XVII. évfolyam 4. szám 2016. május 30.

Semmelweis
Egyetem
A Semmelweis Egyetem hallgatóinak és közalkalmazottainak lapja

Újabb öt évre akkreditálták
a Semmelweis Egyetemet

Klinikai fórum: paradigmaváltás

Erősít az ETK
a tudományos területen

Győ rf f y Zsuzsa m egráz óa n ős z inte monográ f iá j a :
Győr ffy Zsuzsa

ORVOSNŐK

Magyarországon

Orvosnők Magyarországon
az oka annak, hogy annyi fiatal választja ma az orvosi hivatást?
• MiElsősorban
a pénz, vagy az embereken való segítés vágya tereli
őket a szakma felé?

problémákkal szembesülnek az orvosegyetemi évek alatt,
• Milyen
és mi várja őket az egészségügyben?
• Létezik-e nőies és férfias orvoslás?
már több orvosnő végez és praktizál Magyarországon, mint
• Ma
férfi orvos – milyen társadalmi következményekkel jár ez, és
miként befolyásolja az orvos–beteg kapcsolatot?

hogy kiégjenek az orvosok, és milyen módon
• Törvényszerű-e,
l ehet küzdeni ellene?
próbálják összeegyeztetni családi szerepeiket és karrier• Hogyan
jüket a hazai orvosnők?
• Miért vannak speciális helyzetben az orvos-házaspárok?
végül, de nem utolsósorban: mit jelent a „magyarországi
• És
orvos nő-paradoxon”?

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

w w w. s e m m e l we i s k i a d o. h u

#paraszolvencia #betegjog
#muhibaperek
#tudósnok
ó
ó
#immunterápia #halálközeli
#kortársaság #világjáró
#egészségnevelés #álmodás
#színház #skicc

MEGJELENT!
XII. évf./06. szám

szinapszi s | a SEM M ELW EI S EGYE T EM HALLGA TÓINAK lapja

XVII. évfolyam 4. szám 2016. május 30.

Semmelweis Egyetem
Az Orvosegyetem jogutódja.
A Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi,
Egészségtudományi, Egészségügyi
Közszolgálati, Fogorvostudományi,
Gyógyszerésztudományi Karok hallgatóinak
és közalkalmazottainak lapja
Megjelenik havonta
Felelős kiadó: az egyetem rektora;
dr. Szél Ágoston
A szerkesztőbizottság elnöke:
dr. Fejérdy Pál
fejerdy.pal@dent.semmelweis-univ.hu
A szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke:
dr. Donáth Tibor professor emeritus
donath@ana.sote.hu
Felelős szerkesztő:
Tóth-Szabó Szilvia
toth.szilvia@semmelweis-univ.hu
Telefon: 06-20-666-3196
Szerkesztőség:
Semmelweis Egyetem Kommunikációs
és Rendezvényszervezési Igazgatóság,
1085, Budapest Üllői út 26.
E-mail: ujsag@semmelweis-univ.hu
Olvasószerkesztő:
Urbán Beatrice
beatrice.urban@gmail.com
A szerkesztőbizottság tagjai:
Kormos Ágnes
kormos.agnes@semmelweis-univ.hu
Dr. Hermann Péter (FOK)
hermann.peter@dent.semmelweis-univ.hu
Dr. Kardon Tamás (KHT)
kardon.tamas@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Karlinger Kinga (ÁOK)
karlinger.kinga@med.semmelweis-univ.hu
Kovács Eszter (KRI)
kovacs.eszter@semmelweis-univ.hu
Márton Emőke (Rektori Hivatal)
marton.emoke@semmelweis-univ.hu
Dr. Máthé Zoltán (ÁOK)
mathe.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Nagy Ádám (GyTK)
adamnagy@me.com
Dr. Polgár Veronika (ETK)
polgarv@se-etk.hu
Dr. Sótonyi Péter rector emeritus
sotonyi.peter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szabóné Balogh Clarissza
claris@freemail.hu
Tölgyesi-Lovász Krisztina (Doktori Iskola)
tolgyesi-lovasz.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fekete Aimie (Szinapszis)
aimie.fekete@gmail.com
Dr. Voszka István (ÁOK)
voszka.istvan@semmelweis-univ.hu
Címlapfotó: Kovács Attila
Az újságot kiadja a Semmelweis Kiadó
www.semmelweiskiado.hu
Igazgató: dr. Táncos László
Layout: Békésy János
Terjesztés, hirdetésfelvétel:
Telek Katalin
telek.katalin@kiado.semmelweis-univ.hu

3

tartalomból

Beszámoló a Szenátus áprilisi üléséről

4. oldal

Az MTA rendes tagjává választották dr. Hunyady Lászlót és dr. Schaff Zsuzsát
Dr. Szabó György orvostudományi díjat kapott dr. Hangody László
Hetényi Géza-pályadíj és emlékérem dr. Putz Zsuzsannának

5. oldal

Klinikai fórum: paradigmaváltás a Semmelweis Egyetemen

6. oldal

Beköltözött az Ortopédiai Klinika a Korányi Projekt központi betegellátó épületébe

7. oldal

Új Nemzeti Kiválóság Program indul a hallgatók és a fiatal oktatók, kutatók támogatására

8. oldal

Japánba látogatott az egyetem delegációja

9. oldal

Dr. Dörnyei Gabriella: Erősít az ETK a tudományos területen

10. oldal

Kutatói Szalon a Huxley-családról

11. oldal

Újraindult az együttműködés a párizsi Pasteur Intézet és a Semmelweis Egyetem között
Hőgyes Endre nyomán
A kutatásban nincs monotonitás – Nők a Tudományban Kiválósági Díjat kapott
dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla

12. oldal

Létrejött az Anatómiai Tömb Bodroginé Maróti Anikó vezetésével

13. oldal

Háda Beatrix Éva: Jó csapattal csak előre lehet menni – portrésorozat a főnővérekről

14. oldal

Rezidens Szalon: A psychés problémák a tudat újszerű megközelítésében

15. oldal

Kézhigiénés világnap Semmelweises díjazottakkal
Mentőtiszt nap az Egészségtudományi Karon

16. oldal

A fogászati prevenciót célzó nemzetközi projektben vehet részt az egyetem

17. oldal

Besuch des ungarischen Botschafters am ACH

18. oldal

90. születésnapja alkalmából köszöntötték dr. Lapis Károlyt

19. oldal

Az inspiráló beszélgetések és a szakmai jó tanácsok adják a legnagyobb segítséget –
Kerpel-sorozat II.

20. oldal

Kerpel Tehetségnap a Semmelweis Szalonban

21. oldal

Chinese delegation at Semmelweis University

22. oldal

Több nevezés, több borvidékről – kiválasztották a Semmelweis Egyetem 2016-os borait

23. oldal

Bemutatták a Nagyvárad téri Elméleti Tömb történetéről szóló könyvet
A test pillérei – Verebes György kiállítása a Semmelweis Szalonban

24. oldal

Baráti Kör – Kérdések és újdonságok az orvostörténetben

25. oldal

Búcsú dr. Vígváry Zoltántól
Életének 90. évében elhunyt dr. Rigó János

26. oldal

Kulturális kedvezmények az egyetem hallgatóinak
és munkatársainak
Számtalan kedvezményes kulturális lehetőséggel élhetnek a Semmelweis Egyetem munkatársai és hallgatói a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság jóvoltából. Kedvezményesen vásárolhatnak jegyet színházi előadásokra, irodalmi estekre, kulturális talkshow-kra, komolyzenei koncertekre, jazz
estekre, művészfilmekre és kiállításokra, könyvbemutatókra, valamint gyerekprogramokra is.
A Radnóti Színházban az egyetemi munkatársak és hallgatók 20 százalékkal olcsóbban nézhetik meg
a világszínház klasszikus és modern vonulatának alkotásait. Szintén kedvezményesen tekinthetik meg
a József Attila Színház előadásait, ahol az egyetem munkatársai 10 százalék, míg hallgatóinak 20 százalék kdevezményt kapnak a jegyek árából. Itt elsősorban zenés darabok, krimik, szórakoztató darabok és mesejátékok szerepelnek a műsoron. Ugyancsak 10 százalékos kedvezménnyel látogathatók a
Rózsavölgyi Szalon előadásai, melynek programjában színházi és irodalmi estek, kulturális talkshow-k,
komolyzenei és jazzkoncertek, könyvbemutatók, valamint gyerekprogramok szerepelnek.
Az egyetem munkatársai és hallgatói 20 százalék kedvezménnyel ülhetnek be a Cirko-Gejzír moziba is,
ahol egyebek mellett svéd, norvég, izlandi, lengyel, belga, dán, francia, argentin és spanyol művészfilmeket vetítenek többnyire eredeti nyelven, felirattal. A Pólus Mozi ugyancsak kedvezményesen látogatható, itt minden 2D-s jegy 1190 forintba kerül, kivéve szerdán, ekkor csak 990 Ft.
Az egyetem kapcsolatban áll több múzeummal is, így a Budapesti Történeti Múzeum 600 Ft-os diák
és 1200 Ft-os munkatárs jegyet, míg a Műcsarnok egy állandó 20 százalékos kedvezményt biztosít
kiállításai megtekintésére.
A munkatársak és a hallgatók igényelhetnek Alexandra Kártyát is, ami kedvezményes könyvvásárlási
lehetőséget biztosít az Alexandra Könyváruházakban.
Az összes kedvezmény egy helyen:
http://semmelweis.hu/hirek/sport-es-kulturalis-kedvezmenyek/

Nyomta: Mester Nyomda Kft.
ISSN 1586-6904

Időszakos kedvezmények:
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Semmelweis Egyetem

Beszámoló a Szenátus áprilisi üléséről
Dékáni, igazgatói és docensi kinevezésekről döntött egyebek mellett a Szenátus. Az ülés elején dr. Szél Ágoston rektor átadta dr.
Domján Gyulának az egyetemi tanári kinevezését.
Idén először készített beszámolót az elmúlt éves rektori tevékenységéről a Szenátus számára dr. Szél Ágoston. A több mint harminc oldalas dokumentumban egyebek mellett kitért a kancellári rendszer bevezetésére, az új SZMSZ megalkotására, a Klinikai
Központ létrehozására, a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának elfogadására, a rektorválasztásra, az egyetem helyezéseire a
nemzetközi és hazai tudományos listákon, az intézmény nemzetközi kapcsolataira, valamint értékelte az egyetem oktatási tevékenységét. A Szenátus elfogadta a rektori beszámolót.
Ismét dr. Gaál Pétert választotta az Egészségügyi Közszolgálati
Kar dékánjának a testület, így július 1-től továbbra is ő lesz a kar
vezetője. Igazgatói és intézetvezetői pályázatokról is szavaztak a
szenátorok. Meghosszabbították dr. Ferdinándy Péter (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet), dr. Ács Nándor (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) és dr. Vásárhelyi Barna (Laboratóriumi Medicina Intézet) kinevezését. Új igazgatója lesz a III. Sz.
Belgyógyászati Klinikának, július 1-től dr. Masszi Tamás vezeti.
Kilenc docensi álláshelyről is szavaztak az ülésen. Az Általános
Orvostudományi Karon dr. Zádori Zoltán és dr. Görbe Anikó a
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetbe, dr. Szőlősi Zoltán
az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetbe, dr. Pilling János
a Magatartástudományi Intézetbe, dr. Ertsey Csaba a Neurológiai Klinikára, dr. Jeney Csaba az Orvosi Mikrobiológiai Intézetbe,
dr. Bohács Anikó a Pulmonológiai Klinikára, dr. Rónai Zsolt és dr.
Kardon Tamás pedig az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és
Patobiokémiai Intézetbe kapott kinevezést. A Fogorvostudomá-

nyi Karon dr. Kerémi Beáta az Orálbiológiai Tanszék, az Egészségtudományi Karon dr. Pálfi Erzsébet az Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének docense lett.
Elfogadta a Szenátus az SZMSZ azon módosítását, amely pontosítja többek közt a tudományos tanácsadói és a kutató professzori munkakör kinevezési feltételeit, valamint egyszerűsíti a
vezető oktató és kutató munkakörök pályázati eljárását.
Megszavazta a Szenátus az Mozgásszervi Daganatok Tanszéki
Csoport létrehozását, mely az Ortopédiai Klinikán működik majd.
Új képzések indításáról is döntött a testület: támogatták, hogy
az Egészségtudományi Karon Podiáter, az Egészségügyi Közszolgálati Kar Menedzserképző Központjában pedig Minőségügyi és
betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzés induljon.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Újabb öt évre akkreditálták a Semmelweis
Egyetemet

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) újabb öt évre, 2020. december 31-ig akkreditálta a Semmelweis Egyetemet és az öt karát. Az erről szóló oklevelet dr. Balázs Ervin, a testület elnöke adta át ünnepélyes keretek közt dr. Szél Ágoston
rektornak.
Dr. Hermann Péter oktatásért felelős rektorhelyettes elmondta: a MAB a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény, valamint a bizottság akkreditációs elvárásai és a felsőoktatási minőségbiztosítás európai
sztenderdje alapján értékelte az egyetemen folyó
képzést, valamint a tudományos kutatás feltételeit.
Ezzel összefüggésben vizsgálta az egyetem alaptevékenységét, működését, személyi- és infrastrukturális ellátottságát, valamint a minőségbiztosítását –
tette hozzá.
Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentés alapján a MAB egy
határozatot hozott, melyben megállapította, hogy
az egyetem megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, melyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása egyetemakkreditáció feltételeként szab.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Az MTA rendes tagjává
választották dr. Hunyady
Lászlót és dr. Schaff
Zsuzsát
Az Akadémikusok Gyűlése zárt ülésén megválasztotta az MTA új
rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Rendes taggá választották a Semmelweis Egyetemről dr. Hunyady Lászlót, az Általános Orvostudományi Kar dékánját és dr. Schaff Zsuzsát, a II. Sz.
Patológiai Intézet professor emeritáját.
A Magyar Tudományos Akadémia alapszabálya szerint rendes tag
az a levelező tag lehet, aki megválasztása óta jelentős tudományos eredményeket ért el.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉLBŐL
Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban
való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP_16)
Célja:
A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös
programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való
magyar részvétel előmozdítása.
A jelen pályázati felhívásra pályázhatnak:
a)	
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság,
szövetkezet,
b) 	Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepe,
c) 	költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei,
d) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek.
Projektjavaslatok az alábbi témában nyújthatók be:
A alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása.
A rendelkezésre álló keretösszeg, az igényelhető támogatás
mértéke:
Az A alprogram esetében: az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 200 millió Ft; a maximálisan igényelhető
támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor esetén 3 millió Ft).
A támogatás mértéke: 100%
A pályázatok értékelése és elbírálása egyszerűsített eljárásrendben történik szakaszos elbírálással.
Értékelési határnapok:
		
		

– 2016. 06. 10.
– 2016. 09. 10.
– 2016. 12. 10.

