbi elnökhelyettese és szociális ügyekért felelős alelnöke
Dr. Sayed Amir Naji Esfahani, az International Student Association of Semmelweis korábbi alelnöke, a Semmelweis
Karnevál többszörös főszervezője
Elkerülhetetlen a klinikai oktatás bázisának erősítése, színvonalának emelése, valamint az orvosképzés tárgyi infrastruktúrájának
fejlesztése, melynek keretében hat milliárd forint jut skill laborokra és további források a kutatási feltételek javítására. Legalább
ennyire fontos a képzés személyi hátterének biztosítása, és az is,
hogy az egészségügyi szakdolgozói felsőoktatás megfeleljen a
hazai és a külföldi keresletnek egyaránt. Az államtitkár fontosnak
tartja a külföldi hallgatók számának további emelését is, melyhez
szintén elengedhetetlenek ezek a fejlesztések.
Dr. Palkovics László kiemelte, a tervezett nagyléptékű fejlesztéseket csak a felsőoktatási intézményekkel közösen, az intézményi és
szakmai érdekeket maximális tiszteletben tartása mellett tudják
megvalósítani. Minden változás a felsőoktatásban a hallgatókért
történik – emelte ki.
Dr. Somogyi Andrea, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának korábbi elnöke arra hívta fel a gólyák figyelmét,
hogy az önállóság és a felelősség mellett az együttműködés
fogja meghatározni a következő éveiket. Emellett azt tanácsolta
nekik, hogy ne csak szorgalmi- és vizsgaidőszakokban mérjék az
egyetemen eltöltött éveket, hanem tekintsenek ezekre úgy, mint
a soha vissza nem térő lehetőségre, életre szóló barátságok megkötésére.

Az angol nyelvű hallgatókat dr. Kollai Márk, a Külföldi Hallgatók Titkárságának programigazgatója köszöntötte, aki szólt arról,
hogy Norvégiától Nigériáig, Kanadától Japánig ötven különböző
országból érkeztek az új hallgatók. Az angol nyelvű program
bevezetése óta mintegy kétezer diplomát adtak ki – tette hozzá.
Kitért arra, hogy az elsőévesek egy különleges hivatást választottak, mely azonban jelentős kihívásokat is rejt magában.
A német nyelvű programra beiratkozókat dr. Mócsai Attila üdvözölte. A Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója beszédében
elmondta, az új hallgatók az egyetem egyenrangú polgáraivá válnak és oktatóikkal együtt dolgoznak majd a közös célért, a tudás
átadásáért. Kiemelte a külföldi hallgatók menekültügyben tanúsított erkölcsileg példamutató magatartását. A beszédek után a
tanévnyitón jelenlévő hallgatók fogadalmat tettek három nyelven.
Az ünnepségen dr. Szél Ágoston rektor átadta a Kiváló oktató kitüntetéseket. Ezt követően ismertették a köztársasági ösztöndíjat
elnyert tanulók névsorát, majd dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes és Szigeti Szilárd, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
alelnöke átadta a Pro Juventute Universitatis díjakat az egyetem
hallgatóiért végzett hosszú és eredményes munka elismeréseként.
Az ünnepség zárásaként a Medikus Zenekar Brahms Akadémiai
Ünnepi Nyitányát játszotta el.
Tóth-Szabó Szilvia, Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

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

Immár nyolcadszorra került sor az Asklepios Campus Hamburg
(ACH) és a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának közös képzésének ünnepélyes tanévnyitójára Hamburgban.
Idén 60 új hallgató kezdte meg tanulmányait a németországi képzésen.

elismerés
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Dr. Szél Ágoston Semmelweis-díjat kapott
Semmelweis-díjat kapott dr. Szél Ágoston rektor az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként.
A Semmelweis Nap alkalmából a Pesti Vigadóban tartott rendezvényen több egyetemi munkatársait is kitüntettek.
Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett szakmai munkája, kimagasló teljesítménye elismeréseként Batthyány-Strattmann
László-díjat vehetett át az egyetemről dr. Pozsonyi Teréz, a III. Sz.
Belgyógyászati Klinika egyetemi docense. Pro Sanitate-díjban részesült dr. Fáy Kálmán, a Kútvölgyi Klinikai Tömb, Járóbeteg-ellátási
Igazgatóság klinikai főorvosa az egészségügyi ellátás érdekében
kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.
Csoportos Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Általános Bőrgyógyászati és Infektológiai Osztályának munkacsoportja, valamint az I. Sz.
Sebészeti Klinika Műtős szakasszisztens munkacsoportja.

Kitüntetések augusztus 20-a alkalmából
Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozat kitüntetést vehetett
át példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként dr. Perner Ferenc, Széchenyi-díjas sebész, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika professor emeritusa augusztus 20-alkalmából Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől a Pesti Vigadóban.
Az ünnepségen kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend
Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Poór Gyula, az Országos
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet főigazgatója, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára.
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat
kitüntetésben részesült dr. Tóth Gábor, a kémiai tudomány doktora, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára.

Négyen kaptak Magyar Felsőoktatásért
Emlékplakettet az egyetemről

Tizenketten részesültek Bolyai János
Kutatói Ösztöndíjban

Négyen kaptak Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet az egyetemről: dr. Temesvári Erzsébet, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinika egyetemi tanára, dr. Pilling János, a Magatartástudományi
Intézet adjunktusa, dr. Tölgyesi Ferenc, a Biofizikai és Sugárbiológiai
Intézet docense és dr. Zádori Zoltán Sándor, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet adjunktusa.
A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók és más alkalmazottak kiemelkedő munkájának elismerésére.

Több mint nyolcszáz pályázó közül a legkiválóbb kétszáz, már
PhD-fokozattal rendelkező kutató munkáját támogatja 2015-ben az
Magyar Tudományos Akadémia.
A Semmelweis Egyetemről az orvosi tudományok területen ösztöndíjat nyert el dr. Bikov András (Pulmonológiai Klinika), dr. Csuka
Dorottya (III. Sz. Belgyógyászati Klinika), Hunyadyné dr. Sebestyén
Anna (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, MTA-SE Molekuláris Onkológia Támogatott Kutatócsoport), dr. Szanda Gergő (Élettani Intézet), dr. Szász Attila Marcell (II. Sz. Patológiai Intézet), dr.
Szijártó Attila (I. Sz. Sebészeti Klinika), dr. Tamási Lilla (Pulmonológiai Klinika), dr. Toldi Gergely (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), a
biológiai tudományok területén dr. Szöllősi András, dr. Visnovitzné
Vukman Krisztina és dr. Wiener Zoltán, a fizikai tudományterületen dr. Szigeti Krisztián (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet).
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hírek

A projekt teljes befejezésekor egy olyan új, központi, intenzív,
sürgősségi traumatológiai- ortopédiai egység jön létre, amely
ugrásszerűen javítja majd a Közép-magyarországi régió ellátását. A Semmelweis Egyetemen megvalósuló traumatológia
egy olyan centralizációs pályázat eredménye, amelyet a Szakmai Kollégium állásfoglalása is támogat, hiszen eleve adott
a poliklinikai környezet, amikor egy helyen áll rendelkezésre
központi diagnosztika, radiológia, nőgyógyászat, belgyógyászat, urológia, sebészet, fül-orr-gégészet stb. Egyetemi környezetben, vagyis a legmagasabb progresszív ellátási szinten
várják majd a betegeket.
Az új Központi Betegellátó Épület használatbavételi engedélyezési eljárása folyamatban van. Az orvosi eszközök többségét már telepítették. A tetőtéri helikopter-leszállóhellyel rendelkező, mintegy húszezer négyzetméteres új Központi Betegellátó Épületet a tervek szerint még idén átadja a Semmelweis Egyetem.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársai és páciensei használhatják elsőként a Korányi projekt keretében létrejövő
új infrastrukturális környezetet. A projekt keretében a klinika PIC részlege teljesen megújult, ezen kívül korszerűsítették a fűtést és
kicseréltek több nyílászárót is.

Tovább emelkedtek a ponthatárok a legnépszerűbb
képzéseken
Az orvos-, a fogorvos- és a gyógyszerészképzés ponthatárai is emelkedtek a tavalyi évhez képest a Semmelweis Egyetemen.
Öt karon több mint 1900 magyar és közel 650 idegen nyelven tanuló hallgató kezdhette meg a tanulmányait szeptemberben.
A Semmelweis Egyetem általános orvosi karára 435, a fogorvosira
429, a gyógyszerészre 385, a gyógytornász képzéshez pedig 410
pont kellett idén. Az orvosegyetemek közül a legmagasabb pontot idén is a Semmelweis Egyetem állami finanszírozású általános orvosi és fogorvosi karára jelentkezőknek kellett elérniük. Az
Egészségtudományi Karon nemcsak a gyógytornász képzésnél,
hanem a dietetikusinál és a mentőtisztinél is emelkedtek a ponthatárok: előbbihez 395, utóbbihoz 349 pont kellett. Az Egészség-

ügyi Közszolgálati Karon az államilag finanszírozott egészségügyi
szervező szakra idén 312 ponttal lehetett bejutni.
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján
olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2015/07/23/
tovabb-emelkedtek-a-ponthatarok-a-semmelweis-egyetem-legnepszerubb-kepzesein/
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Újabb világrangsorokon a Semmelweis Egyetem
Ismét felkerült a Semmelweis Egyetem a világ legjobb ezer egyetemét rangsoroló listájára. a Center for World University Rankings
(CWUR) szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 458., a
Semmelweis Egyetem a 617., a Debreceni Egyetem a 667., a Szegedi Tudományegyetem a 731., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 819., a Pécsi Tudományegyetem pedig
a 892. helyet foglal el a rangsorban.
273. helyen végzett a Semmelweis Egyetem a University Ranking by Academic Performance (URAP) 2014-15-ös tudományterületi rangsorán. Ezzel az ezres listára került magyar egyetemek
között a legjobb eredményt érte el az orvos- és egészségtudományi intézmények listáján.
Az URAP 2014-15-ben is elkészítette az összesített világrangsorát, melyen 2000 felsőoktatási intézmény szerepel. A legjobb 800

közé öt magyar egyetem került, de a kétezres listán összesen 11
szerepel. A magyar intézmények közül az összesített listán a legjobb eredményt az Eötvös Loránd Tudományegyetem érte el: 513.
lett. A Debreceni Egyetem az 522., míg a Semmelweis Egyetem az
591. helyen végzett.
A londoni székhelyű Times Higher Education is aktualizálta a
feltörekvő gazdaságú és a BRICS államok (Brazília, Oroszország,
India, Kína, Dél-Afrika) felsőoktatási intézményeinek összehasonlítását. A The BRICS and Emerging Economies Rankings 2015 elnevezésű, 100 intézményt listázó egyetemi rangsorra 2015-ben két
magyar egyetem került fel. A Semmelweis Egyetem – öt helyet
javítva – az 55. a listán, míg a Debreceni Egyetem a 67.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

semmelweis emlékév
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Megemlékezés Semmelweis Ignác
halálának 150. évfordulóján

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Koszorúzással emlékeztek meg Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulójáról a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban. Dr.
Szél Ágoston rektor úgy fogalmazott: az egyetem névadója az egyetemes és a magyar orvostörténet vitathatatlanul egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb alakja.

