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26. oldal

Új reprezentatív fotóalbum készült az egyetemről
Semmelweis – Az egyetem, ahol a múlt és a jövő találkozik címmel egyedülálló reprezentatív
művészi igényességű fotóalbum készült az egyetemről a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság (KRI) gondozásában. A több mint 100 oldalas, kétnyelvű, magyar-angol kötet
négy fejezetben (Oktatás, Gyógyítás, Kutatás, Az egyetem története), közel százötven képen
keresztül mutatja be az egyetem életét, bevezetve az olvasót a kulisszák mögé is. Az albumot
több, az egyetem szellemiségét tükröző idézet és orvostörténelmi jelentőségű személyiségek
korhű felvételekkel illusztrált bemutatása színesíti.
A kiadványt dr. Szél Ágoston rektor mutatta be a júniusi szenátusi ülésen. Úgy fogalmazott, a képeskönyv kiváló egyetemi ajándéktárgy, melynek különleges hangulata van.
Kovács Eszter igazgató a könyvről
elmondta, a cél az volt, hogy egy
olyan kiadvány készüljön, mely
időt
álló, és átfogó képet ad az
egyetem minden főbb tevékenységéről, bemutatva a hagyományokat és a modernitást egyaránt.
A fordításban a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága működött
közre. A reprezentatív kiadványt
átkönyveléssel, önköltségi áron,
bruttó 2500 forintért rendelhetik
meg az egységek a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóságtól.
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Beszámoló a Szenátus májusi üléséről
Igazgatói, tanszékvezetői pályázatokról, illetve elismerések odaítéléséről foglalt állást egyebek mellett a Szenátus a májusi ülésén.
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításával a testület létrehozta a Korányi Projekt Központi Betegellátó Épületében létrejövő Sürgősségi Betegellátó Osztályt.
Három ponton módosult az SZMSZ. Egyik eleme, hogy a Szenátus
létrehozta a Sürgősségi Betegellátó Osztály, ami a Korányi Projekt
Központi Betegellátó Épületében kap helyet. A 16 ágyas osztály
közvetlenül a Klinikai Központhoz tartozik majd.
Átalakul a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság szervezeti felépítése. A Jogi Igazgatóságon a jelenlegi hármas főosztályi tagolás
helyett két igazgató által irányított részleg jön létre: az egyik az
egészségügyi és az oktatási, a másik a polgári és a gazdasági jogi
ügyeket intézi majd.
Ugyancsak az SZMSZ módosítása rögzíti, hogy a klinikai vezető
ápolók és az intézeti vezető asszisztensek pozíciójára minden
esetben pályázatot kell kiírni, anélkül egyik munkakör sem tölthető be.
A Szenátus titkos szavazással nyilvánított véleményt személyi kérdésekben: szavazattöbbséggel támogatta dr. Harsányi László (I.
Sz. Sebészeti Klinika), dr. Igaz Péter (II. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kovács József (Magatartástudományi Intézet), dr. Sárdy
Miklós (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) és dr. Rudas
Gábor (MR Kutatóközpont) igazgatói pályázatát. Az Érsebészeti
Tanszék vezetői posztjára dr. Sótonyi Pétert javasolja a testület.

A vezetői kinevezésekről a munkáltatói jog gyakorlója a Klinikai
Központ elnökének egyetértésével a későbbiekben hoz döntést.
A Szenátus döntött a professor emeritus címek, a Pro Universitate, a Hugonnai Vilma, a Huzella Tivadar, a Semmelweis Budapest Award, a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója elismerések,
valamint az óraadó oktatók részére adható címek odaítéléséről is,
melyeket ünnepélyes egyetemi alkalmak keretében adnak majd
át.
Döntött a Szenátus az Angiológiai Tanszéki Csoport létrehozásáról, melynek egyik legfontosabb feladata egy új, modern szemléletű tantárgy bevezetése lesz. A Vascularis medicina tartalmazza
majd az angiológiai, az érsebészeti és az intervenciós radiológiai
ismereteket is.
A testület az SzMSz módosításával összefüggésben aktualizált
három szabályzatot: a Fekvőbeteg ellátással kapcsolatos gyógyszerellátásról szóló, a Térítési Díj és a Váró-Előjegyzési és Betegfogadási lista Szabályzatot.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Elindult az elektronikus bérjegyzék
tesztüzeme az egyetemen

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Elektronikus bérjegyzéket vezet be az egyetem, melynek júniusban kezdődött a próbaüzeme. Két szervezeti egység: az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI) és az Informatikai Igazgatóság munkatársai már az új rendszeren keresztül kapták meg
a májusi bérjegyzéküket. A változtatás célja a gyors, olcsóbb és korszerűbb ügyintézés meghonosítása az egyetemen.