Bővebb információk:
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-reszvetel-osztonzese/europai-unio-horizont
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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Dr. Szabó György
orvostudományi díjat
kapott dr. Hangody László
Dr. Hangody László, a Traumatológiai Tanszék vezetője kapta
idén a Hemingway Alapítvány Dr. Szabó György orvostudományi díját. Az elismerést George F. Hemingwaytől vehette át a
Magyar Tudományos Akadémián.
Az ünnepségen a megjelenteket dr. Vizi E. Szilveszter, az
MTA volt elnöke köszöntötte, majd dr. Rosivall László, a Kórélettani Intézet egyetemi tanára méltatta dr. Szabó Györgyöt. A díjazottat és a munkásságát dr. Surján László mutatta be.
Dr. Hangody László több szempontból is nagy megtiszteltetésnek érzi a díj elnyerését. Mint mondta, egyrészt azért, mert tudja,
kiknek adományozták az elismerést korábban, másrészt a díjat
odaítélő grémium összetétele miatt.
– Nagy megtiszteltetés, hogy gyakorló sebészként nekem ítélték
ezt oda. Mindig a gyakorlat oldaláról közelítem meg tudományt,
ilyen szempontból érzem különösen fontosnak, hogy egy ilyen
megközelítést díjaztak – hangsúlyozta.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Hetényi Géza-pályadíj
és emlékérem dr. Putz
Zsuzsannának
Hetényi Géza-pályadíjjal és emlékéremmel díjazták dr. Putz
Zsuzsannát, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika tanársegédjét
a Magyar Diabetes Társaság (MDT) kongresszusán. A díjjal
azok munkáját ismerik el, akik kiemelkedő mértékben járultak
hozzá a hazai diabétesz kutatás nemzetközi elismertségének
növeléséhez.
A díj átvételét követő Hetényi Géza előadásában dr. Putz Zsuzsanna kitért az elmúlt években született legfontosabb kutatási
eredményeinek ismertetése mellett Hetényi Géza munkásságára
is, akinek orvosi szemlélete a neuropathia kutatás terén még ma
is irányt ad. Elmondta, a díj azért is különös jelentőségű számára,
mivel Hetényi Géza orvosi pályáját a Korányi Sándor által vezetett III. Sz., vagyis a jelenlegi I. Sz. Belgyógyászati Klinikán kezdte.
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Klinikai fórum: paradigmaváltás a
Semmelweis Egyetemen
A Semmelweis Egyetem paradigmaváltás mellett határozott – foglalta össze a klinikai fórum legfontosabb üzenetét dr. Merkely
Béla, a Klinikai Központ vezetője. Mint mondta, az egyetemen a progresszív ellátás fejlesztése mellett a strukturált regionális
ellátási rendszert is ki kell alakítani, mellyel a teljes klinikai portfóliót sikeresen lehet működtetni.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az egyetem Klinikai Központjának jelenéről és jövőképéről tartott fórumot dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes, dr. Szél Ágoston rektor és dr. Szász Károly kancellár, valamint a Közép-magyarországi régió ellátásáért felelős miniszteri biztos,
dr. Cserháti Péter. az EOKban megszervezett tájékoztató fórumra munkatársakat
és hallgatókat vártak, amely
kezdésre zsúfolásig megtelt.
Dr. Szél Ágoston bevezetőjében felidézte, korábban
rektorként ő volt a Klinikai
Központ elnöke is, de a kancellári rendszer bevezetése
után úgy gondolta, érdemes lenne más módon kialakítani a szervezet működését. Ennek eredményeként
azóta a rektori, a kancellári,
és a Klinikai Központ elnökének feladatai elkülönülnek egymástól. Hozzátette:
az átalakítás biztosan hasznos volt abból a szempontból, hogy a
központ elnöke ízig-vérig klinikus, akinek nagyobb rálátása van a
klinikumra mint neki és vállalja a felelősséget nagyon sok nehéz
döntésért. Kiemelte: dr. Merkely Bélával teljes egyetértésben arra
törekszenek, hogy a következő években igen jelentősen növeljék
a Semmelweis Egyetem presztízsét a fővárosi betegellátásban.
Dr. Merkely Béla a fórumon megjelent orvosoknak, szakdolgozóknak és hallgatóknak prezentációt tartott a Klinikai Központ eddigi
munkájáról és a jövőbeni terveiről. Emlékeztetett arra, hogy a
központ elnöksége tavaly október óta dolgozik együtt. Az egyik
első feladatként felmérték a klinikum, valamint ezzel egy időben
a Közép-magyarországi régió helyzetét és benne a Semmelweis
Egyetem jelenlegi szerepét, illetve jövőbeli lehetőségeit – ismertette. Mint mondta, az egyetemi klinikák tekintetében a szegedi
és a pécsi előrébb jár, mint a Semmelweis Egyetem, hiszen saját
régióikban fő ellátók és már egyesültek a megyei kórházakkal. Ez
folyamatban van Debrecenben is, ahol új kategóriaként megjelenik az egyetemi kórház elnevezés is – tette hozzá. A felmérés
alapján megállapították, hogy a Semmelweis Egyetem portfóliója hiányos és szükség lenne itt is egyebek mellett egy egyetemi
kórház jellegű funkció megvalósítására.
A Klinikai Központ elnöke az egyetem erősségei közé sorolta,
hogy a Közép-magyarországi régióban található, amelyik az egyik
legnagyobb agglomeráció: itt található a nemzetközi oktatás
egyik nagyon fontos fellegvára, erős a nemzetközi kutatási jelenlét, fejlett gyógyszerészeti ipar. Az egyetem ezeket kihasználva
növelheti a szakmai portfólióját – hangsúlyozta. Kitért az intéz-

mény gyengeségeire is: a klinikum széttagoltságára, az elavult
infrastruktúrára, az alacsony szintű hotelszolgáltatásra, a régi
épületekre, illetve a párhuzamosságokra. Ide sorolta azt is, hogy
ez egyetemi struktúra mozgatása nehéz, lassan megy a döntések
előkészítése.
Dr. Merkely Béla leszögezte, a klinikum fejlesztésének kiindulópontja az, hogy az oktatás minőségének a záloga egy egységes
egyetemi betegellátási háttér. – Nem létezhet orvosképzés erős
gyakorlati képzési háttér, klinikai hálózat nélkül – jelentette ki.
Emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem az ország legnagyobb gyógyító intézménye, az összes betegellátó tevékenység
6 százaléka itt folyik. Véleménye szerint az egyetemen minden
gyógyító diszciplínának jelen kellene lennie a tancélos beteg
ellátástól a legmagasabb szintű progresszív ellátásig, de jelenleg ez nincs így. Úgy fogalmazott, a nehézségek is indokolják,
hogy struktúraváltásra van szükség: strukturált regionális ellátási
rendszert kell kialakítani, mellyel sikeresen tudják majd működtetni a teljes klinikai portfóliót. – Másképpen ez nem lehet egy jól
működő szakegyetem. Minden gyógyító diszciplínát széles körben, a legmagasabb progresszivitási szinten is el kell tudni látni
– hangsúlyozta a Klinikai Központ elnöke.
Mérsékelten javultak a klinikum lehetőségei – mondta az idei
költségvetésről dr. Merkely Béla, aki részletesen bemutatta a klinikák gazdálkodásai adatait, majd annak az 500 millió forintnak a
felhasználásáról is beszélt, amit a fenntartó biztosított az egyetem számára a Felsőoktatási Struktúraváltási Alapból.

A klinikák gazdálkodásával kapcsolatban úgy vélekedett: szükség van az akut ellátás részarányának a növelésére, mert azok
a TVK-mentes tevékenységek, melyeket az OEP nem sújt volumenkorláttal, nagyrészt ilyen jellegű ellátások. Fontosnak tartja
azt is, hogy a kapacitások bővülésével párhuzamosan a nagy forgalmú klinikák nemzetközi, speciális képzőcentrumokat hozzanak
létre és vegyenek részt a hazai nemzetközi orvosi szakorvosképzésben. – Egy klinika működésénél nem szabad elfelejteni, hogy
beteg- és hozzátartozó-központúnak, átláthatónak, és melegszívűnek kell lennie az ellátásnak. Nem lehet azokon a klinikákon jó

XVII. évfolyam 4. szám 2016. május 30.

7

klinikum
centralizációkat, amelyek költségtakarékosabb és hatékonyabb
működést tesznek lehetővé, az önálló Onkológiai Központ létrejöttét, valamint a PET-CT befogadást. Bejelentette azt is, hogy
valószínűleg az év végére lesz új PET CT-je az egyetemnek.
Dr. Merkely Béla prezentációjában szólt a hosszú távú elképzelésekről is: az egyetem kormányzati támogatással kialakítana egy
budai campust, mellyel bővíteni tudja az oktatási kapacitását.
Kitért arra: a fővárosi betegellátási egyenlőtlenségét orvosolva a
János Kórház struktúráján új tömbök jönnének létre, az egyetem
ide helyezné át a teljes gyermekgyógyászati kapacitását is.
Ezt követően dr. Cserháti Péter tartott előadást a Közép-magyarországi régióban az elmúlt években lezajlott egészségügyi fejlesztésekről és átalakításokról. Nagyon komoly érdem az út, amin
tavaly óta a Semmelweis Egyetem elindult – hangsúlyozta.
A miniszteri biztos, illetve az egyetem vezetői ezután a fórum
résztvevőinek kérdéseire válaszoltak.

ellátást nyújtani, ahol frusztráltak a dolgozók és rideg a hangulat – közölte.
Dr. Merkely Béla álláspontja szerint a célok eléréséhez elengedhetetlen a belső tartalékok mozgósítása, az ésszerű gazdálkodás, a struktúra optimalizálása, nyitás a magánfinanszírozás felé,
a külföldi graduális és posztgraduális hallgatók, valamint a klinikai vizsgálatok számának növekedése, továbbá az egyetem
egészségipari szerepének növelése ún. spin off cégek létrehozásán keresztül.
Szavai szerint a tervezett változások egyik legfontosabb eredménye lehet az orvosok és a szakdolgozók megtartása, hiszen ezekkel a lépésekkel világos üzenetet tudnak megfogalmazni számukra. Ugyancsak fontosnak tartja a rezidensek számának növelését, illetve a továbbfejlődési lehetőség biztosítását a klinikákon
a szakorvosjelölteknek. Ezzel összefüggésben jelezte, a klinikákon egy teljesítményalapú anyagi és erkölcsi elismerésrendszert
kell kialakítani.
A Klinikai Központ elnöke beszélt a tavaly október óta lezajlott
változásokról. Példaként említette egyebek mellett a klinikai

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Befejeződött az Ortopédiai Klinika átköltözése a Karolina úti
telephelyről a Korányi Projekt központi betegellátó épületébe
– mondta el lapunknak dr. Szendrői Miklós, a klinika igazgatója, hozzátéve, hogy a költözés két hétig tartott. Úgy fogalmazott: az 1951-es épületből olyan volt átköltözni, mint egy
Trabantból átülni egy Mercedesbe.
Dr. Szendrői Mikós kiemelte: a félreeső, gazdaságtalanul működtethető Karolina úti épületből egy olyan modern, új helyre költözhetett a klinika, ahol összehasonlíthatatlanul jobb körülmények
között működhet tovább.
Példaként említette, hogy mostantól négy-, három- és kétágyas,
légkondicionált, külön mosdóval, zuhanyzóval ellátott kórtermekben biztosítják a betegek elhelyezését a korábbi hat-, illetve
négyágyas kórtermek helyett. A korszerű, 21. századi igényeket kielégítő, kivetítővel és modern műtőasztalokkal felszerelt
műtőblokk is jelentős előrelépés a korábbi környezethez képest
– tette hozzá.
Az igazgató hangsúlyozta: az új helyszín a gyógyításban is kicsit
más szemléletet igényel, mert mostantól könnyen elérhető számukra például a belgyógyászati, pszichiátriai, neurológiai konzí-
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Beköltözött az Ortopédiai Klinika a Korányi Projekt
központi betegellátó épületébe

lium lehetősége a Külső Klinikai Tömb klinikáinak közelsége miatt.
Hasonlóképpen kedvező az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Klinika intenzív osztályának közelsége az épületen belül, hiszen
az Ortopédiai Klinikán nagy, nehéz tumorműtéteket is végeznek,
amelyeknél jó, ha a közelben van intenzív terápiás háttér.
Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Minősített andrológiai képzőhely lett az Urológiai Klinika
Az Európai Andrológiai Akadémia minősített képzőhelye lett az
Urológiai Klinika. A minősítés három évre szól, melyet az Európai Andrológiai Akadémia akkreditáló központja szigorú szakmai
elvek mentén bírál el.
Az oklevél annak elismerése, hogy a klinika Andrológiai Centrumában az oktatás, a betegellátás és a tudományos tevékenység az európai andrológiai centrumok magas színvonalán történik. – Az elismerés egyben nagy felelősséggel is jár – mondta dr.