– Semmelweis alig harminc évesen ismerte fel a gyermekágyi
láz rejtélyét, halála pillanatában pedig mindössze negyvenhét
éves volt, késői fotóiról azonban egy öregember néz vissza ránk.
Nehéz elgondolni, hogy mi minden mehetett végbe e zseniális,
ám saját magát is kényszerűen vádló karakter énjében az alatt
a majdnem két évtized alatt. Hiszen bár ő maga már tisztában
volt felfedezésének jelentőségével, mégis azt kellett látnia, hogy
a világ előtt süket fülekre találnak tanai – mondta köszöntőjében
a rektor. Mint emlékeztetett: Semmelweis pályatársai és barátai
alig akartak tudomást szerezni a félelmetesen egyszerű és egyben nagyszerű felfedezésének tényéről. Semmelweis pályafutását a rektor Szent-Györgyi Albert gondolatával jellemezte, aki

szerint a felfedezés lényege: azt látni, amit mindenki látott, és azt
gondolni, amire senki sem gondolt.
Dr. Réthelyi Miklós, a Magyar UNESCO Bizottság elnöke fel
idézte, hogy az UNESCO elfogadta a Magyar Nemzeti Bizottság
előterjesztését, és kiemelten támogatta, hogy a 2015-ös év Semmelweis-emlékév legyen. Az 1847-ben tett felfedezésre visszaemlékezve elmondta: Semmelweis a bécsi egyetemen kutatva jutott
arra a számára megrendítő és életre szóló lelkiismeret-furdalást
okozó felismerésre, hogy a gyermekágyban meghalt anyák tragédiáját a higiéniával nem törődő orvosi vizsgálatok idézik elő. Mint
arról beszámolt, 1851-ben, hazatérve Magyarországra a Rókus
Kórházban bizonyította, hogy a gondos kézmosással a gyermek
ágyi láz tragédiája elkerülhető.
– Halála kerekszámú évfordulóján életének és munkásságának
világraszóló felfedezését és pályájának sajnálatos akadályait, buktatóit próbáljuk abban a korszakban látni, amely Magyarország
újkori történetének sikereihez vezető változások sokszínű előjátéka volt – vélekedett.
Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár főigazgatója beszédében a tudós pályájának történeti hátterét világította meg.
A beszédeket követően több intézmény, szervezet nevében is
koszorút helyeztek el Semmelweis szülőházának udvarán. A Semmelweis Egyetem nevében dr. Szél Ágoston rektor, a Magyar
UNESCO Bizottság nevében dr. Réthelyi Miklós elnök, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár nevében
Varga Benedek főigazgató, a Semmelweis Baráti Kör nevében
pedig dr. Monos Emil elnök és dr. Táncos László igazgató hajtott fejet a híres szülészorvos munkásságára emlékeztető Anyaság című szobornál.
Nemes-Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Semmelweis-emlékév: különleges
dokumentumok a Központi Könyvtár
honlapján
Heti rendszerességgel tesz közzé Semmelweis Ignáccal kapcsolatos információkat, adatokat, különleges dokumentumokat
honlapján a Központi Könyvtár, mely így kíván megemlékezni
az idei Semmelweis-emlékévről. A sorozat első részében a Központi Könyvtár által őrzött legrégebbi kiadású Semmelweisről
szóló könyvről láthatók felvételek; a könyv címe: Hegar, Alfred:
Ignaz Philipp Semmelweis. Sein Lehre, zugleichein Beitrag zur Lehre
der fieberhaften Wundkrankheiten. freiburg-Tübingen, 1882.
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára több Semmelweis
Ignác által írt, illetve róla szóló könyvet őriz, valamint kisebb
adatgyűjteménnyel is rendelkezik Semmelweis életével, munkásságával kapcsolatban. Találhatók a könyvtárban Semmelweis által írt folyóiratcikkek, illetve egy eredeti kézirat is, melyből szintén láthatók majd részletek a könyvtár honlapján.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Németh János: Két klinikát
egyesítettünk, a feladat jól sikerült
Tíz éven keresztül, 2014-ig volt a Szemészeti Klinika igazgatója dr. Németh János, aki leköszönő tanszékvezetőként a Semmelweis Napon vehetett át arany pecsétgyűrűt. Mint arra honlapunknak adott interjújában visszaemlékezett: épp az egyesítés és
az összeköltözés közötti időszakban vezette az intézményt. Hogy a két szemészeti klinika integrálását gördülékenyebbé tegye,
szervezetfejlesztési tréningeket kezdeményezett és stratégiai teamek munkáját is segítségül hívta, eközben telemedicinális szűrőközpontotokat hozott létre, de bevezette a kompetencia alapú oktatást is.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Kinevezése előtt vonták össze az egyetem két szemészeti klinikáját, így ő már az egyesített intézmény vezetői állására pályázhatott. Dr. Németh János legfontosabb feladatának ezért mindvégig azt tartotta, hogy a kilenc éven át továbbra is két helyszínen működő intézmény minél egységesebben, egyúttal hatéko-

nyabban vegyen részt a betegellátásban, a kutatásban és az oktatásban. – Több tervet készítettünk: teljesen új épületbe költözik
a két klinika, vagy valamelyik intézmény befogadja a másikat.
Végül a Mária utcai, korábbi II. Sz. Szemészeti Klinika frissen felújított épületében kapott helyet az egyesített Szemészeti Klinika
két évvel ezelőtt – idézi fel a leköszönt igazgató, aki két cikluson
keresztül vezette az összevont intézményt.
Mivel a két klinika szakemberei – elmondása szerint – más-más
elveket vallottak a betegellátás, az oktatás és a tudományos
munka terén is, így fontos feladat volt ezek összehangolása.
A szakemberekből 15 fős, különböző szemészeti témákat képviselő vezetői teameket alakított ki, amik munkáját egy szervezetfejlesztési tréning keretében pszichológusok, pszichiáterek
és szociológusok segítették. Eközben a két intézmény tantervét
integrálva közös curriculumot alakítottak ki, és elsők között vezették be a kompetencia alapú oktatást, melyek segítettek a gyakorlati ismertek hatékonyabb elsajátíttatásában, a TDK munkák
számának növelésében és a rezidensképzés erősítésében. A tudományos munka integrációja után a közlemények éves száma több
mint a duplájára nőtt, és 23-an védték meg PhD fokozatukat.
Mára tulajdonképpen nem érezhető, hogy a Szemészeti Klinika
két intézményből nőtte ki magát – fogalmaz dr. Németh János.
Eredményei között emelte ki, hogy az elmúlt évtizedben két telemedicinális szűrőközpont is létrejött a klinikán. A három évvel
ezelőtt indult kezdeményezés cukorbetegek szövődményének
korai felismeréséhez járul hozzá. Ennek keretében országszerte
14 optikai szaküzletben készítenek digitális szemfenéki felvételeket, melyeket továbbítanak a klinika szakembereinek. Így sokkal

több beteget érnek el, a módszer hosszú távon pedig hozzájárul a vakság megelőzéséhez is.
Egy másik, immár fél évtizedes
szűrőprogram keretében koraszülöttek szemészeti szűrését végzik a klinika szakemberei. A Csecsemő-Szem-Mentő
Program lényege, hogy a Peter
Cerny Alapítvány egyik mentőautójába egy speciális digitális kamerát szereltek fel, amivel
az ország bármelyik pontján
felvételeket tudnak készíteni a
koraszülött csecsemő szeméről. Ezeket a klinikán lévő szakember értékeli, majd amen�nyiben kezelésre van szükség,
az alapítvány mentője elviszi
őt a helyszínre, a koraszülöttet
tehát egyáltalán nem kell utaztatni. A program keretében
eddig több mint háromezer
gyerek szemét vizsgálták így meg, az időben elvégzett kezeléseknek köszönhetően pedig egyikük sem veszítette el a látását –
hangsúlyozza a korábbi igazgató.
Dr. Németh János az igazgatói posztról való leköszönése óta is
aktív. A vakság megelőzősére létrehozott nemzetközi szervezet,
az International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)
európai elnökeként például részt vesz abban a WHO által kezdeményezett nemzetközi munkában is, aminek célja, hogy 5 éven
belül világszerte 25 százalékkal csökkentsék az újonnan diagnosztizált látássérültek, vakok számát. Ennek keretében, a klinika
ebből a célból felállított kutatócsoportja egy országos szűrőprogram során néhány hónap alatt mintegy 3600 ötven év feletti
lakosnál végzett ingyenes szemészeti vizsgálatot, vércukormérést
és kérdőíves felmérést a saját otthonában. A vizsgálat a napokban
ér véget, most jön az adatok kiértékelése – mondja dr. Németh
János, aki a projekt szakmai vezetőjeként azt reméli, hogy a látássérültek pontos számának és a kiváltó okoknak az ismerete, ezekből pedig egy majdani, reprezentatív országos adatbázis létrehozása hozzájárul a megelőzéshez is.
A leköszönt igazgató az utódját, dr. Nagy Zoltán Zsoltot még
Szegedről ismeri, ahol a kilencvenes évek elején kezdtek együtt
dolgozni. Később az I. Sz. Szemészeti Klinikán is egy munkacsoportban végeztük a tudományos munkát, majd egy évtizeden
keresztül ő volt a helyettesem a Mária utcai épületben, így mindenre rálátása volt – emlékszik vissza dr. Németh János, aki ennek
köszönhetően a klinika jövőjével kapcsolatban nem is aggódik.
Nemes-Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

interjú

12

Semmelweis Egyetem

Az oktatók, a kutatók és a betegellátás
területén dolgozók meghatározó erőforrásai
az egyetemnek
A tervezhető, kiszámítható és átlátható működéshez szükséges informatikai fejlesztések megvalósítását, a munkaügyi és bérgazdálkodási folyamatok belső szabályozottságának, áttekinthetőségének javítását, valamint a jogszabályi környezet változásából
adódó feladatokat tartja a legfontosabb és legsürgetőbb teendőnek az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató. Dr. Reichert

Fotó: Szigetváry Zsolt, Semmelweis Egyetem

Péter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a fejlesztések bevezetése során – a kívánt cél elérése érdekében – figyelmet kell fordítani a
munkatársak folyamatos tájékoztatására és alapos képzésére is.