Medvey András informatikai igazgató elmondta: a következő
hónapokban tesztelik a rendszer működését, javítják az esetlegesen felmerülő hibákat és a tervek szerint év végére már az egye-

tem minden dolgozójához elektronikus úton jut el a bérjegyzék,
kiváltva így annak papír alapú változatát.
Tájékoztatása szerint az elektronikus bérjegyzék egy erre a célra
létrehozott – csak belső hálózatból látható – felületen lesz majd
elérhető az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság honlapján. Az egyetemi munkatársak személyes kódot kapnak a belépéshez, a rájuk vonatkozó adatokhoz így csak ők férnek hozzá.
A tervek szerint a későbbiekben az EGFI-nek is lehetősége lesz
a rendszeren keresztül kiküldeni a munkavállalókat érintő különböző dokumentumokat, egyebek mellett adózással vagy cafeteriával kapcsolatos információkat.
Az informatikai igazgató hangsúlyozta: az elektronikus bérjegyzék bevezetését maximális körültekintéssel végzik az informatikai
biztonsági követelmények betartásával. Mint mondta, az új rendszer racionálisabb működést tesz lehetővé és csökkenti a papírfelhasználást is.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Névadónk kötelez, hogy a tudomány kulcsát
átadjuk mindenkinek – Semmelweis Nap az
egyetemen

– Semmelweis Ignác Fülöp munkássága a mértékadó orvosi
egyetemeken mai napig világszerte tananyag – hangsúlyozta
ünnepi beszédében dr. Vásárhelyi Barna, a Laboratóriumi Medicina Intézet igazgatója a Semmelweis Ignác szülőházánál tartott
megemlékezésen. Az ünnepségen a Semmelweis Egyetem vezetése, dolgozói és hallgatói nevében dr. Sótonyi Péter rector emeritus és dr. Vásárhelyi Barna igazgató, míg a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár nevében Varga Benedek főigazgató helyezett el koszorút.
A Semmelweis napi megemlékezések következő helyszínén, a
Belső Klinikai Tömb udvarán, a Semmelweis-szobornál dr. Kovács
József, a Magatartástudományi Intézet igazgatóhelyettese mondott beszédet. Áttekintette Semmelweis felismerését és a kézfertőtlenítés érdekében vívott küzdelmeit, emlékeztetve arra is,
milyen máig érvényes tanulságok vonhatók le Semmelweis élete,
életműve kapcsán. A Semmelweis szobránál az egyetem vezetése
és dolgozói nevében koszorút helyezett el dr. Szász Károly kancellár, dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Kovács
József, valamint Józsefváros Önkormányzata, a Magyar Orvosi
Kamara, a Semmelweis Egyetem Baráti Köre, a Semmelweis Egyetem hallgatói, valamint az Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület.
A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepséget dr.
Szél Ágoston rektor nyitotta meg, aki emlékeztetett arra, hogy
a névadó Semmelweis Ignác születésnapja az egyetem legnagyobb
ünnepe, amely hagyományosan
egyben az akadémiai év lezárása
is. A rektor röviden végigvette az
elmúlt év eredményeit. Beszámolt
egyebek mellett a Klinikai Központ
valamint az önálló Onkológiai Központ kialakításáról. Emlékeztetett
arra, hogy elkezdődött a párhuzamosan működő intézetek egyesítése. Kitért arra, hogy tanszéki csoport jött létre az Asklepios Campus
Hamburg részlegén annak érdekében, hogy az egyetemi klinikák szorosabb szakmai kontrollt gyakoroljanak a németországi képzés fölött.
A rektor a kiemelkedő szakmai
eredmények között említette, hogy
a Transzplantációs és Sebészeti Klinika az első helyen áll a nem élődonoros veseátültetések számát
tekintve az Eurotransplanthoz tartozó 77 vesetranszplantációs centrum között, valamint azt is, hogy
beindult a hazai tüdőtranszplantáció az Országos Onkológiai Intézet