Kopa Zsolt egyetemi docens, az Andrológiai Centrum vezetője
– hiszen mostantól az európai andrológus szakorvosjelöltek klinikánkon végezhetik kötelező gyakorlatukat. Az intézmény 2004
óta – Magyarországon egyedüliként – az Európai Urológus Tanács
által EBU minősítéssel rendelkező hitelesített oktatóközpont.
Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Új Nemzeti Kiválóság Program indul a
hallgatók és a fiatal oktatók, kutatók
támogatására
A tehetséges, ígéretes kutatói életpálya előtt álló hallgatók, fiatal oktató-kutatók támogatását elősegítő Új Nemzeti Kiválóság Program indul – jelentette be dr. Palkovics László oktatási államtitkár a Semmelweis Egyetemen tartott sajtótájékoztatóján, amelyen
részt vett dr. Szél Ágoston rektor és Sándorné dr. Kriszt Éva, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke is. Az ösztöndíjpályázati
program a 2012 és 2015 között működtetett Nemzeti Kiválóság Program pozitív tapasztalataira épül, a magyar költségvetésből
2016-ban 2,2 milliárd forintot biztosítanak erre a célra.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

sajtótájékoztatón dr. Palkovics László. Az ösztöndíjak összege havi 75 000 és 350 000 között
változhat. A program célja, hogy a kutatói utánpótlást biztosítsa és segítse a tehetséges kutatók itthon tartását.
Mint mondta, a programban nemcsak a hallgatói ösztöndíjakat finanszírozzák: a teljes összeg
40 százalékáig az egyetem rezsiköltséget számolhat el, ennek egy részét általános egyetemi
kiadásokra lehet fordítani, egy részét pedig az
adott hallgató, szakember kutatásainak támogatására. Az államtitkár elmondta, évente ezer
támogatottal számolnak.
Dr. Palkovics László szólt arról is, hogy 2017-ben
átalakítják az intézménykiválósági támogatá
sok rendszerét. Mint mondta, 2016-ig évente
9,8 milliárd forintot fordított erre a központi
költségvetés, ez az összeg jövőre beépül a felsőoktatás költségvetésébe, az intézmények,
intézményi kutatócsoportok pályázhatnak erre
az összegre. Mint mondta, ezeket a támogatásokat célzottan egyetemi alapkutatásokra fogják fordítani.
Sándorné dr. Kriszt Éva, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke üdvözölte a program bejelentését. Mint fogalmazott, lényeges, hogy hosszú távra tervezett
programról van szó, emellett a kiszámíthatóság is nagyon fontos, és az is, hogy minden tudományterületet érint a program.
Kiemelte, hogy a BSc-től a posztdoktorokig a teljes vertikumot
lefedi. Mint mondta, a cél az, hogy a kiváló hallgatóknak vonzó
perspektívát biztosítsanak és megfelelő oktatói utánpótlást tudjanak kinevelni az egyetemek.
Dr. Szél Ágoston rektor úgy fogalmazott, az egyetem legalapvetőbb feladata, hogy a beiratkozott hallgatók számára rendelkezésre bocsássa azt a tudást, amivel a diplomát megszerezheti, de
ugyanilyen fontos, hogy biztosítsa az oktatói-kutatói utánpótlást.
Egy ilyen támogatási lehetőség segítséget jelent abban, hogy
kiemelkedjenek a legtehetségesebbek, hozzájárul az utánpótlás
kineveléséhez, a tehetségek itthon tartásához is. Mint mondta,
az agyelszívás okozta veszteségek, amikor fiatal kutatók külföldön folytatják pályafutásukat, nagyon fájdalmasak egy egyetem
számára: az új kiválósági program alkalmas arra, hogy a versenyképesség lehetőségét biztosítsa. Kiemelte, a Semmelweis Egyetem saját programjával, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó
Programmal is igyekszik a kiváló hallgatókat, szakembereket itthon tartani.

– Az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében a felsőoktatási
intézményekben az alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelölt és 40 év alatti
posztdoktor kutatók részesülhetnek támogatásban – közölte a

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Hivatalos látogatást tett Japánban dr. Szél Ágoston rektor és dr. Sándor József, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet egyetemi tanára. A küldöttség több egyetemen, egyebek mellett a Saitama Medical Universityn, a Josai International Universityn és az
International University of Health and Welfare-en tett látogatást. A program során dr. Szél Ágoston Doctor Honoris Causa címet
vehetett át a Josai Egyetemen. Ez volt az első alkalom, hogy rektori szintű delegáció érkezett Japánba a Semmelweis Egyetemről.
A delegáció járt a Saitama Medical Universityn (SMU), amely
2002 óta áll kapcsolatban a Semmelweis Egyetemmel. Az ünnepi
tudományos ülésen – melyen Szerdahelyi István, Magyarország
tokiói nagykövete és Juhász Györgyi nagykövetségi tanácsos
is részt vett – dr. Szél Ágoston rektor Semmelweis Ignác életéről, felfedezéséről, jelentőségéről, dr. Sándor József pedig a Saitama és a Semmelweis Egyetem kapcsolatának történetéről tartott előadást.
A tudományos ülés során dr. Szél Ágoston a Pro Universitate Díj
ezüst érmét adta át Mashami Bessho professzornak, az SMU
elnökének. Yoshitaka Tsuji professzor és Masako Saito a Semmelweis Egyetem elismerő oklevelét vette át. A tudományos
ülést követően megnyitották a Semmelweis Ignácról szóló kiállítást, melyen dr. Szél Ágoston, Szerdahelyi István nagykövet és dr.
Sándor József mondott köszöntőt. A kétfős egyetemi delegáció
részt vett az SMU tanévnyitó ünnepségén is, valamint az ehhez
kapcsolódó White Coat Ceremony nevű ünnepségen, amelynek
keretében a negyedéves hallgatók ünnepélyes keretek között
kapták meg a nevükkel hímzett fehér köpenyt az SMU vezetőitől és a magyar vendégektől – jelezve ezzel, hogy tanulmányaik
részeként megkezdhetik a klinikai gyakorlatot.
A magyar küldöttség ellátogatott az alapításának ötven éves
évfordulóját ünneplő Josai International Universityre, mellyel a
Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi és Egészségtudományi Kara évek óta sikeres együttműködést folytat. A kétezer
nyolcszáz új hallgató részvételével lezajlott tanévnyitó ünnepségen dr. Szél Ágoston is köszöntőt mondott, továbbá a Pro Universitate Díj ezüst érmét nyújtotta át Noriko Mizutának, az egyetem kancellárjának. A rektor a japán egyetem tiszteletbeli professzora lett, az ünnepségen vehette át a Doctor Honoris Causa
címről szóló oklevelet. A megnyitót követően a küldöttség a Josai
International Universityn tanuló magyar hallgatókkal is találkozott.

A Semmelweis Egyetem küldöttsége ellátogatott az alapításának százéves évfordulóját ünneplő Tokyo Medical Universityre
is. A látogatás kapcsán távlati célként meghatározták, hogy a
jövőben a Saitamai Egyetemmel kötött megállapodáshoz hasonlót szeretnének létrehozni a két intézmény között egy oktatói és
hallgatói csereprogram keretében. A küldöttség a tokiói International University of Health and Welfare (IUHW) rektorával, Masaki
Kitajimával (aki egyben a Semmelweis Egyetem Honoris Causa
professzora) is találkozott. Egyebek mellett arról egyeztettek,
hogy az egyetem közeljövőben megnyíló új kampuszának két
egysége, a Medical Science Technology és a Department of Nursing együttműködést tervez a Semmelweis Egyetemmel.
A rektori látogatás megszervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért az Egyetem köszönettel tartozik dr. Mernyei
Máriának, a Japánban élő – korábban a Semmelweis Egyetemen
végzett – patológus főorvosnak.
Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dékáni látogatás a finnországi Laurea Egyetemen
Dr. Nagy Zoltán Zsolt az ETK dékánja április közepén látogatást tett a kar legrégebbi nemzetközi partnerénél, a Laurea University
of Applied Sciences Tikkurila kampuszán (Finnország, Helsinki).
A látogatáson részt vett dr. Hollós Sándor főiskolai tanár is,
aki régóta segíti a két intézmény együttműködésében. A delegációt a finn egyetem elnöke, a Tikkurila Campus igazgatója,
igaz
gatóhelyettese, az egyetem nemzetközi ügyekért felelős
igazgatója, illetve a karunkkal kapcsolatot tartó vezető oktató
fogadta.
A megbeszélések során – az immár több mint 20 éves együttműködés tapasztalataira építve – mindkét fél kinyilvánította a
további együttműködés iránti elkötelezettségét, melynek főbb
elemeit is meghatározták: mobility window kialakítása a képzési
programokban az Erasmus csereprogram minőségének javítására; a kölcsönös kreditelismerés mértékének fokozása; Erasmus+
pályázati partnerség kialakítása a Public Health BSc és MSc ápolói

program kifejlesztésére vonatkozóan, illetve a transzatlanti kapcsolatok közös fejlesztése, elsősorban a közös képzések folytatására fókuszálva.
A delegáció részt vett a Laurea Egyetem XIV. hagyományos nemzetközi szemináriumának ünnepélyes megnyitóján. Az ETK képviselői büszkén értesültek a jelenleg is Erasmus tanulmányaikat ott
folytató semmelweises hallgatók kiváló munkájáról és a kar nemzetközi munkájának elismertségéről. A jelenleg a Laurea Tikkurila Campuson vendégeskedő hallgatókkal külön is volt módjuk
találkozni a kar képviselőinek. Dr. Nagy Zoltán Zsolt meghívására
a felek megegyeztek abban is, hogy a Laurea University of Applied Sciences részéről a kora őszi hónapokban viszontlátogatásra
kerül sor az Egészségtudományi Karon.
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Semmelweis Egyetem

Dr. Dörnyei Gabriella: Erősít az ETK
a tudományos területen

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A karon folyó tudományos munka színvonalának emelése, a kutatási paletta szélesítése, a laborinfrastruktúra fejlesztése és a nemzetközi kutatási együttműködések bővítése is szerepel az Egészségtudományi Kar új tudományos dékánhelyettese, dr. Dörnyei
Gabriella céljai között. A kar erősíteni kíván a tudományos területen, ezt is jelzi, hogy három év szünet után ismét betöltötték ezt
a posztot.
Az
Egészségtudományi
Karon (ETK) jelenleg 35
témában folynak kutatások, további 23 kiemelt
témában pedig nemzetközi grantek segítségével
szeretné elindítani a tudományos munkát a kar. Az
efelé vezető első lépésként
cél a külföldi intézményekkel való jelenlegi, főleg
oktatási együttműködések kiegészítése a kutatási
területtel, valamint a kapcsolatok bővítése – számolt be dr. Dörnyei Gabriella, akit 2016 áprilisától
nevezett ki dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán tudományos dékánhelyettesnek.
A kar kutatási palettája egyébként jelenleg
is nagyon széles, mind
a 14 tanszék részt vesz
ebben valamilyen témával.
Ugyanakkor ahhoz, hogy
tovább erősítsen az ETK a
tudományos területen, fej-

lesztésekre van szükség egyebek mellett a laborinfrastruktúrában is, mely jelenleg csak az oktatáshoz megfelelő – jelentette
ki az új dékánhelyettes. A kiemelt projektek közé tartozik, hogy a
2014 decembere óta Magatartás-élettani Kutatólaborként a karhoz tartozó, dr. Nyakas Csaba vezette állatkísérletes labor fizikailag is átkerüljön a Testnevelési Egyetemről az Egészségtudományi Karra. Az állatkísérletes labor új perspektívát jelent, újfajta
kutatásokra nyílik lehetőség – mondta.
A tervek között szerepel a pályázati aktivitás emelése is. A Horizont 2020 program keretében már szerveződik egy konzorciumi
csoport, melyhez eddig négy magyar és 13 külföldi partner csatlakozott, hogy közösen pályázzanak nemzetközi grantre az Öregedés és metabolikus, kardiovaszkuláris és neurodegeneratív betegségek; kutatás, megelőzés, személyre szabott terápia témában.
A laborfejlesztéstől, a szintén a tervekben szereplő kutatói állomány növelésétől, az új nemzetközi kapcsolatoktól és pályázatoktól azt várja a kar, hogy bővüljön a publikációs tevékenység, és közelítsen az Általános Orvostudományi Kar szintjéhez.
Az elmúlt 5 évben egyébként 108 szerzőtől 987 publikáció jelent
meg – közte 258 angol nyelven –, melyek 41 százaléka az orvosés egészségtudományi területhez kapcsolódik.
A tudományos dékánhelyettes szólt arról is, hogy kiemelten kezelik a tudományos diákköri munkát (TDK), mely a kutatói utánpótlás nélkülözhetetlen eszköze. A kari tehetséggondozó program,
mely 2010-ben egy intézeti kezdeményezésből nőtte ki magát,
2012-ben csatlakozott az egyetemi Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programhoz. Az elmúlt két év során új szabályozást
dolgozott ki a kar ezzel a területtel kapcsolatban, a TDK-s hallgatók száma pedig csaknem megduplázódott.
A rövid távú tervek közé tartozik a doktorandusz hallgatók bevonása a tehetségtámogató programokban,
a hosszú távú cél pedig az, hogy a karnak az egyetemi Doktori Iskolán belül legyen önálló tudományági doktori iskolája. Ennek előkészítő munkája szerepel a dékánhelyettes három évre szóló programjában.
Dr. Dörnyei Gabriella az ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszékének vezetője. Fő kutatási témája a vénák
tónusának szabályozó mechanizmusai és a visszérbetegség kialakulásának patomechanizmusa. Korábban
18 évig az Általános Orvostudományi Karon dolgozott, majd 2008 óta az ETK munkatársa. Mint mondja,
ez komoly profilváltás volt számára, hiszen az ETK-n
a fő fókusz az oktatáson van, több mint 3500 hallgató tanul itt 27 képzési formában. Ezzel együtt a
kar tudományos életének erősítése kiemelt prioritás
a kar vezetése, valamint a tanszékvezetők számára
is. Dr. Dörnyei Gabriella azt mondja, új feladatkörére
egyfajta koordinációs tevékenységként tekint, hiszen
csak csapatmunkával, jó együttműködéssel lehet
eredményeket elérni.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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kutatói szalon

Kutatói Szalon a Huxley-családról
A Huxley család három kiemelkedő tagjáról emlékezett meg az áprilisi Kutatói Szalon, melyet az egyetem és az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottság közösen rendezett. A programot dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes nyitotta meg, aki emlékeztetett,
hogy a család mindhárom tagja példaképnek tartotta a nagyapát, Thomas Henry Huxley-t, aki zoológusból lett professzor, majd
az Angol Királyi Társaság elnöke.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