A közgazdász-jogász főigazgató tavaly november óta dolgozik az
egyetemen, idén április 20. óta főigazgató.
Dr. Reichert Péter kiemelte: a magasan képzett oktatók és kutatók meghatározó erőforrásai az egyetemnek, nem véletlen, hogy
a hallgatói és oktatói kiválóság alapján a Semmelweis Egyetem a
különféle rangsorok élmezőnyében helyezkedik. Hasonlóan fontos erőforrásai az egyetemnek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában résztvevő munkatársak, akik megőrzésére nagy hangsúlyt kell helyezni. A felsőoktatás befektetés a jövőbe, a klinikum
pedig a társadalom számára nyújt elengedhetetlen szolgáltatásokat – fogalmazott.
A főigazgató kitért arra is: a bér és járulék kiadások a teljes költségvetés több mint 50 százalékát teszik ki, ezért is van kiemelt
súlya az emberierőforrás-gazdálkodásnak és azon belül a bérgazdálkodásnak. Emlékeztetett arra, hogy az egyetem nehéz pénzügyi, gazdasági helyzetben van, a hiány jelentős része pedig a
bér- és járulékkeretek túllépéséből adódik. – Tavaly ez – a bevételekhez képest amúgy is túlosztott költségvetési keretszámokon
túl – plusz 700 millió forintos bérkiáramlást jelentett, amit valamilyen módon kezelni kell. Nagyon fontos tehát, hogy az idei költségvetésben megállapított bér- és járulékkereteket a szervezeti
egységek lehetőleg ne lépjék túl – tette hozzá.
A főigazgatóság két fő területe – mint ismertette – a klasszikus
munkaügyi terület és a bérgazdálkodás. Hozzátette: ahhoz, hogy
a bérgazdálkodás tervezhető és kiszámítható legyen, a jelenlegi
folyamatokat gyökeresen át kell szervezni, ezért az idei év egyik
legfontosabb feladata az SAP fejlesztése ezen a területen. Kora
tavasszal kezdődött el az SAP fejlesztésének első üteme, amelynek révén lehetővé válik a kötelezettségvállalások valós pénzügyi
fedezetének folyamatos vizsgálata. A változás egyrészt biztosítja

azt, hogy az egyetem megfelel bizonyos már meglévő jogszabályi előírásoknak (pl. a bérjellegű kötelezettségvállalások azonnali
rögzítése a rendszerben), másrészt segíti a gazdasági vezetőket
és a kötelezettségvállalókat az ilyen jellegű költségek tervezésében és folyamatos nyomon követésében. Utóbbival kapcsolatban példaként említette: a fejlesztés biztosítja, hogy az adott
szervezeti egység vezetője naprakész adatokat kapjon a bérkerete állásáról, mielőtt újabb kötelezettséget vállal, így meg tud
győződni róla, hogy van-e erre fedezet. Ennek használata július
elején indult.
Dr. Reichert Péter megjegyezte: az egyetem 2006 óta használ
SAP-t, de a rendszer sokkal többre képes a jelenlegi kihasználtságánál. A főigazgatóság törekszik arra, hogy olyan funkciókat is
igénybe vegyen, melyek különböző munkajogi intézkedések (pl.
kereset- és illetménykiegészítések) rendszerből való automatikus
előállítását, illetve dokumentálását is lehetővé teszik. Erre irányul
a fejlesztés második üteme, amely a tervek szerint ősszel készül
el.
A főigazgató véleménye szerint a Poseidon iratkezelési rendszert
is jobban ki lehetne használni a jelenleginél, mert ez fontos eszköze a digitalizálásnak. – A szervezeti egységek közti kommunikáció egy részét, mely most iratáramlás formájában jelenik meg,
a Poseidonba lehetne terelni. Így ezek a folyamatok átláthatóvá,
kereshetővé, dokumentálttá válnának – jelentette ki, hozzátéve:
az SAP és a Poseidon is nagyon bonyolult rendszer, melyek megfelelő használatára a munkatársakat folyamatosan képezni kell.
A Jogi és Igazgatási Főigazgatósággal szorosan együttműködünk
azon, hogy még az idén év végére ennek a keretei kialakuljanak,
és ahol lehet, ott a digitalizálást is megoldjuk – közölte.
A főigazgató jelezte: év végéig készítik el az egységes munkaügyi
szabályzatot, amely nem csak a munkafolyamatok áttekinthetőségét fogja jelentősen javítani, hanem hatékony támogatást biztosít majd az egyetem szervezeti egységei számára is napi feladataik során.
A főigazgató jelezte azt is, hogy a 2012-ben bevezetett egészségügyi ágazati bérkiegészítés várhatóan még az idén az alapilletmény részévé válik, így a mozgóbér elemeknek is az alapját fogja
képezni.
A főigazgató szerint a költségvetési finanszírozás adott, de mindent meg kell tenni a munkatársak megtartása érdekében, ezért
ha bárkinek olyan javaslata van, amely javíthatja a dolgozók komfortérzetét, megbecsültségét, küldje el a főigazgatóságnak. Emlékeztetett arra: az egyetem kancellárja ösztönzi a klinikákat arra,
hogy erősítsék a bevételszerző tevékenységüket, hiszen ez is
módja lehet az egyensúlyi gazdálkodás megteremtésének, ezen
keresztül pedig a munkatársak megtartásának vagy újabbak felvételének.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Az ország legjobb szakembereivel
dolgozunk – Kovács Róbert, a Semmelweis
Kft. új ügyvezető igazgatója
Stabil növekedés jellemzi a Semmelweis Kft.-t, ugyanakkor Kovács Róbert új ügyvezető igazgató szerint sok olyan lehetőség
van még a klinikákkal való együttműködésben, mellyel fejleszteni lehet a működést. A 2015. július 1-jén kinevezett vezető a piaci
igények felmérésében, a tudatos portfólió építésben és a fókuszáltabb marketingtevékenységben látja a fejlődés lehetőségeit.
hogy a magánfinanszírozott egészségügyi
ellátások piacán talán
soha nem volt még
ennyire szoros a verseny, folyamatosan nő
az ilyen szolgáltatást
nyújtók száma, és felmérések szerint egyre
többet is hajlandók
költeni az emberek a
magánegészségügyre.
Éppen ezért fontos felmérni a piacot, és az
igények szempontjából áttekinteni a szolgáltatási palettát. –
Ha egy szolgáltatásra,
ami nem elérhető
nálunk, komoly igény
mutatkozik,
teremtsük meg hozzá a tárgyi és személyi feltételeket, hiszen a bevételek generálása hasznos
minden fél számára;
az egyetemnek, az
adott klinikának éppúgy, mint a Kft.-nek
– fogalmaz az ügyvezető igazgató. Kovács
Róbert elmondta, jelenleg az egyetem szinte minden klinikájával
és közel 100 orvossal működnek együtt. A klinikákkal folyamatosan keresik a kapcsolatot, ugyanakkor a szolgáltatások számának
vég nélküli növelése és elaprózódása helyett fontosabbnak tartja
a tudatos betegportfólió-építést és az ehhez kapcsolt marketing
tevékenységet.
Az új ügyvezető igazgató első lépésként áttekintette a klinikákkal
már meglévő szerződéseket, melyeket most jogi és formai szempontból egységesítenek. Cél, hogy egyforma és szabályos legyen
az eljárás rend, a számlázás, a klinikák és a kft. közt az elszámolás – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy így strukturáltabbá válik a
működés és egységesen lehet kezelni a folyamatokat.
A Semmelweis Egészségügyi Kft. döntő többségében a Semmelweis Egyetem munkatársainak közreműködésével nyújtja ellátásait. Megfelelve a jogszabályi előírásoknak, az ellátást térben és/
vagy időben elkülönítetten végzi az egyetem közfinanszírozott
ellátásaitól. A Kft.-vel szerződött munkatársak munkaidőn kívül
látják el a betegeket.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Pénzügyi és gazdasági területen és egészségügyi intézményekben szerzett tapasztalattal is rendelkezik Kovács Róbert, akit
2015. július 1-jétől nevezett ki a Semmelweis Egyetem 100 százalékos tulajdonában lévő Semmelweis Kft. ügyvezető igazgatójává dr. Szász Károly kancellár. A mérnök-közgazdász végzettségű szakember tíz évig az Aegon Magyarország biztosítónál, az
elmúlt egy évtizedben pedig az egészségügy területén dolgozott
és többek közt vidéki kórházakat (pl. nagyatádi kórház, szigetvári
kórház) is vezetett főigazgatóként.
Mint lapunknak adott interjújában hangsúlyozta: a Semmelweis
Kft. üzleti szempontból kiválóan működik, stabil növekedést és
komoly profitot produkált az elmúlt években, de jócskán vannak még további lehetőségek a fejlődésre. – A legnagyobb versenyelőny, hogy rendkívül komplex szolgáltatási palettát tudunk
biztosítani, a Semmelweis Egyetem klinikái által nyújtott profil jó
része elérhető fizetős szolgáltatásként, a Kft.-n keresztül is. Több
százféle szolgáltatásunk van a nőgyógyászati műtétektől az
érsebészeten át a diagnosztikáig – fogalmazott. A Kft.-n keresztül évente tízezres nagyságrendű orvos-beteg találkozás valósul meg, a legnépszerűbb területek a fogászat, a szemészet és a
különféle diagnosztikai szolgáltatások.
A páciensek többsége biztosított magyar állampolgár, de vannak
külföldi betegek is a Kft. ügyfelei között. Ezen kívül a társaságon
keresztül történik az egyetemen tanuló külföldi hallgatók gyógykezelése, melyet egy terület kivételével az egyetemi klinikák látnak el.
A másik hatalmas versenyelőny, hogy a Semmelweis Egyetem
magas színvonalának köszönhetően az ország legjobb orvosaival,
nemzetközi hírű professzorokkal dolgozhatunk együtt – emelte
ki Kovács Róbert.
Mindezzel együtt az ügyvezető igazgató szerint fontos látni,

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Erős az egyetemi miliő vonzása – Dr. Tordai
Attila, a Kórélettani Intézet új igazgatója
Az Országos Vérellátó Szolgálattól (OVSz) érkezett a Semmelweis Egyetemre dr. Tordai Attila, aki július elsejétől a Kórélettani
Intézet igazgatója. Mint mondja, egész eddigi pályáját a vérellátónál, illetve előd-intézményeiben töltötte, ahol laboratóriumi diagnosztikával és tudományos munkával foglalkozott, emellett munkatársaival részt vettek PhD-hallgatók és szakorvosok képzésében
is. – Ami mégis váltásra sarkallt, az az egyetemi légkör vonzása, az a kutatás-centrikusság és innovatív szemlélet, ami itt tapasztalható – mondja.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Tordai Attila a Semmelweis
Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát 1987-ben.
Egyetemistaként négy éven
keresztül volt tudományos
diákkörös és demonstrátor az
akkori II. Sz. Kémia-Biokémiai
Intézetben, dr. Machovich
Raymund csoportjában, ahol
a véralvadási rendszer biokémiájával foglalkozott. Noha a
későbbiekben pályáját – 28
évet – az Országos Vérellátó
Szolgálatnál, illetve különböző
nevű jogelőd intézményeiben
töltötte – mint mondja – mindig is megmaradt a kapcsolata a Semmelweis Egyetemmel, több publikációja született egyetemi kutatókkal, intézetekkel együttműködésben,
valamint részt vett az oktatásban is; hematológiát, immunológiát és molekuláris diagnosztikát oktatott főként posztgraduális képzésben.
Az Országos Vérellátó Szolgálat jogelődjénél 1996 óta volt a
molekuláris diagnosztikai laboratórium vezetője, majd ez 2010ben kiegészült a transzplantációs immungenetikai (HLA) labor
vezetésével, míg fél éve laboratóriumi igazgatóvá nevezték ki. –
Vonzott az egyetemi miliő, az a szemlélet, mely a kutatómunkát
kiemelten fontosnak tartja – mondja arra a kérdésre, miért döntött mégis úgy, hogy vált, és megpályázza a Kórélettani Intézet
vezetői állását.
Dr. Tordai Attila kitért arra: tudja, nem gyakori az egyetemen az,
hogy valaki külsősként érkezik, éppen ezért a munkáját helyzetfelméréssel kezdi. Minden munkatárssal leül egy hosszabb
beszélgetésre, az intézet működését pedig áttekinti menedzseri
szemmel, szervezeti szempontból is. Mint elmondta: az orvosi
mellett egészség-gazdaságtani végzettsége is van, melyet reményei szerint hasznosítani tud annak érdekében, hogy az intézetben a napi működés kiszámítható, átlátható és tervezhető legyen.
Az új igazgató ezt is fontosnak tartja, ugyanakkor pályázatában
a hangsúlyt az oktatás kapta, mellyel kapcsolatban célja a tárgy
klinikumhoz való további közelítése. A kórélettan oktatását, helykeresését nehezíti, hogy egyfajta magyar specialitás, éppen ezért
nincs szilárd nemzetközi fogódzó, forrástankönyv. Az oktatási
tematika szeptembertől még biztos, hogy nem változik, ugyanakkor a dr. Tordai Attila célja, hogy friss szemmel tekintse át a tárgy
oktatását, azt, hogy az egyes intézetek mikor, milyen mélységben foglalkoznak kórélettant érintő témákkal. Egy ilyen elemzés
során kiderülhetnek az esetleges párhuzamosságok, és tovább
lehet harmonizálni a tárgy oktatását.