bázisán működő Semmelweis
Egyetem Mellkassebészeti Klinikán. A rektor szólt arról is, hogy
az egyetem megőrizte évek óta
tartó elsőségét a nemzetközi
rangsorokban a hazai egyetemek között.
A tavaly év legnagyobb lélegzetű eseménysorozatának ne
vezte a Semmelweis-emlékév
kapcsán rendezett programokat, amiért köszönetet mondott dr. Monos Emil professor
emeritusnak, a Semmelweis-év
Emlékbizottság elnökének. Mint
fogalmazott, az ő személye volt
a garancia arra, hogy az emlékév
összes programja a legmagasabb színvonalon valósult meg.
Dr. Monos Emil a 2016-os Semmelweis Nap alkalmából elkészített, egyedi, vésett, sorszámmal ellátott Semmelweis Emlékérmet vehetett át. A bizottság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Semmelweis Ignác szülőházánál, a mai Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárban kezdődött, a Belső Klinikai
Tömb kertjében lévő Semmelweis-szobornál folytatódott, majd a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepséggel
fejeződött be a Semmelweis Nap alkalmából rendezett egyetemi ünnepségsorozat.
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több tagja is elismerésben részesült. Ezüst Pro Universitate Emlékérmet vehetett át Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum, Könyvtár és Levéltár főigazgatója, dr. Rosivall László,
az egyetem volt rektora, dr. Táncos László, a Semmelweis Kiadó
és Multimédia Stúdió Kft. igazgatója, valamint dr. Molnár László,
a Központi Levéltár igazgatója. Az emlékév céljainak megvalósításához munkájával hozzájárult, és ezért elismerő oklevelet vehetett át a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
három munkatársa, Dobozi Pálma, Mézes Dorottya és Fekete-
Zán Tímea, valamint Fosztóné Halász Andrea, a Semmelweis
Egyetem Baráti Körének előadója és Oravecz Lászlóné, a Klinikai
Kísérleti Kutató Intézet laboratóriumi asszisztense.
A díszünnepség ünnepi beszédét dr. Ács Nándor, a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója mondta. Hangsúlyozta:
Semmelweis a gyermekágyi láz okának kutatásában és annak
megelőzésében találta meg a maga igazságát, amelyért élt és
halt. Felismerése igazának biztos tudatában 1847-től Semmelweis
makacs kitartással próbálta ismereteit közkinccsé tenni, és a szülészeti gyakorlatot megváltoztatni, a szerencsétlen anyák halálozásának megelőzése érdekében. Sorra vette azt is, mi játszhatott
szerepet Semmelweis tanainak elutasításában. Szerinte ehhez
hozzájárult, hogy elméletét meglehetős vehemenciával próbálta
terjeszteni. Az általa előírt higiénés kézmosás akkortájt végtelennek tűnő ötperces procedúra volt, könyve a kortársak számára
ijesztő, több mint 500 oldalas kötetben jelent meg. Kiemelte azt
is ugyanakkor, hogy Lord Lister, akinek a nevéhez az aszepszis