– A program kapcsolódik az
UNESCO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett programsorozathoz – mondta köszöntőjében dr. Réthelyi Miklós rector emeritus, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottság elnöke, az est
házigazdája.
Dr. Farkas Ákos az ELTE Anglisztika Tanszékének vezetője Testvéri versengés, és ami mögötte van
– Julian, Aldous és az elődök címmel tartott előadást, melyben
idézte Gábor Dénes gondolatait
is. Ő úgy fogalmazott a Szép új
világ című tudományos-fantasztikus ellenutópia szerzőjéről, Aldous
Huxley-ról, hogy végre egy regényíró, aki úgy tud beszélni a természettudomány dolgairól, hogy nem
áll égnek tőle a tudós ember haja.
Méltatta Aldous Huxley testvérét, Julian Huxley-t is, akiről elmondta: a sokoldalú, teljes
ember eszményének megtestesítője volt. Egyebek mellett a zoológiát, ornitológiát, örökléstant,
evolúciós biológiát is sikeresen
művelte, és a 20. század egyik legismertebb nemzetközi tudományszervezője, valamint az UNESCO
első főigazgatója volt. De mindezek mellett komoly író is, akinek
negyvennél is több könyve jelent meg. A két testvér egymást kiegészítő, egymással vetélkedő tehetségének pályaképe nem lenne
teljes a harmadik, legfiatalabb fivér említése nélkül. – Sir Andrew
Fielding Huxley idegélettani munkásságával orvosi Nobel-díjat
érdemelt. Három nemzetközi híresség, három ragyogó karrier,
egy család – emelte ki.
Dr. Kellermayer Miklós, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
igazgatója Az idegélettantól az izombiofizikáig címmel Sir Andrew F. Huxley munkásságáról tartott előadást, emlékeztetve arra
is, hogy ő volt a családban az egyetlen, aki Nobel-díjban is részesült. Mint hozzátette: a Huxley-család több generáción át produkálta a zseniket, biológiai és szellemi termékenység egyaránt jellemző volt rájuk.
Személyes érintettségével kapcsolatban dr. Kellermayer Miklós
szólt arról is, hogy a mai napig élő együttműködése van Vicenzo
Lombardi firenzei élettan professzorral, aki Sir Andrew Huxley
tanítványa volt. Maga is többször találkozott Huxley-val különböző tudományos konferenciákon, így megérinthette az az intellektuális vibráció, mely övezte. Sir Andrew F. Huxley a 20. század
egyik legnagyobb kutatója volt, egyebek mellett az idegingerület
terjedésének módjával, majd az izomösszehúzódás mechanizmusával foglalkozott. Maga Huxley úgy fogalmazott, hogy élettani
érdeklődése középpontjában az élő masinériák mérnöki mechanikája áll. Dr. Kellermayer Miklós emlékeztetett arra is, hogy Hux-

ley soha nem futamodott meg olyan kihívásoktól, ha egy kérdés
megválaszolásához valamilyen különleges berendezést kellett
építeni.
Dr. Réthelyi Miklós az 1887-ben született Julian Huxley-ról tartott előadást, aki az UNESCO egyik megszervezője és első főigazgatója volt. Kitért a magyar kapcsolódásokra: 1948-ban külső
taggá választotta az MTA, ebben az évben rövid látogatást is
tett Magyarországon. 1960-ban megvonták tagságát, majd 1989ben rehabilitálták. Dr. Réthelyi Miklós emlékeztetett arra, hogy
az UNESCO alapokmányát 1945. november 16-án írták alá, ezután kezdte meg munkáját az első közgyűlést előkészítő bizottság,
melynek elnökévé kérték fel Huxley-t.
Az általánosan kitűzött célok mellett az UNESCO-nak feladata
volt a béke megőrzése és a jóllét elérése mindenki számára az
oktatás, a tudomány és a kultúra eszközeivel. Huxley úgy találta,
hogy egy munkafilozófiát és -hipotézist kell kialakítani, és a felmerülő, UNESCO elé kerülő problémákat ezek mentén lehet értelmezni. – Az általa javasolt világszemlélet alapja a humanizmus
volt – emelte ki dr. Réthelyi Miklós. A tudományos humanizmus
nem lehet materialista, az élet spirituális és mentális aspektusait
is integrálnia kell – vallotta Huxley. Az UNESCO működését kezdetektől befolyásolta a szervezet céljáról, filozófiájáról szóló, Huxley
által írt pamflet, még akkor is, ha az végül nem lett a szervezet
hivatalos alapító dokumentuma.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Kiválósági Díjat kapott dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla

tudomány

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Kutatóként olyan szellemi szabadság nyílik meg az ember előtt, ami kevés más területen lehetséges – mondja dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, aki az idén harmadszor átadott Nők a Tudományban Kiválósági Díj anyagtechnológiai kategóriájának kitüntetettje.
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Nanokémiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa lapunknak beszélt az általa végzett
egyetemi munkáról, a folyamatban lévő anyagtechnológiai kutatásokról és arról, miként lehetnek ezek hatással a jövő orvoslására.

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla harmadéves korában kezdett kutatással foglalkozni egy TDK-sként, majd a mágneses nanorészecs-

kéket kutatta. Posztdoktor kutatóként Dublinban dolgozott, majd
hazatérve a dr. Zrínyi Miklós által vezetett Nanokémiai Kutatócsoport munkatársa lett.
Véleménye szerint a kutatómunkában nincs monotonitás, mert
nem lehet leszűkíteni, hogy éppen mivel foglalkozik. A tudomány
folyamatosan fejlődik, így nincs két egyforma nap, az ember mindig megtud valami újat, publikációkból, a laborból, folyamatosan
módosítja, fejleszti a tudását – véli. Fontosnak tartja, hogy sokféle kutatóval tartsa a kapcsolatot és megőrizze a nyitottságot,
ahogy azt is, hogy a hallgatóitól és a professzoroktól egyaránt
tudjon tanulni. Oktatóként elsősorban azokat a helyzeteket kedveli, amikor egy hallgatóval egy az egyben, mint mondja, dinamikus társalgás keretében vehet részt az eszmecserében, ami inspirálóan hat rá.
Az interjú teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2016/04/26/a-kutatasban-nincs-monotonitas-nok-a-tudomanyban-kivalosagi-dijat-kapott-dr-jedlovszky-hajdu-angela/

Újraindult az együttműködés a párizsi Pasteur Intézet
és a Semmelweis Egyetem között Hőgyes Endre nyomán
Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet Pasteur Intézethez történő csatlakozásáról egyeztetett a Semmelweis Egyetemen a párizsi Pasteur
Intézet két munkatársa áprilisban.

Dr. Monica Sala, oktatási igazgató és David Ittier, a nemzetközi
kapcsolatokért felelős koordinátor elsőként dr. Szél Ágostonnal,
a Semmelweis Egyetem rektorával találkozott. A megbeszélésen
részt vett dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója, Sylvette Tourmente, Franciaország budapesti
együttműködési attaséja, Szánthó Szilvia, Magyarország párizsi

attaséja, valamint az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója, dr.
Szabó Dóra és dr. Jeney Csaba egyetemi docens.
Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója a megbeszélésen
elmondta, hogy a francia és a magyar intézet közösen szervez
egy szakmai fórumot Pneumococcus Day címmel, melyet 2016
őszén rendeznek meg Budapesten. A megbeszélésen a résztvevők megállapodtak egy közös Horizon2020 Twining pályázat előkészítéséről, melyben a Semmelweis Egyetem vállalná a projekt
koordinátori szerepét a Pasteur Intézet bevonásával. Ezt követően
az Orvosi Mikrobiológiai Intézetben a kutatócsoportok bemutatták a kutatási területeiket a delegáció tagjainak. Az Orvosi Mikrobiológiai Intézet hallgatói találkozót is szervezett, ahol dr. Monica
Sala beszámolót tartott egyebek mellett arról, hogyan lehet részt
venni a Pasteur Intézet különböző képzési programjaiban. Kitért a
Pasteur Intézetben a külföldi hallgatók számára elérhető rövid és
hosszú távú ösztöndíj programokra is. A tájékoztatót az egyetem
magyar, angol és német nyelvű hallgatói részéről komoly érdeklődés övezte. A program részeként David Ittier előadást tartott
az EU-Eastern Partnership STI Cooperation in Addressing Health
Research and Innovation című konferencián.
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2016/05/03/ujraindult-az-egyuttmukodes/
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Létrejött az Anatómiai Tömb Bodroginé Maróti Anikó
vezetésével
XVII. évfolyam 4. szám 2016. május 30.

A tömbigazgatóság létrejöttével az egyik legnagyobb változás,
hogy a három érintett egység vonatkozásában az igazgató rendelkezik az ellenjegyzési jogkörrel. A tömbigazgatósághoz itt is
a gazdasági apparátus, a műszaki karbantartó személyzet és a
takarítók tartoznak. Mint azt Bodroginé Maróti Anikó elmondta:
jelenleg tart annak felmérése, hogy a szorosabb együttműködéssel hogyan lehet növelni a hatékonyságot, miként tudják segíteni
egymást a tömbön belüli intézetek.
Az új feladatot a tömbigazgató kihívásként éli meg, mint hangsúlyozza, a feladatok megfelelő specializálásával jól működtethető
egység lesz a tömb. A kulcs szerinte a megfelelő információáramlás, vagyis az, hogy eljussanak hozzá az egyes intézetek igényei, szükségletei. Bármilyen nagyobb karbantartási, beszerzési
feladat előtt, forduljanak a tömbigazgatósághoz, hogy megfelelő segítséget kapjanak az ügyintézéshez – hangsúlyozta. Ehhez
szorosabb együttműködés szükséges az intézetek között – tette
hozzá.
A klinikai tömbök kiterjesztéséről még korábban a Szenátus döntött a működési kockázatok csökkentése, a jobb munkaszervezés
és a hatékonyabb gazdálkodás érdekében folytatódik – hangsúlyozta korábbi cikkünkben dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna
gazdasági főigazgató. A tömbök létrehozásának alapvető célja,
hogy a jelenleg ebből a szempontból önállóan működő klinikák
egy-egy területileg jól meghatározható gazdasági-műszaki egységet alkossanak.
A tömb-szintű működés a Városmajori, a Kútvölgyi, a Nagyvárad

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, valamint a II. Sz. Patológiai Intézet
tartozik a 2016. február 1-jével létrejött Anatómiai Tömbhöz, melynek igazgatója Bodroginé Maróti Anikó. A tömbigazgató 2003
óta dolgozik a Semmelweis Egyetemen, 2011 óta a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet gazdasági vezetője, múlt október óta az Anatómiai Intézet ilyen típusú feladatait is ellátta. Mint emlékezetes, a két intézet január 1-jével egyesült Anatómiai,
Szövet- és Fejlődésbiológiai Intézet néven, melynek szintén ő lett a gazdasági vezetője.

téri Tömb, valamint az Elméleti Orvostudományi Központ esetében már korábban létrejött. A Belső Klinikai Tömbben 2015. október 1-jével, a Külső Klinikai Tömbben júniusban fog elindulni a
tömbigazgatási rendszer.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Alapítványokat támogatott az Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet futócsapata
Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet futócsapata
kampányba fogott, melynek keretén belül a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Őrzők Alapítványát, valamint a gyermekpszichiátriai ellátást segítő Vadaskert Alapítványt támogatták.
Az intézet futócsapatának tagjai e két alapítványnak ajánlották fel a Telecom Vivicittá futóversenyen tejesített távot: futónagykövetként több mint százezer forintot gyűjtöttek nekik.
Dr. Mezey Szilvia, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
tudományos munkatársa elmondta: a futóversenyen az intézetből több mint húsz munkatárs vett részt. Többek között ott volt
dr. Szél Ágoston rektor, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani
Intézet igazgatója, dr. Gerber Gábor, az intézet általános igazgatóhelyettese, a Fogorvostudományi Kar dékánja is. A szervezésben dr. Mezey Szilvia, dr. Baksa Gábor és dr. Pálfi Emese oktatók, valamint Nyámándi Piroska, az intézet szakasszisztense vett
részt. Rajtuk kívül hallgatók is csatlakoznak a csapathoz.
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Háda Beatrix Éva: Jó csapattal csak előre
lehet menni
Háda Beatrix Éva 1995-ben lépett be először a Városmajori Klinika kapuján, a szívsebészetre érkezett gyakorlatra. Mint mondja,
rögtön megragadta az intézet légköre, szellemisége, ami később vissza is vonzotta: 2003 óta dolgozik a klinikán, 2012 óta pedig ő
a teljes intézmény klinikai főnővére, 260 szakdolgozóért felel. Kiemelten fontosnak tartja a pozitív, támogató közeget. Jó csapattal
csak előre lehet menni – fogalmazott a lapunknak adott interjújában.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

betegemelő) segítik a szakdolgozókat a betegellátásban. Éppen ezért
folyamatos törekvés a munkakörülményeket javító eszközök beszerzése, a klinika állandó karbantartása
és szépítése, de a belső továbbképzések is fontos szerepet játszanak. Nem
mindegy milyen környezetben dolgozunk, hiszen itt töltjük az életünk
felét, fontos, hogy magunkénak érezhessük a klinikát – fejti ki.
Hasznos visszajelzés a szakdolgozók
és az orvosok felé is a betegek véleménye. A klinika honlapjának vendégkönyv rovata mellett ezt szolgálják a betegkönyvek, melyek a klinika
több pontján ki vannak téve. Általában köszönőleveleket írnak bele, a
főnővérek pedig beragasztják azokat
a képeslapokat is, melyeket az egykori páciensek küldenek. De volt már
olyanra is példa, hogy egy könyvbe
beírt észrevétel nyomán próbáltak
javítani egy-egy dolgon.
A Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinikán a szakdolgozói munka egyik
sajátossága, hogy mindig készen kell
állni új dolgok megtanulására, mivel rendkívül gyors a fejlődés
azokon a területeken, melyeken a klinika dolgozik. Az egyik legnagyobb, viszonylag új specialitás a műszíves betegek ellátása,
melybe a szakdolgozóknak is bele kellett tanulniuk. Ebben sok
segítséget kaptak az orvosoktól, valamint külföldről is jöttek
előadást tartani. Mindez ugyanakkor nagy szakmai kihívás és
lehetőség is az intenzív szakápolóknak, hiszen csak a Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinikán van felnőttek számára műszívbeültetés és szívtranszplantáció. A szívátültetett betegek esetében
például meg tud valósulni – természetesen függően a beteg állapotától –, hogy egy nővér a 12 órás műszakban egyetlen betegre
tud koncentrálni.
Háda Beatrix Éva számára egyébként a klinikán töltött idő alatt
az egyik legizgalmasabb feladat a nyolcágyas szívtranszplantációs intenzív részleg 2012-es kialakítása volt, ahol a műszívkezelések is folynak.
A klinikavezető főnővér hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos számára két helyettese – Simay Katalin és Mihalik Csilla – munkája,
mellettük 13 részlegvezető főnővér, illetve vezető asszisztens
segíti a rendszer működtetését. Sokat jelent számára dr. Merkely
Béla igazgató támogatása. A hatékony munkaszervezéshez elengedhetetlen a jó csapat, ha ez megvan, csak előre lehet menni
– vallja.