Dr. Tordai Attila úgy fogalmazott: békés, derűs, de kitartó és
lényegre törő embernek ismeri magát, ezt a szemléletet kívánja
behozni új munkakörébe is. Nagy kihívás az egyetemi lét és az új
munkaterület – mondta, hozzátéve ugyanakkor, hogy a kihívások
azért vannak, hogy megbirkózzunk velük, ehhez pedig megvan
a kitartása.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉLBŐL
Praxisjogvásárlási pályázat 2015
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása háziorvosi praxisjog vásárlásának támogatására.
A támogatás célja a praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok részére a praxisjog megvásárlásához vissza nem térítendő támogatás nyújtása a háziorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz. A praxisjogukat értékesíteni kívánó háziorvosok pótlása, annak érdekében, hogy a betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen, a lakosság folyamatos háziorvosi ellátása biztosított legyen, így a háziorvosi ellátás magasabb színvonalon
működjön.
Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a pályázat kiírását megelőző két éven
belül háziorvosi praxisjoggal nem rendelkezett, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 2 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben
meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére
jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven
keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal
kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével.
A megvásárolt praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia felnőtt és vegyes körzet esetén a 800 főt, gyermekkörzet esetén a 400 főt.
Az elnyerhető támogatási összeg maximum 4 000 000 Ft
A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, legkésőbb 2015. október 31-ig.
Bővebb információk:
http://www.oep.hu/szakmai_kozlemenyek/Praxisjog_palyazat_2015.html
További információ:
Semmelweis Egyetem Innovációs Igazgatóság
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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30 éves I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Gyermekdialízis Központja
XVI. évfolyam 6. szám 2015. szeptember 29.

emlékezet

Dr. Szabó Attila, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója
ünnepi beszédében elmondta, hazai és nemzetközi szempontból is kiemelkedő jelentőségű esemény volt, amikor 1985-ben
megnyílt az első szervezett formában működő gyermekdialízis
állomás hazánkban. Hangsúlyozta, hogy a végstádiumú vesebetegségben szenvedő gyerekeknek azelőtt nem volt lehetőség
a kezelésére, a gyermekdialízis központban végzett kezelés sok
gyerek számára életmentő fontosságú volt. – Dr. Miltényi Miklós,
a klinika akkori igazgatója volt az, aki megteremtette a központ
létrehozásának alapjait – mondta el.
Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes köszöntőjében kiemelte,
dr. Miltényi Miklós tanszékvezetőként, intézetvezetőként és igazgatóként olyan ikonikus professzor volt, akinek határozott személyisége nélkülözhetetlen volt a gyógyítás, az oktatás és a kutatás hármas egységének megteremtésében. – Olyan vezető volt,
aki az adott feladatrendszer mellett mindig az előrelépés lehetőségét tartotta szem előtt – fogalmazott. Mint mondta, ennek
köszönhetően jöhetett létre harminc évvel ezelőtt a Gyermekdialízis Központ, ami fontos mérföldkőnek számít: először a túlélés lehetőséget adták a vesebeteg gyerekeknek, majd később,
a gyermekvese-transzplantáció lehetőségével már egy komplex

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Ünnepi tudományos ülést és névadó ünnepséget rendeztek az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekdialízis Központjában,
ami idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. A központot dr. Miltényi Miklósról, a klinika tavaly elhunyt egykori igazgatójáról nevezték el, aki kiemelkedő szerepet játszott az első magyarországi gyemekdialízis központ létrehozásában.

terápia vált elérhetővé, melyben az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika a mai napig európai szintű munkát végez.
Ezt követően tartották a tudományos ülést, majd felavatták a központ új tábláját is.

Közös ünneplés a Laboratóriumi Medicina Intézetben
Az ünnepségen dr. Vásárhelyi Barna igazgató köszöntötte a
részvevőket, majd dr. Szabó Antal beszélt a Semmelweis Kiadónál megjelent a Bevezetés a Laboratóriumi Medicinába című szakkönyv második kiadásáról.
Dr. Szabó Antal, az intézet alapító tanára felidézte: sokáig nem
volt az egyetemen önálló intézetként működő központi diagnosztikai laboratórium, amely miatt számos szakmai kritika érte
az intézményt. Mint mondta, tíz évvel ezelőtt 28 rutinlaboratórium működött, elöregedett eszközökkel, sok esetben képzetlen szakemberekkel, de abban az évben döntött az egyetem
vezetése a központi laboratórium létrehozásáról. 2010-ben egy
következő lépésként a Kórélettudományi Intézet Laboratórium
Tanszéki Csoportja és a Központi Laboratórium összevonásával
jött létre Laboratóriumi Medicina Intézet. Dr. Szabó Antal ennek
kapcsán külön kiemelte dr. Tulassay Tivadar akkori rektor és dr.
Karádi István volt ÁOK dékán szerepét.
Dr. Vásárhelyi Barna az intézet jelenéről és jövőjéről beszélt.
Emlékeztetett arra, hogy jelenleg az egyetem több különböző
helyszínén dolgoznak, de hamarosan új helyen, a Korányi Projektben kapnak helyet. Az intézetnek 110 munkatársa van és
évente 4,5 millió vizsgálatot végeznek. – Az elmúlt időszakban
nyitottuk külső szolgáltatók felé, így most már magáncégeknek
és más egészségügyi intézményeknek is végzünk laborvizsgálatokat, illetve számos új vizsgálati tesztet vezettünk be – ismertette az igazgató, hozzátéve: munkájukhoz tartozik az is, hogy
továbbképzéseket szerveznek és tájékoztató anyagokat készíte-
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A Laboratóriumi Medicina Intézet ötödik és az alapító Szabó Antal professzor 70. születésnapját, valamint az intézet gondozásában megjelent új szakkönyv kiadását ünnepelték I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika tantermében.

nek. A feladatok közt említette az egységes eljárásrend és minőségirányítási rendszer bevezetését, valamint azt, hogy a klinikusokkal minél szorosabbra fűzzék a kapcsolatot. Szavai szerint
konzultáló intézménnyé szeretnének válni, ezért minden klinikának van kapcsolattartó laborszakembere és kétheti hírlevelet is
kiadnak ilyen jellegű témákban.
Ezt követően barátok és a pályatársak köszöntötték a 70 éves
Szabó Antal professzort.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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A fény szerepére hívták fel a figyelmet a Magyar
Biofizikai Társaság kongresszusán

konferencia

A Semmelweis Egyetem volt a társszervezője a Magyar Biofizikai Társaság idei kongresszusának, aminek keretében elismert tudósok – csatlakozva a Fény Nemzetközi Évéhez – fény szimpóziumot és kurzust is tartottak.
Dr. Kellermayer Miklós, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
igazgatója, a szervezőbizottság elnöke a biofizikát nehezen definiálható tudományterületnek nevezte. Véleménye szerint az mindenesetre elmondható, hogy a biológiát és az orvostudományt
megtermékenyítve abba az irányba tolja a gondolkodást, hogy a
kisebb tudományágak egyre egzaktabbá, kvantitatívabbá válhassanak. – Az orvostudomány szemünk előtt zajló forradalma leginkább egy természettudományos forradalom, amiben a biofizikának nagyon fontos szerep jut – emelte ki.
A Fény Nemzetközi Évét a Semmelweis Emlékévvel összekapcsolva dr. Szél Ágoston rektor úgy fogalmazott: Semmelweis
Ignác, akire joggal lehetünk büszkék, fény volt az orvostudományban, az ő tevékenysége hatalmas töltés mindannyiunk számára.
A kongresszust szervező, és valamennyi tudományos társaságról is szólt, meggyőződése alapján ezek legfőbb feladata, hogy a
különböző kutatóhelyeket, egyetemeket és az akadémiát összefogja, az ilyen találkozók alkalmával pedig megosszák egymással a tudásukat. Emellett az is fontos cél, hogy a kongresszusok

minél több fiatal kutató számára biztosítsák az egyetem falain
kívüli szereplést.
Dr. Szász Károly kancellár a fényt a tudás, a fiatalság, a tehetség és a tisztaság jelképének, a sokszínűség forrásának, valamint a reformáció színének nevezte. – Egyetemes szimbólum,
mely a haladást, a fejlődést, a kitűzött cél elérését és a nagyszabású terveket is jelképezi – mutatott rá. Hozzátette: ritkán gondolunk bele, hogy a fény minden élet, így a mi létünk előfeltétele
is. Nélkülözhetetlen a tudás megszerzéséhez, a megismeréshez
és az átláthatósághoz is, a fényben ugyanis megvilágosodnak és
tisztábban látszódnak a dolgok. Ez teszi lehetővé azt is, hogy a
folyamatok megismerése során a lényegre koncentráljunk – vélekedett.
Nemes-Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható:
http://semmelweis.hu/hirek/2015/08/28/a-feny-szerepere-hivtak-fel-a-figyelmet-a-magyar-biofizikai-tarsasag-kongresszusan/

A legjobb szakemberektől tanulhattak az ultrahang
kongresszuson

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Közel 900 résztvevővel és 50 előadással rendezte meg a Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája a
Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XIII. Kongresszusát.

A kongresszus elnöke egyben a klinika igazgatója, dr. Ács Nándor tájékoztatása szerint a világ egyik vezető ultrahang szakembere, dr. Waldo Sepulveda látogatott el a rendezvényre Chiléből,
aki díszelőadást tartott, és egyben a társaság tiszteletbeli tagjává
is avattak. Mint mondta, a konferenciát megelőzően tartottak

egy úgynevezett nulladik napot, ahol 80 orvos vehetett részt kiscsoportos gyakorlati oktatásban, akik a legjobb szakemberektől
tanulhattak csúcskategóriás gépeken.
Dr. Ács Nándor úgy látja: a nőgyógyászati ultrahang terület dinamikus fejlődésen megy keresztül. A kongresszuson a legfrissebb
fejleményeket tekintették át, két területre: a magzati diagnosztikára és a nőgyógyászati műtétek előtti rendellenességek korai és
pontos szűrésére koncentrálva. Kiemelte, korábban nem is álmodtak arról, hogy akár már 12-18 hetes korban, ilyen rendkívüli pontossággal lehet szív- és idegrendszeri fejlődési rendellenességeket meghatározni. A Magyarországon is elérhető csúcstechnológia már rendkívül pontos képalkotást tesz lehetővé pl. rosszindulatú daganatok vagy endometriózis esetében is. A genetikai
szűrővizsgálatok területén tapasztalható robbanással kapcsolatban úgy vélekedett, hogy 10 év múlva nem fognak már a vetélés
kockázatával járó vizsgálatokat végezni, helyette az anya véréből
egy egyszerű vérvétellel elvégezhető genetikai teszteket használnak majd.
A kongresszust dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes nyitotta meg, a rendeezvény főszervezője pedig dr. Valent Sándor,
az Egészségügyi, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság orvos-igazgatója volt.
Czétényi Rita
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

konferencia
17
Nemzetközi igazságügyi orvostani kongresszus a
Semmelweis Egyetemen
XVI. évfolyam 6. szám 2015. szeptember 29.

Mint elmondta, a kongresszus programja az igazságügyi orvostan minden fő területét lefedi, emellett kiemelt szerepet kapnak
a dizájner drogokkal kapcsolatos legújabb információk is. Számos nemzetközi hírű előadó érkezett a rendezvényre. Dr. Yasmin Hurd (Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York)
a kábítószerhasználat molekuláris alapjairól beszélt. Dr. Gabor G.
Kovacs (Institute of Neurology, Medical University of Vienna) arról
tartott előadást, hogy milyen neuropatológiai elváltozást okoz a
drog az agyban. Dr. John Corkery (Department of Pharmacy,
University of Hertfordshire) az új pszichoaktív anyagok azonosításáról, monitorozásáról és használóikról adott elő egy uniós program (EU-MADNESS) fényében, mely programban a Semmelweis
Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani intézete részt vesz.
A kongresszuson foglalkoztak azzal is, hogy miként lehet hatékonyan kiképezni az egészségügyi dolgozókat a kábítószerhasználók ellátására, a függőségi problémák kezelésére, valamint oktatni
ezt a kérdést az orvostanhallgatók számára. A témáról Christine
Goodair (St George’s, University of London) tartott előadást.
Külön szekcióban foglalkoztak az igazságügyi orvostan területén
elért új eredményekkel, kriminalisztikai esetek megoldásával és

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetemen rendezték meg az igazságügyi orvostannal foglalkozó 24. Alpok-Adria Nemzetközi Kongresszust,
melyre négy kontinens 18 országából érkeztek résztvevők. A tudományos konferencia elnöke, dr. Keller Éva, az Igazságügyi és
Biztosítás-orvostani Intézet igazgatója az éppen Semmelweis Napra eső megnyitón köszöntőjében röviden szólt Semmelweis
Ignácról is.

az orvosi felelősségvállalás kérdésével. Professzor Stefan Pollack
(Freiburg) méltatta a magyar igazságügyi szakértők munkáját, s
a sérülések klasszikus igazságügyi szakértői vizsgálatáról tartott
előadást.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Digitális patológia a szakemberhiány enyhítéséért

Dr. Tímár József, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója elmondta:
a digitális patológia alkalmazásának kettős célja van. Egyrészt
jobb, gyorsabb patológiai szolgáltatást nyújt, de a szakemberhiányt is ellensúlyozza a meglévő diagnosztikus kapacitás optimalizálásával. – Ismerve a hazai patológia krónikus és súlyos szakemberhiányát, mindenképp indokolt a digitális patológia hazai
bevezetése – fogalmazott, hozzátéve: egy távdiagnosztikai, metszet digitalizációs technológiát alkalmazó hálózat kiszolgálná az
egyes régiók diagnosztikai és konzultációs szolgáltatási igényeit
is. Vagyis a metszetek digitalizálásával azokban a kórházakban,
ahol nincs elég szakember, azonnali távkonzultációra lenne lehetőség, szemben a leletek mostani időigényes postázásával. – Erre
a technikai lehetőség a Semmelweis Egyetemen és néhány más
kórházban adott, a gyorsabb – leginkább daganatos betegeket
érintő – diagnosztika felállítása érdekében azonban országos
hálózat kiépítésére lenne szükség – hangsúlyozta.
A Central European Regional Meeting Digital Pathology-n résztvevő magyar, német, osztrák és svéd patológusok a digitális
patológia fejlődésében elért eredményeiket mutathatták be, de
beszámoltak arról is, hogyan tudják a 21. századi technológiával
kezelni a patológus hiányt. A különböző metszetek digitalizálása
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A távdiagnosztika, a laboratóriumi információs rendszerek és a minőségbiztosítás kérdésével foglalkozott elsősorban a Nemzetközi Patológiai Akadémia magyar részlegének szimpóziuma, melyet nyolcadik alkalommal szerveztek meg. A kétnapos nemzetközi
konferencián hatvan patológus oszthatta meg egymással a korszerű digitális mikroszkópos technológiák használatában szerzett
gyakorlati tapasztalatokat az Elméleti Orvostudományi Központban.

révén a jelen lévő szakemberek élő távkonzultációban is részt
vehettek. A húsz előadásból hetet a Semmelweis Egyetem kutatói tartottak, így bemutatta eredményeit dr. Daragó László, dr.
Kovács Attila, dr. Kulka Janina, dr. Krenács Tibor, dr. Matolcsy
András, dr. Micsik Tamás és dr. Tímár József is.
Nemes-Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Székhelyen kívüli képzésről kezdett tárgyalásokat az
egyetem Azerbajdzsánnal

partnerség

Fotó: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

Tárgyalásokat kezdett a Semmelweis Egyetem Azerbajdzsánnal egy székhelyen kívüli orvosképzés elindításáról, miután a Bakuban létrehozandó képzést támogatandónak tartja a magyar és az azeri kormányzat is.
ségügyi miniszterrel, valamint Tóth Erika ideiglenes ügyvivővel.
Meglátogatták az Azerbaijan Medical University klinikáit is, ahol
megbeszélést tartottak Amiraslanov Ahliman Tapdig oglu rektorral.
Ogtay Shiraliyev egészségügyi miniszter az együttműködés
lehetséges formái közé sorolta a hallgatók küldését a Semmelweis Egyetemre teljes idejű képzésekre, amihez tízéves bejáratott
mechanizmus és állami ösztöndíj rendszer áll rendelkezésre. Szintén megoldás lehet a Semmelweis oktatóinak bekapcsolódása az
azeri képzésbe, ehhez rendelkezésre áll állami támogatás. Indítható lenne 2+4 éves képzés is, a szakminiszter ugyanakkor – mint
kifejtette – a 6 éves bakui kihelyezett képzés indítását preferálja.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Szél Ágoston rektor és dr. Pop Marcel, a nemzetközi kapcsolatok igazgatója június 16–18. között látogatást tett Bakuban az
azeri Oktatási Hivatal meghívására. A három nap alatt tárgyaltak
Mikayil Jabbarov oktatási miniszterrel, Ogtay Shiraliyev egész-

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján
olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2015/06/22/szekhelyen-kivuli-kepzesrol-kezdett-targyalasokat-a-semmelweis-egyetem-azerbajdzsannal/

Kínai ápolókat képeznek
Az egyik legjelentősebb
kínai egyetem delegációja tovább az ETK-n
látogatott a Semmelweisre Sanghaj Putuo kerületének hatfős delegációját fogadta dr. Szél
A Semmelweis Egyetem meghívására Budapestre látogatott a
Kína egyik legjelentősebb egyetemének számító Third Military
Medical University (TMMU) delegációja. A találkozó elsődleges
célja a 2013-ban Kínában megkezdett tárgyalások folytatása és
a lehetséges együttműködési területek beazonosítása volt.
A megbeszélésen dr. Szél Ágoston rektor a kínai fél érdeklődésére felvázolta a magyarországi orvosképzés felépítését, illetve
közölte, hogy az együttműködés megvalósításának leghatékonyabb módját a közös kutatásban látja. Dr. Luo Changkun elnök
a kínai katonai orvosi egyetem erősségeit mutatta be, dr. Bagdy
György megbízott tudományos rektorhelyettes pedig ismertette
a Semmelweis Egyetem fontosabb kutatási területeit. A találkozón világossá vált: a két egyetem vezetői az együttműködés elindítására minden képzési szinten lehetőséget látnak. Az egyetemek elsősorban rövid idejű részképzési csereprogramot alakítanának ki a graduális képzésben résztvevő hallgatók számára,
valamint megvalósítanának egy közös ápolóképzést is.
Vadlövő Judit
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján
olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2015/07/15/
az-egyik-legjelentosebb-kinai-egyetem-delegacioja-latogatott-a-semmelweisre/

Ágoston rektor. A delegáció célja a Józsefvárosi Önkormányzattal való testvérvárosi kapcsolat kialakítása, az együttmű
ködés keretében pedig idén ősszel húsz kínai ápoló háromhetes továbbképzésen vehet részt az Egészségtudományi Karon
(ETK).

A találkozón Xu Weiguo, Shanghai Város Putuo Kerület Népi Gyűlés Állandó Bizottságának elnöke elmondta: céljuk, hogy olyan
számukra fontos területeken is kialakítsák az együttműködést a
VIII. kerületben található intézményekkel, mint az egészségügy,
az orvostudomány, a tudományos és oktatási tevékenységek,
vagy akár a sport.
Li Songhai, a város Politikai Tanácskozó Testület Hivatalának
és Külügyi Hivatalának elnöke jelezte, hogy az oktatás területén látja az együttműködés elsődleges megvalósulását, amelyre
kiváló példa lesz az ápolók továbbképzése november 8. és 28.
között. Reményét fejezte ki, hogy a továbbképzés egy hosszú
távú együttműködés első lépése lesz.
Dr. Szél Ágoston rektor örömét fejezte ki, hogy a Semmelweis
Egyetem kínai kapcsolatai a mostani továbbképzéssel szélesednek és további lehetőségeket lát az együttműködési területek
jövőbeli bővítésére is.
Vadlövő Judit
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján
olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2015/07/28/kinai-apolokat-kepeznek-tovabb-a-semmelweis-egyetemen/
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246th Opening Ceremony at Semmelweis University
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

With more than 2,500 first-year students starting their
studies at the five faculties of Semmelweis University,
the institution’s 246th academic year was opened. The
freshmen, including nearly 650 foreign students from
50 different countries were greeted by the ceremonial
speech of Dr. Ágoston Szél, Rector.
Dr. Ágoston Szél, referring to the Biblical parable of
talents said that first-year students received talents
from their parents enabling them to start their studies
at Semmelweis University, however from now on it is
up to them how they manage their opportunities and
whether they are able to invest their talents. Talents
are not given to us for safekeeping, storing and returning
them in one piece, but to fight and use our talents and
abilities, he said. He explained that university years
could only be successful if talents are appreciated and
nurtured. He pointed out that this message was not only meant
for students but for university leaders as well. He believes that
results can only be made if there is a never ending endeavour to
maintain and further develop the quality of education, research
and patient care. However, goodwill is not enough, as invest-

New International Ranking:
Semmelweis University ranks
55th
The Times Higher Education, a company based in London and
provider of global higher education coverage published a new
list of higher education institutions in countries of emerging
economies and the BRICS countries (Brazil, Russian Federation,
India, China, South-Africa). The BRICS and Emerging Economies
Rankings 2015 contains 100 institutions and includes two Hungarian universities; Semmelweis University ranking 55th and the
University of Debrecen ranking 67th.
Read more: http://semmelweis.hu/english/news/07/newinternational-ranking-semmelweis-university-ranks-55th/

ments pay off only decades later, just like the introduction of the
foreign language study programmes 31 years ago, which now
accounts for 10% of the university’s budget.
Read more: http://semmelweis.hu/english/news/09/openingceremony-at-semmelweis-university/