Háda Beatrix Évát mindig is vonzotta az intenzív ellátás. Mint
mondja, az, hogy azonnal kell reagálni dolgokra, rögtön életet
kell menteni, olyan adrenalint és pozitív energiát ad az embernek, mint semmi más. Némi kerülővel került erre a területre;
kezdő ápolóként pályafutását a Szent Imre Kórház belgyógyászatán kezdte, majd a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetbe került, ahol
tüdődaganatos betegekkel foglalkozott. A szívvel és a tüdővel
összefüggő betegségek mindig is érdekelték, e témából írta diplomamunkáját, később pedig onkológiai és intenzív szakápolói
képzettséget is szerzett.
1995-ben gyakorlaton töltött fél évet a városmajori klinikán, és
az intézet akkor megtapasztalt légköre, szellemisége visszavonzotta. 2003 márciusában kezdett dolgozni a Cardiovascularis
Centrumban (CVC). Négy évvel később a Kardiológiai Központ
néven önállósuló egység intézetvezető főnővére lett, majd 2012től már a teljes Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikavezető főnővéreként dolgozik. A klinika 144 fekvőbeteg ággyal
rendelkezik, szakdolgozók létszáma pedig adminisztrátorokkal
együtt 260. Háda Beatrix Éva fontos célnak tartja, hogy amen�nyire lehetséges, legyen személyes kapcsolat mindenkivel, töltsön minél több időt a nővérek között, mivel ez a kisebb feszültségek kezelését is segíti.
A klinikavezető főnővér hisz abban, hogy az anyagi szempontok mellett fontos az is, hogy milyen környezetben dolgoznak a
munkatársak, és milyen plusz dolgok (pl. modern munkaruha),
kényelmi eszközök (pl. megfelelő ágy, antidecubitus matrac,

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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rezidens szalon

Jubileumi Rezidens Szalon pszichiátriai
témákkal
A pszichés problémák álltak az áprilisi Rezidens Szalon középpontjában, a tudat újszerű megközelítéséből vizsgálva. Dr. Veres
Gábor, a rendezvény házigazdája, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese köszöntőjében emlékeztetett: pontosan
öt éve indult a Rezidens Szalon, és ez a 30. esemény.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az első előadó, dr. Szirmai Imre, a Neurológiai Klinika egyetemi tanára a filozófia és a neurológiai kapcsolódásairól is
beszélt. – Az idegtudományok két gyakorlati területe a neurológia és a pszichiátria, a Szalon két előadója ezt reprezentálja – jegyezte meg. Emlékeztetett, hogy az ideg- és elmegyógyászat
– hosszú harcok után – a hetvenes években vált el egymástól Magyarországon.
Meglátása szerint a tudattal kapcsolatos felfogás sokat változott mechanikai
irányba, az agy eltávolodott az embertől, és sokszor úgy tekintünk rá, mintha
valami jó komputer lenne. – Ezt az álláspontot meg kellene haladni kicsit –
jegyezte meg. Kitért arra is, hogy a pszichiáter a tudattartalmakra fókuszál, míg
a neurológia a tudatot az ébrenléttel
mossa össze, és a tudatzavarokat hipnoid és nem hipnoid állapotokra
Dr. Réthelyi János, a Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Klinika igazgatója a rezidenseknek először a pszichológusok
munkájáról beszélt. Úgy fogalmazott,
a pszichológusok feladata, hogy megpróbáljanak eligazodni a
mentális betegségek útvesztőiben. Szavai szerint a pszichiátriai betegségek tünetei a gondolkodásban, az érzelmi életben,
a tudatban jelennek meg és ezek összességében, a magatartásban érhetők tetten. – Ez nem mindig egyszerű, nehéz definiálni
a tüneteket – vélekedett, hozzátéve: a pszichiátria éppen ezért
diag
nosztikai rendszereket állít fel, amelyekben megpróbálják
logikusan rendezni a tüneteket.
Dr. Réthelyi János beszélt arról is, hogy egyre több új tudás keletkezik a pszichiátriai betegségek kapcsán a genetikával összefüggésben. Mint mondta, epidemiológiai vizsgálatokkal kutatják a
genetikai és a környezeti hatások rizikónövelő szerepét a pszichés
betegségek kialakulásában.
Hangsúlyozta: a vizsgálatok célja, hogy megtalálják azokat a
genetikai polimorfizmusokat, amelyek bizonyos külső hatásokkal
interakcióba lépve okozhatják egy betegség kialakulását.
Az igazgató kitért arra: sok tekintben újra közeledik egymáshoz
a neurológia és a pszichológia, de a mostani oktatás nem kedvez
ennek a folyamatnak. Ezzel összefüggésben felidézte: a klinikán
korábban az volt a szokás, hogy először egy neurológiai, majd
egy pszichiátriai szakvizsgát tettek, de a jelenlegi rezidensképzés
ehhez nem elég rugalmas. A közeledésre példaként említette,
hogy számos olyan betegségcsoport van, amelyben a betegségek nem döntötték el, hogy neurológiai vagy pszichiátriai jellegűek-e. Egyebek mellett ilyenek epilepsziák. – Egy jó neurológus észreveszi a pszichiátriai tünetet, ahogyan egy jó pszichiáter
a neurológiait – hangoztatta dr. Réthelyi János.
Pálya Fanni orvostanhallgató a témához kapcsolódóan Edgar
Ellen Poe, Holló című versét mondta el, majd Gyökerek a magyar

festményekben címmel Marosvölgyi Gábor művészettörténész
tartott előadást.
Dr. Veres Gábor, a rendezvény házigazdája felidézte az öt évvel
ezelőtti ötlet megszületésének körülményeit, majd jelezte: a
rendszeres résztvevő rezidensek segítségével szeretnék megújítani a Rezidens Szalont, amely legközelebb ősszel folytatódik.
Dobozi Pálma, Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Kézhigiénés világnap Semmelweises díjazottakkal
Az idén hetedik alkalommal megrendezett kézhigiénés világnap alkalmából tartottak tudományos ülést az Országos Epidemiológiai Központ és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezésében, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Infekciókontroll Társaság
részvételével.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

elmondta, 2015-re intenzívebbé vált a kézhigiénés
oktatás, a visszacsatolás is hatékonyabb lett. Kitért
arra is, hogy jelenleg zajlik az új belépő munkavállalók oktatásának modernizálása. Ezt a jövőben
e-learning formában, vizsgáztatással együtt fogják elvégezni, és az évenkénti, minden munkavállaló számára kötelező infekciókontroll oktatást is
hasonló rendszerben szervezik majd meg, amiben
a kézhigiéné oktatás is szerepelni fog.
A tudományos ülésen a Semmelweis Egyetem
részéről előadást tartott dr. Orosz Gábor, az
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szakorvosa Betegbiztonság a SE AITK-n – helyes kézmosási gyakorlat, Bella standardfejlesztési projekt címmel, Lehotsky Ákos PhD-hallgató a fluoreszcein
próba mikrobiológiai vizsgálatának új módszereit mutatta be, míg Mester Bianka, a Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztályának közegészségügyi-járványügyi ellenőre a direkt megfigyeléses kézhigiénés ellenőrzés tapasztalatairól
beszélt.
Az eseményen tartották a Semmelweis Egyetem
és a Hartmann-Rico Hungária Kft. által meghirdetett kézhigiénés
verseny eredményhirdetését: átadták a Semmelweis Büszke Rám!
díjakat. Első helyen a Transzplantációs és Sebészeti Klinika, második helyen az Egészségtudományi Kar, harmadik helyen az Általános Orvostudományi Kar csapata végzett.
Pogrányi Péter

Dr. Antmann Katalin, a Semmelweis Egyetem Ápolásvezetési és
Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság kórházhigiénés osztályának
osztályvezető főorvosa előadásában a WHO kézhigiénés önértékelő rendszerének eredményeiről beszélt. Hangsúlyozta, ez
azért fontos, mert az eredményekből jól látható, milyen területeken kell fejlődnie egy adott kórháznak. A Semmelweis Egyetemen végzett felmérés 2014-es és 2015-ös eredményeit ismertetve

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Mentőtiszt nap az Egészségtudományi Karon
Negyedik alkalommal rendezte meg az Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék a szakmai napját, melyen a hallgatók fejlődését
és az évfolyamok egymás közti ismerkedését szolgálja. A program előkészítésében és lebonyolításában aktívan rész vettek a
hallgatók is.
Az egész napos program főszervezője, dr. Hornyák István
docens köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ezt a napot minden
évben a hallgatókkal, a hallgatóknak és a hallgatókért szervezik. A délelőtti előadások sorát dr. Kanizsai Péter tanszékvezető
nyitotta meg, aki a point of care technikákról szólva kiemelte,
hogy a laktát korai prediktív értéke jelentősen hozzájárul a kritikus állapot időben való felismeréséhez. – A mi pilótáink még a
légvonalnál is tudnak egy rövidebb utat – fogalmazott dr. Hetzmann László orvos igazgató a légi mentésről szóló előadásban,
majd dr. Goschler Ádám, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat orvos igazgatója mutatta be az alapítványt és a gyermekrohamkocsi mentésben játszott szerepét. László Endre Márton
a mentőautók biztonsági előírásairól, a gyártás során figyelembe
veendő szabályokról, valamint a mentőbalesetek okairól tartott
filmekkel illusztrált előadást. Az előadások sorát Megyeri László
zárta, aki a 70-es, 80-as évek mentéséről, a kezdetek mentőtisztképzéséről tartott visszaemlékezést.

A hallgatók szakmai versenyén nyolc csapat vett részt. A csapatok nyolc helyszínt jártak körbe az ETK Erkel utcai épületében és
annak udvarán, minden helyszínen 10 perc állt rendelkezésükre a
feladat teljesítéséhez.
Öt szituációs gyakorlat mellett egy-egy játékos, erőnléti és általános műveltségi feladatot is teljesíteniük kellett a versenyzőknek.
A szakmai feladatok közül a legnehezebb talán a hegymá
szóbaleset volt, ahol a két sérült ellátását speciális körülmények is nehezítették, de nem volt egyszerű a magasból leesett 
fiatal lány szakszerű ellátása sem. A versenyt a Trenka
Ferenc, Kurdi Balázs, Vásárhelyi Imre, Szalai Rebeka összetételű csapat nyerte. A rendkívül szoros versenyben az első
három helyezést elérő csapat között minimális eltérés döntött.
A versenyzők a zását a Roche Magyarország Kft., a Szent Márton Mentőszolgálat és az EMD Hungary Kft. támogatása tette
lehetővé.
Szabó Ágnes
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A megelőzést hangsúlyozó nagyszabású fogászati projekt valósulhat meg a Semmelweis Egyetem részvételével az Európai Unió
által finanszírozott H2020 pályázat részeként. A nyertes pályázat előkészítésében a Fogorvostudományi Kar munkatársai közül
dr. Madléna Melinda, dr. Nagy Gábor, dr. Márton Krisztina és dr. Kivovics Péter dolgozott, hogy egyetlen közép-európai egyetemként a budapesti intézmény is részese lehessen a fogorvosi ellátás megreformálását célzó programnak. A Semmelweis Egyetem 330 ezer euróval részesül a következő négy évben az elnyert keretből.
Az ADVOCATE, azaz az Innovation for Added Value of Oral Care
elnevezésű projekt célja a fogorvosi ellátás megreformálása a
preventív szempontok hangsúlyozásával. Ezt a különböző országok fogorvosi ellátásait összesítő adatbázis alapján kívánják megvalósítani.
Egyebek mellett ajánlásokat dolgoznak ki a fogorvosi ellátórendszer számára annak érdekében, hogy még inkább betegközpontú
legyen az ellátás.
A különböző országok eltérő egészségügyi rendszereinek, a fogorvosok, a kezelési szokások, a lakosság egészségügyi állapotának vizsgálatával olyan mutatókat dolgoznak ki, amelyek a meg-

előző beavatkozások arányának növelésére ösztönözné a fogorvosokat. Az eredményeket nem csak gyakorló fogorvosokkal
osztanák meg, hanem civil szervezetekkel is, és egészségpolitikai
fórumok elé is vinnék a kérdést.
A projektben a Semmelweis Egyetemen kívül részt vesz Leeds,
Heidelberg, Amszterdam, Koppenhága és Cork egyeteme, valamint az Angliai Népegészségügyi Szervezet is. A felsőoktatási
intézményeken kívül számos más szervezet, így a Colgate, a Procter and Gamble, a Kaiser Permanente, a Bridges Data, a Health
Intelligence, a Denplan, az Aridhia and Better Oral Health in
Europe is részese a programnak.

Tanévnyitó a Ludes és a Semmelweis Egyetem közös
képzésén
Idén újabb keresztféléves gyógytornászképzés indult a svájci
Ludes Egyetemen, ahol immár több mint 230 hallgató végzi
tanulmányait az olasz nyelvű gyógytornász BSc szak évfolyamain.
A hallgatókat a Semmelweis Egyetem nevében dr. Nagy Zoltán
Zsolt, az Egészségtudományi Kar dékánja köszöntötte.

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara 2009-ben indította el angol nyelvű, székhelyen kívüli gyógytornász BSc képzését Luganóban. Az egyre növekvő érdeklődést kielégítve 2013ban a képzés olasz nyelven is elindult, az első diplomákat idén
adják át.