Negotiations with Azerbaijan on
Off-Campus Programmes
Semmelweis University started negotiations with Azerbaijan on
an off-campus programme which is supported by both the Hungarian and Azerbaijani governments.
Dr. Ágoston Szél, Rector and Dr. Marcel Pop, Director of International Relations were invited to visit Baku by the Ministry of
Education of the Republic of Azerbaijan. Consultations were held
with Mikayil Jabbarov, Minister of Education, Ogtay Shiraliyev, Minister of Health, Erika Tóth, Chargé d’affaires and Amiraslanov Ahliman Tapdig Oglu, Rector of Azerbaijan Medical
University.
Read more: http://semmelweis.hu/english/news/06/negotiations-with-azerbaijan-on-off-campus-programmes/

Semmelweis University becomes the information centre of eHealth
The Health Services Management Training Centre (EMK) could be
part of the Joint Action to support the eHealth Network (JAseHN)
workgroup established on 27th May and could also undertake a
leading role in its dissemination activity.
The first meeting of the organization was held in Vienna and delegates form 40 organizations of 28 different countries attended.
The most important strategic points, the order of different projects and the guidelines of the mutual tasks were discussed. The
next meeting was held in Paris on 8th July where the role of the
Health Services Management Training Centre was defined. The
Centre’s proposed workplan was accepted, according to which

the management of all the latest results of the JAseHN to is carried out by the Health Services Management Training Centre.
Thus, Hungary has adopted and become part of the new, European form of medical supply and healthcare. Besides, the new
logo, the image, the official website and the structure of the collaboration’s internal interface were accepted, which are going to
be implemented, operated and managed by the Health Services
Management Training Centre in the coming three years.
Read more: http://semmelweis.hu/english/news/08/semmelweis-university-becomes-the-information-centre-ofehealth/
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Quartett komplett: Vierter Studienjahrgang
erhält Abschluss-Diplome in Berlin
Es wirkte wie ein perfektes Zahlenspiel: Mit dem vierten Studienjahrgang am Asklepios Campus Hamburg (ACH) schlossen 44
Absolventinnen und Absolventen ihr Studium ab. Damit endet auch ihre vierjährige Zeit in der Hansestadt. Für die Diplomfeier
reisten sie alle am 10. Juli nach Berlin in die dortige ungarische Botschaft.
Universität am ACH, Prof. Karl J. Oldhafer. Sie alle
nahmen mit ihrem Händedruck die jungen Medizinerinnen und Mediziner, die zuvor ihren Medizinischen Eid geleistet hatten, in ihre Reihen auf.
Mit der Schärpe über den Schultern und dem Diplom in der Hand verließen die frisch ernannten
Ärztinnen und Ärzte strahlend die Bühne.
Spürbar erleichtert und bewegt dankten die beiden Jahrgangssprecherinnen Julia Brandts und
Victoria Habbel allen Mitarbeitern in Ungarn und
dem gesamten Team in Hamburg. Wie viele ihrer
Vorredner vergaßen auch sie dabei nicht, den
Eltern und Familien für jede Unterstützung zu
danken. – Heute haben wir die Lizenz für eine
hohe Kunst erworben – stellte Habbel fest. Aber
wir wissen, dass wir dadurch auch eine große Verantwortung übernehmen. Zum Glück wurde uns die
nötige Achtsamkeit hierfür im Studium in Ungarn
und in Hamburg vermittelt.
In seiner abschließenden Rede richtete Dr. Christoph Jermann,
Geschäftsführer der Asklepios Medical School, einen besonderen
Dank an Frau Prof. Erzsébet Ligeti: Als langjährige Leiterin der
deutschsprachigen Studiengänge in Budapest wird sie künftig
ihren beruflichen Schwerpunkt verlagern und den Stab an Herrn
Dr. Attila Mocsai übergeben.
Absolventen und Eltern zeigten sich beim anschließenden Empfang unisono beeindruckt von der zweistündigen Veranstaltung:
Tolle Reden, ein würdiges Ereignis, feierlicher geht es nicht, was für
ein schöner und einmaliger Rahmen waren nur einige der Reaktionen, mit dem ein besonderer Tag in gelöster Stimmung ausklang.
Nicola Sauter-Wenzler

Erste Asklepios Summer School
Die Eröffnung der akademischen Feierstunde übernahm traditionell der Hausherr, Botschafter Dr. József Czukor. An die Protagonisten des Tages gewandt, sagte er: – Ein Lebensabschnitt
geht zu Ende. Sie brechen nun in das große Leben auf. Sie wurden in den letzten sechs Jahren von hervorragenden Menschen
begleitet – Ihren Lehrern, Ihren Eltern und Ihren Freunden – aber
auch von uns, den Ungarn, in deren Land Sie Ihr Studium begonnen haben. Und weil Sie in Ungarn studiert haben, habe ich eine
große Erwartung an Sie: Vergessen Sie nie, was Sie in Ungarn und
Hamburg gelernt haben, erzählen Sie, wie schön es in Ungarn
war – und werden Sie vor allem gute Ärzte!
Der letzte kleine Schritt auf dem Weg von Absolventen zu Ärzten erfolgte im Rahmen der außerordentlichen Senatssitzung mit
dem Rektor der Semmelweis-Universität (SU), Prof. Ágoston Szél,
dem amtierenden Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. László
Hunyady, Altdekan Prof. Istvan Karádi, dem Repräsentanten des
Rektors der SU am ACH, Prof. Peter Bucsky sowie dem Repräsentanten des Dekans der Medizinischen Fakultät der Semmelweis

In Kooperation mit der AstraZeneca GmbH veranstaltete
der Asklepios Campus Hamburg (ACH) am 7. und 8. August
die erste Asklepios Summer School zum Thema Onkologie.
Sie fand statt auf Initiative von Prof. Karl J. Oldhafer, Leiter
der Allgemein- und Viszeralchirurgie am AK Barmbek und
Repräsentant des Dekans der Medizinischen Fakultät der
Semmelweis Universität am ACH, sowie Dr. Alexander Biedermann, Vice President von AstraZeneca, einem der führenden Arzneimittelhersteller in Deutschland. Gemeinsam
mit Dr. Axel Stang, Leiter der Onkologie und Palliativmedizin
und Prof. Peter Schwärzler, Leiter der Gynäkologie (beide AK
Barmbek) sowie dem Hamburger Onkologen Dr. Ulrich Fritz
präsentierten sie interessante Fälle aus der Praxis.
Zahlreiche Studierende nutzten ihre vorlesungsfreie Zeit für
die Gelegenheit, an einem einzigen Tag viele unterschiedliche Aspekte zur Onkologie kennen zu lernen. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt ist eine Fortsetzung der Asklepios Summer School in 2016 geplant.
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Diplomaosztók az egyetemen
Közel 1200 hallgató, köztük több mint 200 külföldi vehette át oklevelét a 2014/15-ös tanévben a Semmelweis Egyetem öt karán
tartott diplomaosztókon.
Az Általános Orvostudományi Karon végzett 469 hallgatót dr. Gál János korábbi
klinikai rektorhelyettes és dr. Hunyady
László dékán avatta orvosdoktorokká a
Papp László Sportarénában. A 327 magyar
és a 26 országból érkezett 142 külföldi hallgató közül 99-en summa cum laude, 327en cum laude, míg 43-an rite minősítéssel
fejezték be tanulmányaikat.
Dr. Hunyady László dékán beszédében
a Semmelweis-emlékév kapcsán arról
beszélt: az egyetem névadójának története azt üzeni, hogy a tudományos alapokon nyugvó tudás jelentőségét nem kérdőjelezhetik meg a megalapozatlan dogmák
és szakmai alapokat nélkülöző meggondolások. – Az önök diplomáján Semmelweis
neve a garancia arra, hogy az egyetemről kilépve természettudományos alapokon nyugvó, biztos tudást visznek magukkal – mondta a végzetteknek, hozzátéve,
hogy az orvosképzés nem ér véget a diploma átadásával. A modern, folyamatosan
bővülő ismeretek tudása nélkül ugyanis a
gyógyító munkában nem lehet eleget tenni
az egyre nagyobb kihívásoknak.
Felavatását követően a magyar nyelvű képzésben részt vett orvostanhallgatók nevében dr. Avramucz Zsuzsanna úgy fogalmazott: a Semmelweis
Egyetemen elsajátított tudás biztos alapot ad az elkövetkező
évekre, azonban ennél sokkal többel vannak immár felvértezve.
– Megtanultuk jól beosztani az időnket, különböző feladatokra
párhuzamosan koncentrálni és a megszerzett ismeretanyagot jól
használni” – tette hozzá. A német nyelvű képzést elvégzett dr.
Kehler Lars kiemlte: a külföldi hallgatók számára igen eltérő történelmi háttér, mentalitás és nyelv ellenére életre szóló barátságok, szerelmek köttettek a végzős évfolyamban. Az angol nyelvű
képzésben részt vett dr. Kristófi Robin az egyetem oktatásának
kiválóságát hangsúlyozta, dr. Polycarpou Andreas pedig keser
édesnek nevezte a doktorrá avatást, amikor egy hat éven ét tartó,
izgalmas időszaknak kell búcsút mondani.

Az Egészségtudományi Kar (ETK) 388 végzett hallgatóját
dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes és dr. Nagy Zoltán Zsolt
dékán avatták diplomásokká. Az ünnepségen az ápoló, a gyógytornász, a dietetikus, a mentőtiszt, a szülésznő, a népegészségügyi ellenőr, a védőnő, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, az ápolás MSc, a fizioterápia MSc, a táplálkozástudományi MSc, az addiktológiai konzultáns és az egészségtudományi szakfordító tolmács képzéseken sikeresen záróvizsgát
tett hallgatók vehették át okleveleiket. A dékán ünnepi beszédében hangsúlyozta: az ETK olyan intézmény, ahol az intellektuális,
tantárgyakhoz kötött ismeretek mellett a hallgatók megtanulják
egyebek mellett azt is, miként lehet komplex helyzeteket kezelni,
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alkalmazkodni a környezethez, vagy éppen megváltoztatni azt
szükség esetén, és tanulni a tapasztalatokból. Leszögezte, véglegesen lezárt tudás nem létezik, az ismereteket folyamatosan
bővíteni kell. A munka során mindig lesznek váratlan helyzetek,
de az Egészségtudományi Karon megszerzett tudás segít abban,
hogy ezekre jól reagáljanak - vélekedett.
A magyar nyelvű képzésben végzett hallgatók nevében Császár
Johanna népegészségügyi ellenőr, míg a külföldi hallgatók nevében Nancy Deeb és Thiébaud Aurélien Gregory gyógytornász
hallgatók mondtak búcsúbeszédet, és köszönték meg szüleiknek,
oktatóiknak és a kar munkatársainak az elmúlt évek alatt kapott
sok támogatást. Császár Johanna kiemelte, nem fogják soha elfelejteni, amit az egyetem jelentett számukra. A külföldi hallgatók
hangsúlyozták: a Semmelweis Egyetem neve a kiválóság szinonimája.
Eskütételüket követően dr. Szél Ágoston rektor és dr. Gerber
Gábor dékán avatta fogorvosdoktorokká a Fogorvostudományi Karon (FOK) végzett hallgatókat a Madách Színházban. A 86
magyar és 50 külföldi hallgató közül
22-en summa cum laude, 101-en
cum laude, míg 13-an rite minősítéssel fejezték be tanulmányaikat.
A rektor arra kérte a frissen avatott fogorvosokat, hogy esküjükhöz híven szolgálják beteg embertársaik gyógyulását és járuljanak
hozzá az egészségügyi ellátás célkitűzéseinek megvalósításához. Dr.
Hermann Péter, a kar korábbi
dékánja, oktatási rektorhelyettes
ünnepi beszédében elmondta: a
fogorvosok mindig is büszkék voltak a szakma családias közegére,
aminek mostantól a felavatott fogorvosok is részesei. – Legyenek erre
büszkék, próbálják munkájukkal
gyarapítani a család presztízsét és
az évtizedek alatt - az orvostársadalomban nem könnyen - kivívott
elismertségét – hangoztatta.
Dr. Gera István, az angol nyelvű
képzés dékáni megbízottja arra
kérte az angol nyelven végzett hallgatókat, hogy öregdiákokként térjenek vissza és a jövőben is vegyenek részt az egyetem életében. Dr.
Kóbor András, a német nyelvű
képzés dékáni megbízottja hangsúlyozta: a vizsgák végeztével a tanulás nem ért véget, a folyamatos
képzésre a most végzetteknek is életük végéig szükségük lesz.
A doktorráavató ünnepségen Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíjat dr. Török Gréta, Máthé Gyula díjat dr. Dóró Marianna,
dr. Erdős Zsuzsanna és dr. Hriczó-Koperdák Gergely, míg
Dékáni Emlékplakettet dr. Dóró Marianna és dr. Somogyi Andrea vehetett át.
A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 106 hallgatóját dr. Szél
Ágoston rektor és dr. Zelkó Romána dékán avatta gyógyszerészdoktorrá a Madách Színházban. 16-an summa cum laude,
60-an cum laude és 30-an rite minősítésű gyógyszerdoktori diplomát vehettek át.. A diplomák értéke, megítélése - mint mondta
- sokat változott az utóbbi időkben, de a gyógyszerészdiplomának továbbra is komoly presztízse van. – Ma olyan jövőkép áll a
gyógyszerészek előtt, mely lehetőséget ad a közvetlen lakossági
gyógyszerellátás rendszerében is a gyógyszerészi kompetenciák
és tudás kiteljesítésére - emelte ki. Kitért arra: az elmúlt években
jelentős változások történtek, melyek a gyógyszerellátást és a
gyógyszerészi tevékenységet integrálták az egészségügybe, és a
hivatást a beteg ember szolgálatába állították, melyek következ-
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tében a gyógyszerésznek a hagyományos
feladatok ellátása mellett egyre hangsúlyosabban kell vállalnia a gyógyszer és a
gyógyszeralkalmazás szakértőjeként végzett gyógyszerészi gondozási tevékenységet is.
A végzett évfolyam nevében dr. Köteles
István mondott beszédet. Hangsúlyozta,
hogy mostantól minden egyes pillanatban a maximumot kell nyújtaniuk, hiszen
ebben a hivatásban nem lehet hibázni,
mert az súlyos következményekkel jár. Az
angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében
dr. Kostogiannis Marios arról beszélt,
hogy fiatalon és tapasztalatlanul érkeztek
Magyarországra, sok nehézséggel kellett
szembenézniük, de az itt töltött idő során
megtanulták, miként váljanak elhivatott
gyógyszerésszé.
Az ünnepségen a dékán átadta a kar
elismeréseit is. A Semmelweis Egyetem
Gyógyszerésztudományi Karának Oktató
Gyógyszerésze kitüntetést vehetett át dr.
Brezanóczy Ferenc, a Gyógyszerésztudományi Kar Társult oktatója címet kapta
dr. Bátor György. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Budapesti Szervezete által, a végzős gyógyszerészhallgatók elismerésére alapított Zalai Károly
Emlékérem és pályadíjat a zsűri megosztva, két pályázónak, Bagaméry Fruzsinának és Somlyay Máténak ítélte oda.
Az Egészségügyi Közszolgálat Kar (EKK)
mentálhigiénés lelkigondozó képzésén
42, míg a szociális munka mesterképzésén 26 végzett hallgatója vehette át.
A lelkigondozó képzés diplomaátadóján
dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes azt kívánta a végzetteknek, hogy
erős hittel, bizalommal és nagy elkötelezettséggel minél több embernek tudjanak segíteni. A szociális munka képzést
elvégzettekhez beszélve dr. Pethesné
Dávid Beáta intézetigazgató úgy fogalmazott: meg kell védeniük azokat, akiket rájuk bíznak majd, a mindennapok
kisebb-nagyobb viharaiban pedig mindig a máért kell dolgozniuk. tudományi Karának
II. János Pál Pápa Dísztermében rendezett diplomaátadó ünnepségen. – Kívánom nektek: immáron új diplomával felfegyverkezve legyetek minél
sikeresebbek és szerencsések abban, hogy a mindennapok kisebb-nagyobb viharaiban sikerüljön a máért dolgoznotok. A ma legyen az, amit
meg kell oldanotok, a holnapért pedig nem kell
aggódni, mert valamikor annak is eljön a mája –
fogalmazott.
A friss diplomások nevében Pátkainé Szmulai
Rita azt mondta, a két év során megtanulták, mi a
feltétel nélküli elfogadás, a bizalom és az empátia
olyanoktól, akik mindezt feléjük is gyakorolták.
Tanulmányi eredményeik, illetve a szociális munka
iránti elkötelezettségük elismeréseként a végzős
hallgatók közül többen is elismerést vehetett át
Gáll Aletta Gabriella, Pátkainé Szmulai Rita, Zsuboriné Kovács Mária és Verasztó Edina, míg
Embertárs-díjban Bakosi Tamás részesült.

oktatás
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Oklevélátadó az idegtudományi nyári képzés külföldi
hallgatóinak

Az egyesült államokbeli Budapest Semester in Cognitive Science (BSCS) programja keretében hat amerikai, egy osztrák, egy
svéd és egy ukrán egyetemista vehetett részt az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet kurzusán. A systems neuroscience
elnevezésű kurzus résztvevői a kéthónapos képzés zárásaként

dr. Gerber Gábor intézetigazgatótól és az Egyesült Államokban
élő dr. Érdi Péter agykutatótól, a nemzetközi program egyik alapító igazgatójától vehették át okleveleiket.
A kurzust elvégző diákok megismerhették az idegtudomány
molekuláris hátterét és a legmodernebb kísérleti módszereket,
de abba is betekintést nyertek, milyen szerepe van az informatikának az idegtudományok kutatásában. Elsajátíthatták továbbá
a magyar nyelv alapjait és a múzeumlátogatások, városnézések során megismerhették a közép-európai kultúra hagyományait is. Az amerikai diákok Kaliforniában, Cincinnatiben és Floridában végzik tanulmányaikat, míg a három európai hallgató
Ausztriából, Svédországból és Ukrajnából érkezett a kurzusra.
A kilenc diák hétköznap délelőttönként szemináriumokon vett
részt, az egyhetes tananyag lezárásaként pedig valamennyi pénteki napon vizsgáztak. A hétről hétre más és más tantárgyakat
biztosító study abroad program óráit az intézet és társintézeteinek munkatársai, valamint külföldön élő elismert magyar oktatók, kutatók tartották.
Nemes-Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Ismét nyári egyetem az ETK-n
Immár hagyomány, hogy a tavaszi szemeszter végén, illetve nyáron intenzív nemzetközi, két-háromhetes kurzusok indulnak az
Egészségtudományi Karon. Májusban az amerikai West Georgia
University Nursing School harmad- és negyedéves hallgatói számára szerveztek Developing Clinical Nuring Skills programot, júniusban pedig új partnerként a Delaware University Center of
Health Professions and Premedical School Studies 20 fős hallgatói csoportját oktatták az Introduction into Clinical Health Profession in the Globalised World program keretében.
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján
olvasható:
http://semmelweis.hu/hirek/2015/07/16/ismet-megkezdodott-a-nyari-egyetem-az-etk-n/

Japán patológusok és Egyesült Arab Emírségek-béli
hallgatók is érkeztek nyári szakmai programra az egyetemre
A korábban aláírt megállapodások alapján két országból is érkeztek résztvevők a Semmelweis Egyetem költségtérítéses nyári
szakmai programjaira.
A Post Mortem in Practice angol nyelvű egyhetes továbbképzésen négy japán patológus vett részt, akik a szigetország különböző városaiból, kórházaiból érkeztek. A II. Sz. Patológiai Intézet
által szervezett kurzus a Japán Patológus Társasággal 2014. június
4-én kötött megállapodás alapján jöhetett létre, és lehetőséget
adott a japán szakembereknek arra, hogy szélesítsék látásmódjukat a post mortem patológiai diagnosztika területén. A gyakorlatorientált kurzus során minden nap két boncoláson vehettek
részt, melyhez egyebek mellett hisztológiai és citológiai konzultáció és jelentéskészítés is kapcsolódott. Tekintettel arra, hogy a
szervezők fontosnak tartották az idelátogató szakemberek szak-

mai ismeretein túl bemutatni a magyar kultúrát is, a program
szerves részévé tették a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
által szervezett kulturális programokat is.
Az Egyesült Arab Emírségek-béli Gulf Medical University-ből két
turnusban összesen öt hallgató érkezett az egyetemre a márciusban aláírt megállapodás alapján nyári szakmai programra. A két
hét során betekinthettek a Konzerváló Fogászati Klinika, az I. Sz.
Sebészeti Klinika, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a
III. Sz. Belgyógyászati Klinika mindennapjaiba. A hallgatók pozitív visszajelzése annak is köszönhető, hogy a diákok a gyakorlat
során részesei lehettek az érintett klinikák napi szintű betegellátásának.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

XVI. évfolyam 6. szám 2015. szeptember 29.
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hallgatói élet

Több mint félezren vettek részt a
gólyatáborban

Kupagyőztes a Semmelweis Egyetem
vízilabdacsapata

Idén második alkalommal rendezték meg a budaörsi vízilabdaexpót. A II. Vízilabda Nyílt Nap és Expo célja a sportág népszerűsítése volt. A vízilabdasport országos seregszemléjén
az OB I-es klubok standdal, bemutatkozó anyagokkal, kisebb
programokkal voltak jelen, az érdeklődők bemutató mérkőzéseket és szakmai beszélgetéseket láthattak. Az expón részt
vettek a magyar bajnokság sportolói és a válogatott tagjai is.
Az előadások és a beszélgetések után az UVSE és a BVSC női
csapata játszott gálameccset, majd az Expo-kupa egyetemi
torna döntőjére került sor. A mérkőzést a dr. Merkely Béla
klinikai rektorhelyettest is felvonultató Semmelweis Egyetem
csapata nyerte meg.
Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Drienyovszki Tamás