Előadássorozat a Kútvölgyi Klinikai Tömb
röntgendiagnosztikai osztályán
Az egészségügyi ellátás szolgáltatói szemléletének bemutatására indult előadássorozat a Kútvölgyi Klinikai Tömb röntgendiagnosztikai osztályán.
A dolgozói kezdeményezés révén létrejött eseményről a szervező, Rózsa Erzsébet, a Kútvölgyi Klinikai Tömb Ápolásvezetési
Szolgálatának klinikai epidemiológusa elmondta: a noninvazív
beavatkozásoknál is kiemelkedően fontos kórházhigiénés kérdések mellett a szolgáltatói és marketingszemlélet fontosságáról is
szó esett.
Az első előadáson az osztály 15 dolgozója (asszisztensek, röntgenasszisztensek, képi-diagnosztikai asszisztensek), valamint két
ápoló szakos hallgató vett részt. Az előadásokat Rózsa Erzsébet
szeretné workshopokkal is kiegészíteni, ami kifejezetten a járóbeteg-szakrendelésre és a röntgendiagnosztikára épül majd, a tervek szerint erre az ősz folyamán kerülhet sor.
Rózsa Erzsébet kiemelte annak fontosságát, hogy a betegségcentrikusság helyett hangsúlyosabbá váljon a prevenció is a kórházi információáramlásban: ezáltal az itt megforduló betegek,
hozzátartozók, hallgatók körében is hatékonyabban lehetne népszerűsíteni különböző egészségmegőrzési programokat.

asklepios campus hamburg
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Erste Semmelweis Oncology Grand Round am ACH
Das Modell der Semmelweis Grand Rounds macht Schule: Nach fünf erfolgreichen Surgery Grand Rounds wurde dieses Format
nun auch um den Fachbereich Onkologie erweitert.
Dr. Axel Stang, Leiter der Onkologie und Palliativmedizin der
Asklepios Klinik Barmbek, hatte
allen Grund, sich über das große
Interesse an der ersten Semmelweis Oncology Grand Round
(SOGR) zu freuen: Bereits die
erste Veranstaltung dieser Art
am 16. April lockte zahlreiche
Studierende und viele Fachleute
aus allen sieben Hamburger
Asklepios-Kliniken und der Asklepios Klinik Bad Oldesloe in den
Hörsaal am ACH. Wir haben festgestellt, dass diese Art der Fortbildung durch ihre interdisziplinäre,
praxisnahe und hierarchie-übergreifende Form für alle Beteiligten
sehr gewinnbringend ist, so Dr. Stang.
Die Oncology Grand Rounds folgen dem bewährten Muster: Drei
in der Regel junge Mediziner stellen je einen aktuellen klinischen

Fall mit interdisziplinärer Fragestellung vor. Dieser wird dann von
einem erfahrenen Experten kommentiert und mit dem Auditorium diskutiert. Statt einer dritten Kasuistik wurden bei der SOGR
die Daten einer Patientin mit Mammakarzinom in Form einer
offenen interaktiven Tumorkonferenz vorgestellt. Dr. Stang resümierte zufrieden: – Es freut mich, dass die Tumorkonferenz als
Experiment auf Anhieb gut angenommen wurde und viele lebhaft mitdiskutiert haben. Damit hat sich diese neue Idee als mögliches Element künftiger SOGRs herausgestellt.
Im Anschluss folgte wie bei allen Semmelweis Grand Rounds die
Key-Lecture eines renommierten Referenten aus dem In- oder
Ausland, die den Höhepunkt des Vormittags bildete. Die Veranstalter freuten sich an dieser Stelle besonders, bereits bei der
ersten SOGR hierfür einen Experten aus Ungarn gewonnen zu
haben: Prof. Dr. Csaba Polgár, Leiter des National Institute of
Oncology in Budapest, der zum Thema Radiochemotherapie bei gynäkologischen und urologischen
Tumoren sprach.
Mehr über Idee, Form und Ziel der Semmelweis
Grand Rounds am ACH gibt es jetzt auch als kurzen
Film unter http//www.studioseminar#228837

Besuch des ungarischen Botschafters am ACH
Im Rahmen eines offiziellen Hamburg-Besuchs stattete Botschafter Dr. Péter Györkös am 4. Mai einen Besuch am Asklepios
Campus Hamburg (ACH) ab.

Dort traf er sich mit Dr. Thomas Wolfram, dem neuen Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung, Verantwortlichen des Asklepios
Campus Hamburg sowie Dozenten, Studierenden und Absolventen, um sich vor Ort einen persönlichen Eindruck von diesem in seiner
Art europaweit nach wie vor einzigartigen transnationalen Kooperationsprojekt zwischen einer staatlichen Universität und einem privaten Konzern zu verschaffen.
– Ich freue mich über diese Kooperation zwischen Ungarn und Deutschland im Bereich der Ärzteausbildung. Das Modell des
Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität hat sich bewährt. In diesem Jahr erhält bereits die fünfte Generation
von Studierenden ihre Diplome – und ich setze gerne die schöne Tradition fort, dass die feierliche Diplomverleihung in unserer
ungarischen Botschaft in Berlin stattfindet, sagte Dr. Péter Györkös nach seinem Rundgang über den Campus.
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születésnap

90. születésnapja alkalmából köszöntötték
dr. Lapis Károlyt

Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében arról beszélt, a Semmelweis Egyetem nemzetközi hírneve azoknak a nagy személyiségeknek köszönhető, akik az évek során ezért az egyetemért rengeteget tettek. Mint mondta, dr. Lapis Károly ilyen karizmatikus
személyiség. – Mi, akik tanítványai vagyunk, ennek a nagyságnak,
ennek az ünneplésre méltó habitusnak vagyunk haszonélvezői –
fogalmazott. Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem hírnevében
dr. Lapis Károly tudományos munkássága is jelentős szerepet tölt
be, aki irigylésre méltó, tiszteletet parancsoló módon mind a mai
napig aktívan dolgozik ezért.
Dr. Kosztolányi György, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke a Magyar Tudományos Akadémia nevében köszöntötte dr. Lapis Károlyt. Személyes emlékeit felidézve arról szólt,
dr. Lapis Károly egyik leglényegesebb vonása a nyitottság: mindig hozzászól a témákhoz az akadémiai üléseken, és részt vesz
a legkülönbözőbb tudományos rendezvényeken. Kiemelte, hogy
az ünnepelt eddig 46 évet töltött el akadémikusként, ami egyedülálló.
Dr. Schaff Zsuzsa, a II. Sz. Patológiai Intézet professor emeritája
fotókkal illusztrált előadásában felelevenítette az intézet elmúlt
évtizedeit. – Fantasztikus nemzetközi élet zajlott – fogalmazott.
Kiemelte, hogy dr. Lapis Károly mindent megtett azért, hogy
tanítványai külföldi tanulmányutakhoz, ösztöndíjakhoz jussanak,
az intézetbe is sok nemzetközi hírű tudós, Nobel-díjas kutató
látogatott el.
Dr. Kopper László, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusa azt emelte ki, hogy dr. Lapis Károly jó
menedzserként irányította az intézetet és mindig jó csapatot állított össze a munkatársaiból. Felidézte az intézet fejlődésének
állomásait, melyek során egyre fejlettebb technikai eszközökkel
végezhették munkájukat. A professor emeritus is megerősítette,
hogy dr. Lapis Károly mindig biztatta tanítványait nemzetközi
szereplésre, kongresszusokon való részvételre és külföldi publikációkra ösztönözve őket.
Dr. Tímár József, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója előadásában a magyar patológia történetét tekintette át. Dr. Lapis Károly
tudomány iránti elkötelezettségét méltatva azt mondta, a professzor mindig a legújabb tudományos eredményeket hozta elő
és a fiatal tanítványokat arra ösztönözte, hogy ezekkel foglalkozzanak tovább. Kiemelte, hogy az általa vezetett intézet nem egyszerű kórbonctani intézet volt, hanem egy igazi multidiszciplináris műhely.
Dr. Szende Béla, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet professor emeritusa – aki 48 évig dolgozott együtt dr. Lapis
Károllyal – felidézte, hogy professzor volt az osztrák–magyar
onkológusok találkozóinak szervezője. Többek között ennek is
köszönhető a többi nemzetközi kapcsolat mellett, hogy tanítványai megtanultak angol nyelvű előadást tartani, szélesebb látókört szereztek a tudományos életben – mondta.
Dr. Jeney András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
professor emeritusa úgy fogalmazott, dr. Lapis Károly nemcsak
az emberi testtel foglalkozott, ő modellezni akarta a betegségeket. Ezért nemcsak egerekkel, de tyúkokkal és halakkal is végzett kísérleteket. Jelentős szerepe volt abban is, hogy 1986-ban

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték dr. Lapis Károlyt a I. Sz. Patológiai és Rákkutató Intézetben. Az ünnepségen
dr. Szél Ágoston rektor, valamint dr. Lapis Károly munkatársai és tanítványai mondtak köszöntőt, felidézve személyes emlékeket,
tudományos és oktatói tevékenységének legemlékezetesebb pillanatait.

Budapesten rendezték a Nemzetközi Rákkongresszust. A profes�szor szerteágazó tudományos kapcsolatainak lenyomata a vendégkönyve, amibe a világ különböző részeiről idelátogató kutatók írtak bejegyzéseket.
Dr. Kovalszky Ilona, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató
Intézet egyetemi tanára úgy fogalmazott, dr. Lapis Károly legendásan szigorú főnök volt, aki mindenre odafigyelt. Kiemelte rendkívüli tájékozottságát és a tudomány iránti elkötelezettségét.
Mint mondta, ugyanabban az évben, 1968-ban került tudományos diákkörös hallgatóként az intézetbe, mint amikor dr. Lapis
Károly az intézet vezetője lett. A legendás szigor az eltelt évtizedek alatt feloldódott, megértő, kedves és vidám ember lett.
Végül az intézet nevében dr. Matolcsy András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet igazgatója köszöntötte dr. Lapis
Károlyt, és egy az intézetet ábrázoló festményt adott át neki.
Az ünnepelt megköszönte a visszaemlékezéseket. Mint
mondta, büszke arra, hogy tanítványai teljesítménye mes�sze meghaladta az övét, és hogy nemcsak a patológia
szakterületén tevékenykednek. Hozzátette: nagyon boldog, hogy volt olyan periódus, amikor az egyetem öt tanszékének vezetője is az intézet korábbi munkatársa volt.
Több személyes történetet is felidézett, köztük azt az esetet,
amikor Kínából a zsebében hozott haza egy olyan egeret, amibe
emberi májrákot transzplantáltak, és a moszkvai átszállás elhúzódása miatt igyekeznie kellett, hogy az állat túlélje az utazást.
Kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja a magyar népegészségügy helyzetét, ezen belül is a prevenció szerepét
emelte ki a daganatos megbetegedések megelőzésében.
Hangsúlyozta: véleménye szerint az egyetem hagyományainak
megfelelően a hallgatókat nemcsak oktatni, de nevelni is kell,
hangsúlyozva a prevenciós szemlélet szerepét. Mint mondta,
ennek a nevelésnek az erősítésével lehetne a magyar halálozási
adatokon javítani.
Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Az inspiráló beszélgetések és a szakmai jó
tanácsok adják a legnagyobb segítséget –
Kerpel-sorozat II.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A jelenleg már rezidensként dolgozó, PhD előtt álló dr. Végh Eszter a kezdetektől fogva tagja a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó
Programnak, öt éve dr. Sótonyi Péter, a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika Érsebészeti Tanszékének docense a mentora. –
Mivel Eszter végül az invazív radiológiát választotta szakterületként, napi szintű munkakapcsolatban vagyunk, sőt előfordul, hogy
kikérem a véleményét radiológiai kérdésekben – mondja dr. Sótonyi Péter.

A mentor egyik legfontosabb feladata, hogy segítse, orientálja a
hallgatót az útkeresésben, a számára legmegfelelőbb szakirány
megtalálásában – vallja dr. Sótonyi Péter, aki szinte az egyetemi
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program megalakulása
óta vállal mentori feladatokat. Tapasztalatai szerint a mentor-tanítvány viszonyban nem is feltétlenül a szakmai vagy tudományos, sokkal inkább olyan emberi kérdéseken van a hangsúly,
melyre máshol nem kapnak választ a hallgatók. Nagyon gyakori
dilemma például, hogy a klinikusi vagy a kutatói pályán induljanak el, úgy érzik, ha döntenek az egyik mellett, bezárul a másik
ajtó. Dr. Sótonyi Péter szerint nincs rossz döntés és mindig van
váltásra, új utakra lehetőség – ezt próbálja tudatosítani a hallgatókban is. Számára még mindig élete első, németországi mentorának, Rudolf Pichlmayr professzornak a szavai az iránymutatók.
Ő azt mondta, amikor az életedet meghatározó szakterület mellett döntesz, négy dolgot kell választanod egyszerre: egy hivatást, egy szakmát, egy mesterséget és ami a legfontosabb, egy
játékot, ami minden nap örömet okoz számodra. Úgy kell nap,
mint nap bejönni dolgozni, hogy legyen benne játékosság, érezzem, hogy meg akarom oldani a problémát, mert ha ez nincs
meg, napi rutinná válik és elsekélyesedik a munka – mutat rá a
docens.
Dr. Sótonyi Péternek jelenleg öt mentoráltja van: a hatodéves
Huszár István Tamás biofizikusnak készül, Szabó Tamás immunológiával foglalkozik, Balogh Eszter fő témája a gyermek nefrológia, Lévai Eszteré pedig a genetika. Ötödik mentoráltjával, a
már végzett és jelenleg PhD-előtt álló dr. Végh Eszterrel öt éve
dolgozik együtt, és a szakterületük miatt napi munkakapcsolatban is vannak.

– Eszterről rögtön kiderült, hogy – ahogy mi sebészek mondjuk magunk között – lát a pályán, rögtön felismeri a radiológiai
képekben és a leletekben a lényeget. Egyértelművé vált, hogy
a klinikum az ő iránya és kiemelkedő a képalkotásban, és van
manualitása a katéteres technikákhoz, így találta meg szakterületként az intervenciós radiológiát – meséli dr. Sótonyi Péter.
Dr. Végh Eszter kezdetek óta tagja a Kerpel-programnak. A tehetséggondozással már nagyon korán találkozott, középiskolás korában a Kutató Diákok Országos Szövetségében dr. Csermely Péter
volt a témavezetője, az ő hatására orientálódott az orvosi kutatások felé. TDK-s a városmajori klinikán volt, kardiológiai területen. – Ez egy nagyon interdiszciplináris közeg, így jól beleláttam
a többi itt lévő szakmába is, így váltottam egy idő után a kardiológiai kutatásról az intervenciós radiológiára – emlékszik vis�sza. Meglátása szerint a mentorprogramban az inspiráló beszélgetések és a szakmai jó tanácsok adják a legnagyobb segítséget.
Szerinte azok, akik nem orvoscsaládba születnek, sokszor nehezebben boldogulnak a szakterületek közötti választásban, az akadémiai környezetben. Nagy segítség, mikor valaki orientál, hogy
mi az a lehetőség, amit meg kell ragadni, mi az, amire nem szabad időt fecsérelni – mutatott rá. Külön szerencse és nagy lehetőség, hogy olyan szaktekintélyektől tanulhatja az intervencionális
radiológiát, mint Hüttl Kálmán professzor, a magyar intervenciós
radiológia egyik úttörője és az ő tanítványai dr. Nemes Balázs
docens és dr. Dósa Edit adjunktus. Mint mondja, az egy kivételes plusz, hogy érsebész mentorával közvetlen munkakapcsolatban is van, azonos betegeik révén akár napi szakmai kérdéseket
is meg tudnak vitatni.
A klinika radiológus rezidenseként, mint fogalmaz, folyamatosan figyel és tanul, az egyszerűbb beavatkozásokat pedig már
önállóan is el tudja végezni. Nagyon örül, hogy rátalált szakterületként az intervenciós radiológiára, szereti, hogy annak diagnosztikus része a munkabeosztás szempontjából flexibilis is tud
lenni, ugyanakkor tele van a terület okos megoldásokkal, a katéteres eljárások folyamatosan fejlődnek. A kutatómunkájában a
nyaki főütőér intervenciói állnak a középpontban, egy új technika bevezetésének feltételrendszerét, kivitelezhetőségét vizsgálja. Úgy érzi, számára sikeres volt a programban való részvétel,
hiszen a tudomány és a gyógyítás terén is megtalálta a saját útját.
Az egyetem 2007-ben hozta létre a korábbi professzoráról, Kerpel-Fronius Ödönről elnevezett tehetséggondozó programot,
melynek célja a tehetséges hallgatók felkutatása és folyamatos
gondozása. A programban az egyetem Kiválósági Listáján szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok vehetnek
részt, akiket az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa személyes
elbeszélgetés alapján arra méltónak tart.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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tehetséggondozás

Kerpel Tehetségnap a Semmelweis
Szalonban

A rendezvényt dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitotta meg, aki hangsúlyozta: egy egyetemi oktatónak nincs szebb feladata, minthogy fiatal tehetségeket vezessen. – Ilyenkor az oktatóknak
nincs más dolga, csak az, hogy teret adjon ezeknek
a fiataloknak – tette hozzá. Véleménye szerint az
egyetemek egyik legfontosabb feladata, küldetése
a tehetséggondozás.
Dr. Fekete György, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program Tanácsának elnöke, a II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika professor emeritusa
a megnyitón felelevenítette egy, az esemény napján született nagy magyar tehetség, Kármán Tódor
életútját, kitérve arra is, hogy miként segített neki az
édesapja a tehetséggondozáson keresztül. Kiemelte:
a tehetséggondozásnak már nagyon korán, a családban el kell kezdődnie, ennek óriási a jelentősége.
Dr. Szabó Attila, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program Tanács titkára, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója a Grimm-testvéreket
idézve úgy fogalmazott, a tehetség az élet egyik
nagy rejtélye, mely kiemel az átlagosság posványá-
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Tudományos előadásokat, majd kulturális programot is bemutattak a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program hallgatói a
Semmelweis Szalonban megtartott Kerpel Tehetségnapon.

ból. Az idézet egyik legfontosabb üzeneteként arra hívta fel a
jelen lévő hallgatók figyelmét, hogy ne tékozolják el a tehetségüket, ebben pedig segítenek a mentorok is, akik a Kerpel programban a hallgatók mellett állnak.
A köszöntőket követően a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program öt hallgatója számolt be tudományos eredményeiről. Elsőként dr. Ács Balázs PhD-hallgató tartott A Ki-6 scrproliferációs
index szerepe az emlőrák diagnosztikájában: megbízható marker a prognózis előrejelzésére? címmel előadást, majd Jánoska
Ádám negyedéves gyógyszerészhallgató beszélt a Lapatinib fizikai-kémiai tulajdonságainak és ciklodextrin komplexeinek vizsgálatáról. Ezt követően Wernerné dr. Sódar Barbara PhD-hallgató az Alacsony-denzitású lipoprotein, egy alulbecsült tényező
a vérplazma-eredetű extracelluláris vezikulák izolálása és detektálása során című előadását ismertette, Farkas Cecília elsőéves
mesterszakos hallgató pedig a legismertebb, hazánkban forgal-

mazott sörök gluténtartalmának vizsgálatát mutatta be. Végezetül dr. Haraszti Réka PhD-hallgató Az Ezeregy RNS meséi című
előadását hallgathatták meg a résztvevők.
Az eseményt a tehetséggondozó program hallgatóinak kulturális
műsora zárta. Dr. Tóth-Vajna Gergely és testvére dr. Tóth-Vajna
Zsombor egy négykezes zongoradarabot, Franz Schubert Gyermekindulóját adták elő, majd Pósa Ágnes gyógytornászhallgató
Rolf Liebermann Életem az opera című könyvéből olvasott fel.
Ezt követően dr. Orosz Ádám énekét hallhatta a közönség Neumark Zoltán zongorakíséretével, a program zárásaként pedig dr.
Kovács Kata, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika PhD-hallgatója
kalotaszegi táncokat adott elő testvérével.
Németh Ákos
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Cooperation between Pasteur Institute and
Semmelweis University renewed
In April 2016, two delegates from Pasteur Institute paid a visit
to Semmelweis University’s Department of Medical Microbiology and agreed upon the establishment of an affiliation with
the Parisian institution. Dr. Monica Sala, Executive Director for
Education and David Ittier, Coordinator of International Affairs
first had a meeting with Dr. Ágoston Szél, Rector of Semmelweis Univeristy. The meeting was attended by Dr. Marcel Pop,
Director of International Relations, Sylvette Tourmente, Coop-

erative Attaché of France in Budapest, Szilvia Szántó, Scientific
and Technological Attaché in Paris, Dr. Dóra Szabó, Director of
the Department of Medical Microbiology and Dr. Csaba Jeney,
Assistant Professor.
Read
more:
http://semmelweis.hu/english/
news/2 016/05/cooperation-between-pasteurinstitute-and-semmelweis-university-renewed/

Semmelweis students at the International Surgical
Competition organized by the Russian Federation
Seven students represented Semmelweis University at the International
Surgical Competition in Moscow organized by First Moscow Sechenov
Medical University (MSMU). The team consisted of three Hungarian and
four foreign students, who were invited to participate in the event by
the organisers, without entering a formal competition. The leader of the
Hungarian team was Dr. Andrea Dorottya Székely, Associate Professor
of the Department of Anatomy, Histology and Embryology; and the practical preparation of the team was supported by Dr. Krisztina Juhos, PhD
student at the Department of Surgical Research and Techniques. The delegation was made up of the finalists of a home competition organized by
the Department of Surgical Research and Techniques: Luca Major, Cintia
Nagy, Tamás Varga, Bianca Slotfeldt, Amir Tafesh, Skjalg Remme and
Tiago Grohmann Pereira.
Read more: http://semmelweis.hu/english/news/2016/05/
semmelweis-students-at-the-international-surgicalcompetition-organized-by-the-russian-federation/

Semmelweis University’s delegation in Japan
Dr. Ágoston Szél, Rector and
Dr. József Sándor, Professor of the
Department of Surgical Research and
Techniques participated in an official
visit in Japan. The delegation visited
several universities, including Saitama
Medical University, Josai International University and the International
University of Health and Welfare.
Dr. Ágoston Szél was also conferred
upon the title Doctor Honoris Causa
by Josai International University.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Read more:
http://semmelweis.hu/
english/news/2016/04/
semmelweis-universitysdelegation-in-japan/
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egyetem bora

Több nevezés, több borvidékről
– kiválasztották a Semmelweis Egyetem 2016-os borait
17 borvidék több mint 100 bora versenyzett négy kategóriában a Semmelweis Egyetem Bora 2016 címért. Idén a korábbi éveknél
több pincészet nevezett, és összesen 17 borvidékről érkeztek borok a versenyre. A győztes borok a Balaton-felvidéki, a Mátrai és
a Tokaji borvidékről származnak. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között adták át a Semmelweis Szalonban.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Fejérdy Pál, a zsűri elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: a versenyre 44
pincészet nevezett és a borverseny
zsűrije kiváló minőségű borokat kóstolhatott. Mint mondta, a köznyelvben rengeteg borral kapcsolatos szólás-mondás létezik, melyek közül néhányat fel is elevenített.
A rendezvény borok közül a középkategóriájú fehérboroknál harmadik lett
a Buzássy Királyleányka 2013. Második
helyen végzett a Canter Borház 2015ös évjáratú Csipkés Irsai Olivér bora.
A Semmelweis Egyetem Bora nagyarany-éremmel ebben a kategóriában a
Basilicus Szőlőbirtok Egyszervolt 2012
bora lett.
A verseny házigazdája dr. Veres Gábor,
Kanczler Andrással, a szőlőbirtok
borászával beszélgetett, aki elmondta:
a bor sok első osztályú dűlő és hordó
házasításából készül, és azért kapta az
Egyszervolt nevet, mert azt gondolták,
ebben a formában ilyen bor csak egyszer készül. Véleménye szerint a bort
élményként kell kóstolni, hogy emlékezzünk arra az élményre, amiért a
hegyen a szőlő megtermett és bor készült belőle. Az Egyszervolt
2012-t nyári teraszborként jellemezte. A 200 éves pince Tarcalon
van – tette hozzá.
A reprezentációs borok fehérbor kategóriájában harmadik helyen
végzett a Buzássy Pince 2015-ös Buzássy Gewürztraminer elnevezésű bora. Második helyezett lett a Dubicz Borászat és Szőlőbirtok 2015-ös évjáratú Mátrai fríz olaszrizling barrique bora. A kategóriában a Semmelweis Egyetem Bora elismerést nagyarany
minősítéssel ugyancsak a Dubicz Borászat és Szőlőbirtok nyerte
el a 2008-as Mátrai fríz hárslevelűjével.
Dunai György Sándorné, a borászat ügyvezető igazgatója
elmondta: a bor óriási belső potenciállal rendelkezik és azért
különleges, mert az illat után a hárslevelűre jellemző jegyeket az
ízében is érezni. Beszélt arról is, hogy a pincészet nemrég váltott
nevet, a régi családnevet vették fel a Borpalota helyett.
A középkategóriájú vörösborok versenyében harmadik helyen
végzett a Nyolcas és Fia Borház Bikavér 2013. Második lett a Lajvér
Borház 2012-es Cabernet Sauvignonja. A Semmelweis Egyetem
Bora címet pedig a Canter Borház Magnus Merlot 2012 nyerte el.
Németh Richárd, a borverseny szakértője úgy vélekedett: nagy
meglepetés, hogy egy balatoni pince merlot-val tudott nyerni
ebben a kategóriában. Hozzátette: a nyertes merlot-nak behízelgő az aromatikája, és bársonyos tanninnal, kellemes savérzettel rendelkezik.
A presztízs vörösbor kategóriában a Katona Borház Cabernet
Sauvignon–Franc 2012 lett a harmadik. Második helyen végzett
a Takler Borbirtok 2011-es évjáratú Szekszárdi Regnum Cuvéeje.

A Semmelweis Egyetem Borának ebben a kategóriában a Canter
Borház Cabernet Sauvignon Hordószelekció 2011 borát választották.
Németh Richárd, a verseny borszakértője összegzésül elmondta:
110 bor versenyzett egymással 17 borvidékről, gyakran csak hajszálnyi különbségek döntöttek egy-egy helyezésről. Ehhez kapcsolódva dr. Veres Gábor elmondta, a nyertes borok az egyetem
reprezentatív ajándéktárgyaiként terjesztik a magyar borok jó
hírét külföldön és belföldön egyaránt.
A Semmelweis Egyetem idén hetedik alkalommal hirdette meg
országos borversenyét. Az évszázados hagyományokkal és hírnévvel rendelkező tudományos intézmény feladatának érzi a
magyar borkultúra, és ezen belül a fiatal magyar borászok támogatását. A borversennyel a 45 évnél fiatalabb tehetséges, minőség iránt elkötelezett magyar borászoknak kíván bemutatkozási
lehetőséget biztosítani.
A Semmelweis Egyetem Borát, ahogyan a korábbi években, most
is egy szakmai borverseny keretében választotta ki az egyetem
munkatársaiból, minősített borbírákból, valamint szakújságírókból álló zsűri. A bírálat a nemzetközileg ismert és elfogadott
pontrendszer alapján zajlott.
A nyertes borok a Semmelweis Egyetem Bora címet viselhetik egy
éven keresztül.
Az ünnepélyes díjátadón a Medikus Zenekar játszott.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Bemutatták a Nagyvárad téri Elméleti Tömb
történetéről szóló könyvet
A Nagyvárad téri Elméleti Tömb történetéről szóló könyvet mutattak be, amelyet dr. Anderlik Piroska, Kövesdi Valéria és Rajna
Imre szerkesztett. Az esemény egyúttal születésnapi ünnepség is volt: az épület alapkövét 45 évvel ezelőtt rakták le. A könyvbemutatón a személyes emlékek felidézése mellett a szó esett a NET történetéről és az egyetem életében betöltött szerepéről is.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Szél Ágoston rektor ünnepi köszöntőjében felidézte
az épülethez kötődő élményeit: a docensi kinevezés
átvételére, a szemináriumi termekben zajló felvételi vizsgákra, az első Semmelweis Szimpózium megrendezésére
vagy a Huzella Tivadar Emlékérem átvételére a mai napig
szeretettel emlékszik vissza. De a díszteremben tartott
kari tanácsülések, a Dies Academicus ünnepségek, valamint a Semmelweis Nap, a Semmelweis Karnevál vagy a
Gólyabál is ebben az épületben zajlott, és innen indult a
Tudás Útja futóverseny is.
A NET történetéről szóló tanulmányokból összeállított
könyvről úgy fogalmazott, különlegesen szép kiállítású
kötetről van szó, ami nemcsak a NET egykori és jelenlegi lakóinak fontos, hanem mindenkinek, aki valamilyen
módon kötődik az egyetem történetéhez.
Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes, a NET
operatív testületének elnöke köszöntőjében elmondta: az új
egyetemi épület megépítésének terve már az 1920-as években,
Klebelsberg Kuno minisztersége alatt felmerült, de ekkor nem
valósult meg. Az 1950-es évek elején újra napirendre került, majd
több mint egy évtizeddel később, 1963-ban az egyetem, a főváros és a kormány megállapodott a koncepcióban és a helyszínben is. 1978-ban, 15 évvel később adták át a Nagyvárad téri Elméleti Tömböt, ahol az egyetem számos intézete kapott helyet.
Dr. Anderlik Piroska, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet professor