A karok vezető tisztségviselői és oktatói egy fórumnap keretében
mutatkoztak be a gólyatábor elsőéveseinek, akik így első kézből
értesülhettek az őket érintő tanulmányi kérdésekről. A fórumnapot dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg, aki rendkívülinek
nevezte a jelenlévők teljesítményét, hiszen – mint mondta – a
Semmelweis Egyetemre csak a legjobb diákok kerülhetnek be. –
Hamarosan megkezdődik a tanév, amivel egyúttal életüknek egy
új szakasza is elindul. Mostantól azt tanulhatják, amit saját maguk
választottak. Bár bízom benne, hogy utólag azt mondják majd:
jó döntést hoztak, ez mégsem mindig egyértelmű, hiszen amikor pályát kell választani, az ember személyisége még nem alakult ki teljesen – fogalmazott. Hozzátette: a Semmelweiset, mint
egészségtudományi szakegyetemet választani mégis más, hiszen
annak igénye, hogy beteg embertársainkon segítsünk, legtöbbször már jóval korábban felmerül. – Persze biztosan van önök
között olyan is, aki bár kitűnő tanuló, de még nem tört felszínre
benne ez a fajta elkötelezettség. A most következő időszak tehát
különleges, izgalmas időszak lesz, hiszen eldől, jól választottak-e
– vélekedett a rektor. Megemlítette, hogy az egyetemen rengeteg gyakorlati, manuális készséget kell elsajátítani, amikhez már

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A több mint félezer elsőéves és kétszáz instruktor részvételével megtartott gólyatáborban a szakmai tájékoztatók mellett játékos
és sportos programok tették lehetővé, hogy a leendő hallgatótársak még a tanév megkezdése előtt megismerhessék egymást.

szimulációs skill laborok állnak rendelkezésre. Végül arra kérte a
leendő hallgatókat: higgyenek magukban és abban, amit csinálnak. A rektor nyitóbeszédét követően fórumot tartottak az öt kar
vezető tisztségviselői és oktatói, akik általános tájékoztatásukat
követően válaszoltak a hallgatók kérdéseire is.
A tatai ifjúsági táborban megrendezett hatnapos gólyatábor legtöbb résztvevője az Általános Orvostudományi, illetve az Egészségtudományi Karra nyert felvételt, de leendő gyógyszerész, fogorvos és egészségügyi szervező hallgatók is nagy számban voltak
jelen. A hallgatók egyebek mellett játékos vetélkedőkön, éjszakai akadályversenyen és a Hallgatói Önkormányzat tájékoztató
beszélgetésein vehettek részt, sportmérkőzéseken mérethették
meg magukat, a csoportfoglalkozásokon pedig megismerhették leendő hallgatótársaikat. A tábor fontos, szintén több éves
hagyományokkal rendelkező programja az úgynevezett Kooperáció, aminek során arról beszélgetnek, mennyire fontos a szakmákon átívelő tolerancia és együttműködésre való törekvés. Ezzel
arra akarják felhívni a figyelmet, hogy bár valamennyi kar hallgatói mást tanulnak és más-más pontszámok alapján kerültek be,
az egészségügyben végzett munkájuk során egymásra fognak
támaszkodni.
A tábort idén is az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) szervezte.
Nemes-Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Akinek mindig a tanítás volt az első –
Dr. Tömböl Terézre emlékeztek

Fotó: Tuba Zoltán

Egykori kollégái és tanítványai emlékeztek dr. Tömböl Terézre, az Anatómiai Szövet-és Fejlődéstani Intézet korábbi igazgatójára,
aki április 7-én, életének 91. évében hunyt el.

Dr. Gerber Gábor, az intézet megbízott vezetője elmondta: dr.
Tömböl Teréz 1953-ban vette át orvosi diplomáját, de már 1948tól részt vett az Anatómiai Szövet-és Fejlődéstani Intézet keringési problémákkal foglalkozó kutatásaiban TDK-sként. Összesen
67 évig dolgozott az intézetben, aminek 1977-től 1994-ig igazgatói feladatait látta el, közben pedig hat-hat évig dékánhelyettesként, majd oktatási rektorhelyettesként vett részt az egyetem
életében. – Egyszerű sorból komoly, kitartó, kemény munkával az
egyetem vezetői közé került. Vallotta, hogy csak az adatik meg,
amiért megdolgozik az ember – emelte ki dr. Gerber Gábor. Oktatási módszeréről kifejtette: számára nagyon fontos volt az anatómia elméletének és gyakorlatának megértetése, ezért az összefüggéseket világosan, precízen és egyszerűen igyekezett átadni a
hallgatóknak. Ez tette őt boldoggá, így egy pillanatra sem merült
fel, hogy otthagyná az intézetet vagy a mikroszkópját, legfőképp
pedig tanítványaihoz ragaszkodott.

Dr. Alpár Alán egyetemi docens 1993-ban demonstrátorként
került dr. Tömböl Teréz mellé. Elmondása szerint egykori tanára
boncolás közben magyarázta az anatómiát, így mindent rögtön
meg is tudott mutatni. Lényegretörő előadásain minden kimondott szó a helyén volt, ezért aki az ő óráit látogatta, mindent
megtalált a boncolások során – idézte fel. Hozzátette: a profes�szor maga volt az erő és az optimizmus, sikere pedig annak is
köszönhető volt, hogy szerette tanítványait. Dr. Tömböl Teréz
óriási szaktudása és oktatói készsége mögött színvonalas kutatómunka is állt, az intézet számos tagja az ő keze alatt vált jó szakemberré. Emellett művészi érzékéről is ismerték, az idegrendszert
például rendkívül pontosan meg tudta rajzolni, ilyenkor találkozott benne a tudós és a művész – emlékezett vissza.
Az esemény második részében annak az interjúnak egy részletét
vetítették le, amit dr. Réthelyi Miklós rector emeritus készített a
professzorral 2002-ben. Dr. Tömböl Teréz ebben elmondta egyebek mellett, hogy gyermekként szűkösen éltek, ezért négy testvérével korán megtanulták, milyen a kemény fizikai munka. De a
szülői házból hozta azt is, hogyan lehet segíteni azzal, amivel az
ember éppen tud. Mély gyökerű, hazafias nevelést kaptam, ezért a
mai napig imádom a történelmet, és számtalan könyvem van, amik
segítségével megismerhetem annak részleteit – fogalmazott.
A tanítás mindig is prioritást élvezett nála, az orvosképzés igazi
alapját jelentő graduális oktatás volt az élete, de kiváló volt az
oktatói utánpótlásban is – hangsúlyozta köszöntőjében dr. Tímár
József, hozzátéve, hogy a Semmelweis Egyetemnek sok ilyen
oktatóra van szüksége.
Az esemény zárásaként dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja elmondta: dr. Tömböl Teréz vallotta, hogy
akkor jó egy egyetem, ha megfelelő az oktatók és a hallgatók aránya, így a hallgatókra elegendő számú oktató jut, akik tudományos munkát is végezhetnek.
Nemes-Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

In memoriam dr. Csalay László 1926 – 2015
Prof. Dr. Sós József köpenyéből sokan bújtunk elő, köztünk dr.
Csalay László, aki a Toldy Ferenc gimnáziumban érettségizett,
majd a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvostudományi
Karán Summa cum laude orvosi diplomát szerzett. A Kórélettani
Intézetben először demonstrátorként, majd gyakornokként, 1963tól pedig már docensként dolgozott. 1952-ben az MTA dicséretben részesítette. 1954-ben klinikai laboratóriumi szakvizsgát tett.
Kandidátusi disszertációját 1959-ben védte meg, elsőként az intézetében. (Mellékvesekéreg hormonok hatása a szervezet serotonin
és histamin érzékenységre.) Több kandidátusi disszertáció (pl. dr.
Frenkl Róbert, dr. Pavlik Gábor) opponense volt. Több, mint
száz közleménye jelent meg, Sós Józseffel A civilizációs betegségek kórtana és dr. Gláz Edittel a Klinikai endokrinológia c. könyvek társszerzője.
Sós József professzor halála után többen is az OKI-ban folytat-

tuk a Kórélettanon elkezdett munkát. Dr. Csalay László 1975-től
nyugdíjazásáig Kertai Pál utódaként a Kísérletes Higiénés Osztály vezetője volt. 1989-ben engem ért az a megtiszteltetés, hogy
az osztályán utódja lehettem és folytathattam a Sós-Kertai-Csalay vonalat. Ő pedig 80 éves koráig több klinikai laboratóriumban
dolgozott budapesti kórházakban. Feleségével, dr. Zalay Magda
belgyógyász szakorvossal, radiológus főorvossal 60 évig élt harmonikus családi életet. András fiuk súlyos betegség következtében fiatalon meghalt. László fiuk Batthyányi Strattmann díjas
orvos négy unokájuknak édesapja.
Emberi magatartása, példamutatása, jó humora mindenütt
elnyerte munkatársai szeretetét, tiszteletét. Hamvait 2015.
augusztus 5-én a Szerviták téri Szent Anna templomban helyeztük örök nyugalomra.
Dr. Farkas Ildikó

Megjelent Wéber György, Ferencz Andrea és
Sándor József szerkesztésében:

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

Wéber György
Ferencz Andrea
Sándor József

MŰTÉTTAN

Wéber György
Ferencz Andrea
Sándor József

M ŰTÉTTAN

M Ű T É T TA N
• több mint 2000 illusztráció
• korszerű és modern kiadvány, mely
a múltat, a jelent és a jövőt egységben ismerteti
• igazi oktatásra-tanulásra írt egyetemi tankönyv, de a graduális és posztgraduális
képzésen túl a tapasztalt sebészek érdeklődésére is számít
• ápolók és műtős szakdolgozók számára is
fontos ismeretanyagot nyújt
• állatorvosoknak és állatkísérleti kutatások
iránt érdeklődők számára is ajánljuk
• Dr. Perner Ferenc, Dr. Horváth Őrs Péter
és Dr. Sótonyi Péter ajánlásával

Megvásárolható kedvezményes (Legendus) áron a Legendus és
az EOK Könyvesboltokban, illetve megrendelhető honlapunkról.

Semmelweis Kiadó

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
w w w. s e m m e l we i s k i a d o. h u
E-könyveinket keresse a honlapunkon:
www.semmelweiskiado.hu/e_konyvek/

LEGENDUS KÖNYVESBOLT
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-4408, 459-1500/56141
Nyitva tartás: H-P: 9-16 óra
info@semmelweiskiado.hu
EOK KÖNYVESBOLT
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Tel.: 459-1500/60475
Nyitva tartás: H-P: 9-15 óra

Megjelent Simon András és Tornóci László szerkesztésében:

K I N E K S ZÓ L E Z A KÖ N Y V ?
Mindenkinek, aki szeretne
megismerkedni az EKG-regisztrátumok
értékelésével. A könyvet elsősorban
orvostanhallgatóknak szánjuk, akik a
kórélettan tárgy keretein belül az EKGanalízis alapjait tanulják. Mivel azonban a
bemutatott anyag terjedelme és tartalma
jóval meghaladja a kötelező tananyag
kereteit, bátran ajánljuk a könyvet
azoknak a végzett orvosoknak is, akik
szeretnék felfrissíteni vagy kibővíteni az
EKG-val kapcsolatos ismereteiket.

•
•

•
•
•
•

M I VA N A KÖ N Y V B E N ?
EKG-felvételek: 180 db sokcsatornás
regisztrátum
minden felvételhez leírás tartozik,
esetenként klinikai és egyéb
információkkal
minden felvételhez tartozik legalább
egy feladat (megoldással)
mutató: melyik felvételeken látható egy
adott jelenség
magyarázó ábrák: 33 különálló oldalon
glosszárium: több mint 400
szakkifejezés rövid magyarázata

Megvásárolható kedvezményes (Legendus) áron a Legendus és
az EOK Könyvesboltokban, illetve megrendelhető honlapunkról.
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