emeritája, a könyv szerkesztőbizottságának elnöke beszédében
köszönetet mondott a szerzőknek, valamint mindazoknak, akik
támogatták a könyv megjelenését. Kitért arra is, több mint száz
felkérő levelet küldtek ki és 26-an vállalták, hogy írnak a könyvbe.
Sok-sok adat és sok-sok emberi érzés van a kötetben – fogalmazott.
A könyv a Semmelweis Kiadó gondozásában jelent meg.
Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A test pillérei – Verebes György kiállítása
a Semmelweis Szalonban
–A képek irányítják a festés folyamatát – mondta el Verebes
György festőművész saját módszeréről a Semmelweis Szalonban rendezett kiállítása megnyitóján. Az alkotó művészi
pályájáról, eszmeiségéről, hitvallásáról, a művei kialakulásáról és a mögöttük álló történetekről is beszélt. A kiállítást dr.
Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitotta meg.
A beszélgetés moderátora, Verebes Ernő író, zeneszerző, a festőművész testvére Verebes György saját gondolataival mutatta
be az alkotót és az általa készített műveket: – A tapasztalt világ
az önmagát átélő tudat teste. Akár egy épület. Alapkövek, oszlopfők, oromzat. Pillérei azok az erők, melyek ősidők óta változatlanok bennünk. Az ember valaha volt, jelenlévő, vagy lehetséges állapotai. Lenyomatuk az arc, a mozdulat, a saját test, amely
mindannyiunk teste. A létezés támasza.
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem
honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/
2016/04/29/a-test-pillerei-verebes-gyorgy-kiallitasa-a-semmelweis-szalonban/
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Baráti Kör – Kérdések és újdonságok az
orvostörténetben
Az egyetemi Baráti Kör tradicionálisan a hónap utolsó szerdáján megtartott összejövetelén, a kör elnöke, Monos Emil professzor
nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte a megjelent vendégeket, megállapítva, hogy a rossz időben azért a tavasz ígérete mégis
benne van.
Első előadónk, prof. dr.
Vincze János biofizikus, számos hazai és
külföldi orvosegyetem
vendégprofesszora és
vendégkutatója, több
mint 450 tudományos
cikket publikált és több
száz nemzetközi tudományos konferencián
vett részt. Célul tűzte
ki, hogy minden évben
megír egy könyvet a
biofizika tudományából, és ezt meg is valósította. Az utóbbi évtizedben útjára indította
biofizikai monográfiai
sorozatát, mely tudományos igényű munkába eddig több mint 450 társszerzőt sikerült bevonnia, a kötetek minden fejezetének végén részletes angol nyelvű összefoglaló található, és egyes kötetek eleve idegen nyelven készültek.
Eddig csak ebben a sorozatban negyvennégy kötetet publikált,
míg orvostörténeti témában írt munkáinak száma harminc kötetnyi, ami a professzor könyveinek mindössze csak a fele. Vincze
János professzor Dr. Johan Béla akadémikus szobrának története
című érdekfeszítő előadásában a sok vitát kiváltó orvosszemélyiség politikai megfontolásokból bekövetkező akadémiai és emlékezeti anomáliáiról beszélt. Éppen e téma sokrétű volta miatt, a
Baráti Kör következő alkalmán ismét napirendre tűzi azt. Johan
Béla (1889-1983) a 20. század egyik ellentmondásos megítélésű
tudós alakja, akinek neve – máig vitatott vészidőkbeli politikai
szerepvállalása miatt – ma is kérdéseket vet fel. Magyar egészségpolitikus, orvos, patológus, mikrobiológus, immunológus volt, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező (1942) tagja, a megelőző
orvostudomány egyik jelentős alakja, az általa alapított Országos
Közegészségügyi Intézet első igazgatója, majd 1944‑ig a belügyminisztérium közegészségügyi szakfeladatokat ellátó államtitkára, a hazai közegészségügyi szervezet alapjainak és a központi
irányítás alatt álló országos védőnői és tisztiorvosi szolgálat megalapítója, akinek szerológusként több fontos oltóanyag és gyógyszeralapanyag előállítása fűződik a nevéhez. Az ő akadémiai tagsága háború utáni megítélésének és az OKI területén található
szobra kálváriájának stációit mutatta be előadásában Vincze professzor.
Dr. Kiss László orvostörténész, a Szent Erzsébet Egészségügyi
és Szociális Munka Főiskola (Szlovák Köztársaság) docense, új,
eddig ismeretlen adatokat tárt a közönség elé a nagyszombati
orvosi kar végzettjeinek szakmai, tudományos és közéleti tevékenységéről Az elsők legjobbjai: Chernyei János, Haidenreich Lajos
és Stipsics Ferdinánd Nagyszombatban végzett doktorok emlékezete című előadásában. 1770-ben az első újkori magyarországi
orvostudományi fakultás megnyitása nagy esemény volt, a szak-

irodalom bőven foglalkozott annak témáival,
ám: Az irodalmi bőség
ellenére a nagyszombati fakultással foglalkozó közlések egy irányban máig is hézagos,
sőt bizonyos kérdéscsoportra nézve: a hallgatókat illetőleg úgyszólván semmit sem nyújtanak” idézte dr. Kiss
László Duka Zólyomi
Norbert pozsonyi or
vostörténész 1966-os
sorait, hozzátéve: – Sajnos, Duka Zólyomi látlelete 50 év elteltével is
érvényes. Az 1770-ben
a Habsburg Birodalom
akkori területén Nagyszombatban a hetedik orvosi karként megnyílt fakultás
– 1777-ben Budára való átköltöztetéséig – 38 hallgatónak adott
diplomát közülük Chernyei János, Haidenreich Lajos és Stipsics
Ferdinánd életpályáját mutatta be az előadó gazdag és élvezetes előadásában. Chernyei János (1747-1828) pályáját szülővárosában, Trencsénben kezdte gyakorló orvosként. 1785-ben Trencsén vármegye másodfőorvosának választották meg, s több
mint negyedszázadon át, 1785 és 1811 között töltötte be állását,
majd Zólyom megye főorvosa lett. Gyógyított embert és állatot,
küzdött a veszettség és a különböző járványos betegségek ellen, a
közegészségügy kérdései foglalkoztaták, a nép nyelvén publikált,
s tudatosította, hogy a jó orvos egyben jó tanító is. Haidenreich
(Heidenreich) János Lajos (1747-1807) egyike volt a kar legtehetségesebb végzettjeinek. 1776 és 1782 (?) közt Arad megye, 1783
(?) és 1790 közt a Jászkun Kerület, majd 1790-tól haláláig, 1807-ig
újra Arad vármegye főorvosa. Stipsics Ferdinánd Károly (17541820) az 1791-92-es tanévtől lett végleg az orvosi kar oktatója. az
egyik legtekintélyesebb tanárnak számított a pesti egyetemen.
Ő volt az egyetlen orvostanár, akit háromszor – az 1796-97-es,
az 1802-3-as és az 1805-6-os tanévben – az egyetem rektorának
választottak. Hazai és Külföldi Tudósítások című lap az egyetemi
tanárnak és királyi tanácsosnak kijáró tisztelettel közölte halálnak
hírét. Az említett lapból tudjuk, hogy Stipsicset a pesti ferencesek
templomának kriptájába temették el 1807. március 27-én. Gazdag
könyvára a jeles hungarica-gyűjtő Jankovich Miklós (1772-1843)
birtokába került. (Az előadás a Baráti Kör honlapján teljes terjedelemben elolvasható.) A Semmelweis Egyetemen már elindult az
előkészítő munka jogelődünk megalapításának 250. évfordulója
megünneplésére, s Kiss László igen értékes előadása az ünnepi
időszak egy kora-tavaszi nyitányának tekinthető. Az előadásokat
a közönség tetszéssel fogadta, sok kérdéssel és viharos tapssal
honorálta.
Urbán Beatrice

nekrológ
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Búcsú dr. Vígváry Zoltántól
Eltávozott
közülünk
dr. Vígváry Zoltán, a
Semmelweis Egyetem
Radiológiai és Onkoterápiás
Klinikájának
docense, aki a klasszikus
radiológiai ágak mellett
a sugárterápia művelője
is volt.
Dr. Vígváry Zoltán orvos
családban
1944-ben
született
Nyíregyházán. Édesapja is radiológusként
dolgozott.
A középiskolát szülővárosában végezte. Érettségi után két éven át
kórházi
kisegítőként
dolgozott, mivel származása miatt nem vették fel az egyetemre.
Orvosi tanulmányait végül 1964-ben kezdhette el. Diplomáját
1970-ben kapta meg, első munkahelye a Debreceni Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikája volt. 1974-ben szakvizsgázott, s már ugyanebben az évben a Budapesti Orvostudományi
Egyetem Radiológiai Klinikájára került dr. Zsebők Zoltán munkatársi körébe. A budapesti klinikán is folytatta sokrétű tevékenységét, több külföldi ösztöndíj révén is gyarapítva tudását, fokozatosan haladva az egyetemi ranglétrán.
Az 1970-es évek közepén dr. Zsebők Zoltán hívta fel a figyelmét
az úgynevezett afterloading technikára, amellyel a nőgyógyászati
tumorok palliatív terápiás kezelésének megvalósítását tervezte.
Dr. Vígváry Zoltánnak akkor már volt ezen a területen angiográfiás tapasztalata, s alkalmasnak találta őt a módszer elsajátítására. Lelkesedéssel és nagy szorgalommal látott új feladata elvégzéséhez. Először a szülész-nőgyógyász szakképesítést szerezte
meg, majd letette az onkológiai szakvizsgát is. Párizsi, freiburgi
tanulmányútja során elsajátította a módszer alapjait, s amikor a

klinika egy afterloading készülékhez jutott, elkezdte a munkát.
Kezdetben csak nőgyógyászati tumorok kezelését végezte, majd
a sikereken felbuzdulva s tapasztalatainak gyarapodásával kiterjesztette a terápiát az inoperábilis nyelőcsőtumorokra is, kidolgozva annak gyakorlati kivitelezését. Mindig szívesen emlékezett
vissza ezekre a kihívásokkal teli, mozgalmas évekre. A munkából
számos előadás és dolgozat született. Ez volt a témája 1990-ben
megvédett kandidátusi értekezésének is. Munkájáról sikeres előadást tartott Würzburgban a röntgensugár felfedezésének centenáriumi kongresszusán. Utolsó éveiben, többször is sajnálkozva
említette, hogy a körülmények változása miatt nem tudta ezt a
munkát folytatni s tapasztalatait tovább adni. 1998-ban habilitált.
Rendszeresen részt vett és előadást tartott nemzetközi kongres�szusokon.
Diagnosztikus és gyógyító munkája mellett nagy súlyt helyezett
az oktatásra is. Nemcsak a negyedik éves hallgatók tanításában
vállalt jelentős szerepet, de a szakorvosjelöltekkel is szívesen osztotta meg tudását, tapasztalatait. A külföldi hallgatók oktatásában is kezdettől fogva részt vett, német és angol nyelvű előadásokkal és gyakorlatok tartásával. Előadásait gyakran színezte egyegy humoros megjegyzéssel. Diákjai kedvelték, lelkes oktatónak,
emberséges, de szigorú vizsgáztatónak tartották. Kollégái, barátai jó kedélyű, segítőkész közösségi embernek ismerték. Sajátos
humorát gyakran élvezhették munkatársai.
2014-es, végleges nyugdíjba vonulásáig lelkiismeretesen ellátta a
szakszervezeti bizalmi feladatát is.
Munkáját 1995-ben Markusovszky-díjjal ismerték el, a sugárterápia terén végzett munkásságért a Magyar Radiológusok Társasága Kisfaludy Pál emlékéremmel tüntette ki, 2015-ben Rektori
dicséretben részesült.
Az utolsó években már többször betegeskedett, de mindig vis�szatért munkájához a mammográfiás részlegbe. Megpróbáltatásait nagy önuralommal viselte. S még a nehéz napokban is
fel-felvillant némi öniróniával párosult régi humora. A rohamosan súlyosbodó betegséggel szemben azonban erős élni akarása
és a gondos ápolás sem volt elegendő. 2016.május 4-én hunyt el.
Emlékét megőrizzük.
Dr. Dömötöri Zsuzsanna
klinikai főorvos, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Életének 90. évében
elhunyt dr. Rigó János
Életének 90. évében, április 30-án elhunyt prof. dr. Rigó János,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyugalmazott
dietetika szak- és tanszékvezető főiskolai tanár, 1976 és 2005
között az Országos Dietetikai Intézet igazgatója, a Magyar
Táplálkozástudományi Társaság egykori elnöke, aki megteremtette
hazánkban a főiskolai szintű dietetikus képzést.
Munkásságáért 2000-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend
Lovagkeresztjével tüntették ki.

Túri Sándor és Molnár Dénes szerkesztésében:

TÚRI SÁNDOR,
MOLNÁR DÉNES

Gyermekgyógyászati kórképek differenciáldiagnosztikája

Szerkesztette:

TÚRI SÁNDOR, MOLNÁR DÉNES

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
KÓRKÉPEK

DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA

A Gyermekgyógyászati kórképek differenciáldiagnosztikája elsősorban gyermekgyógyász szakorvosoknak készült, azonban segíthet a szakvizsgára
való felkészülésben, és hasznos lehet a végzős orvostanhallgatóknak is. A könyv nemzetközi téren
is ritkaság. Nem pótolja a használatban lévő gyer-

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
KÓRKÉPEK
DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA

mekgyógyászati tankönyveket, a csecsemő- és
gyermekgyógyászati szakvizsgát és számos egyéb
klinikai társtudomány ismereteit, hanem azokat
kiegészíti. A könyv a meglévő, felismert tünetek, a
tünetekbeli különbségek alapján rávezet a lehetséges diagnózisokra. A klinikai gyakorlatot segítő
könyv sok neves specialista tapasztalatát összegzi.

Megvásárolható kedvezményes (Legendus) áron a Legendus és az
EOK Könyvesboltokban, illetve megrendelhető honlapunkról.
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Tanév végi akció a Semmelweis Kiadónál!
Keresse honlapunkon az akciókat!
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Több mint 100 könyvből válogathat igen kedvező áron!
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