Semmelweis Egyetem
felfedezését kötik, Pasteur mellett Semmelweist tartotta elődjének, s erről nemegyszer hálásan meg is
emlékezett. – Egyetemünk névadójának drámai életútja
is arra kötelez minket, hogy bármennyire szűkülnek is
kereteink, bármennyire szorítanak is a napi gondok, a
Semmelweis Egyetem minden intézetében és klinikáján prioritásként kezeljük a kutatómunkát, a tudománynak kulcsát pedig átadjuk mindenkinek, aki új, eredeti
ötlettel áll elő, Semmelweis kortársainak bűnét, a felfedezés, az újdonság meg nem értését pedig ne kövessük
el ismét – hangsúlyozta dr. Ács Nándor.
Az ünnepség a médiadíjak átadásával folytatódott.
A Semmelweis Egyetem Kopp Mária Média Díját az idei
évben Pataky Enikő és Talum Fruzsina, a Hír Televízió
két munkatársa vehette át a Megszülettünk hirtelen című
munkájukért. A Hírszerkesztői Díjat Szilágyi Szilvia, az
MTVA munkatársa kapta, Immunonkológia című riportjáért.
A díszünnepségen dr. Ádám Veronika, a Habilitációs
Bizottság elnöke és dr. Szél Ágoston átadták a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló okleveleket. A most
záruló tanévben habilitációs képesítést szerzett: dr.
Béni Szabolcs (Farmakognózia Intézet), dr. Dőri Ferenc István
(Parodontológiai Klinika), dr. Fábián Gábor Tibor (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika), dr. Lang György (Mellkassebészeti Klinika), dr. Sárdy Miklós (Ludwig-Maximilians-Universität),
dr. Valent Sándor (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr.
Zsembery Ákos (Orálbiológiai Tanszék).
A Szenátus döntése alapján öt leköszönő tanszékvezető vehetett át arany pecsétgyűrűt munkássága méltatását követően: dr.
Barabás József (Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika), dr. Entz László (Érsebészeti Tanszék), dr. Karádi István (III.
Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kárpáti Sarolta (Bőr-, Nemikórtani
és Bőronkológiai Klinika) és dr. Túry Ferenc (Magatartástudományi Intézet).
Dr. Szél Ágoston bejelentette a vezetői hosszabbításokat is. Ismét
dr. Ferdinandy Péter lett a Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet igazgatója, meghosszabbították dr. Vásárhelyi Barna
(Laboratóriumi Medicina Intézet), dr. Harsányi László (I. Sz. Sebészeti Klinika) és dr. Ács Nándor (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika) megbízatását. Új vezetői megbízást vehetett át: dr. Igaz
Péter (II. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Masszi Tamás (III. Sz.
Belgyógyászati Klinika), dr. Kovács József (Magatartástudományi
Intézet), dr. Sótonyi Péter (Érsebészeti Tanszék), dr. P
 olgár Csaba
(Onkológiai Tanszék). A Klinikai Központot érintő kinevezéseket
dr. Merkely Béla elnök adta át: dr. Rudas Gábor áll továbbra is
az MR Kutatóközpont élén, új vezetői megbízatást vehetett át dr.
Dank Magdolna (Onkológiai Központ).
A Szenátus az egyetem kilenc nyugállományba
vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a Professor
Emerita, illetve Emeritus címet.
A Semmelweis napi rendezvényen átadták a docensi
kinevezéseket, a rektori kiváló dolgozói kitüntetéseket és rektori dicséreteket, a kancellári kiváló dolgozói kitüntetéseket és kancellári dicséreteket, a Klinikai
Központ 2016-ban létrehozott Semmelweis Egyetem
kiváló szakdolgozója elismeréseket, a dékáni dicséreteket.
Az ünnepség keretében idén hatodik alkalommal
adták át a Regöly-Mérei díjakat. Klinikai Orvostudomány kategóriában dr. Benke Kálmán, Kísérletes
Orvostudomány kategóriában dr. Szalma József,
Orvostanhallgató kategóriában pedig Varga Gábor
lett az első helyezett.
Kilencedik alkalommal a Dr. Rácz István Alapítvány
díjait. Az idei év díjazottja dr. Bartos Csilla szegedi
gyógyszerész lett. Az idei évben a hallgatói (graduális) díjat a HÖK javaslatára Pálla Tamás budapesti
ötödéves gyógyszerészhallgatónak adták át.
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KIVÁLÓ DOLGOZÓ ELISMERÉSEK

KIVÁLÓ SZAKDOLGOZÓ ELISMERÉSEK

dr. Purebl György, Magatartástudományi Intézet
dr. Szebik Imre, Magatartástudományi Intézet
Major Edit Ibolya, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Pente Mariann, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Pikács Mária, I. sz. Belgyógyászati Klinika
dr. Borbély Judit, Fogpótlástani Klinika
dr. Herczegh Anna, Konzerváló Fogászati Klinika
dr. Károlyházy Katalin, Fogpótlástani Klinika
dr. Kispélyi Ida Barbara, Fogpótlástani Klinika
dr. Németh Orsolya, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
dr. Simonffy László, Orális Diagnosztikai Tanszék
Fábián Katalin, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Galambosné Bögi Zsuzsanna, Külföldi Hallgatók Titkársága

Varga Lászlóné, Urológiai Klinika
Elek Jánosné, Onkológiai Központ
Pernesz Andrea, Pulmonológiai Klinika
Szebeni Szilvia, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Herczeg Zsuzsánna, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Szendrei Julianna, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Nagy Zsoltné, Neurológiai Klinika
Kokenszki Erzsébet, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
Kocsis Zsuzsanna, I. Sz. Sebészeti Klinika
Jägl Márta, I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

REKTORI DICSÉRETEK

Általános Orvostudományi Kar

dr. Balázs Péter, Népegészségtani Intézet
dr. Láng Orsolya Márta, Genetikai, Sejt -és Immunbiológiai
Intézet
dr. Szepessy Zsuzsanna, Szemészeti Klinika
dr. Zana Ágnes Erika, Magatartástudományi Intézet
Molnár Attila, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Ofella Piroska, II. sz. Sebészeti Klinika
Szabó Sándor, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szabóné dr. Ecsedy Mónika, Szemészeti Klinika
Szócska Attila, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
dr. Kivovics Márton, Orális Diagnosztikai Tanszék
Szedlákné Mátyás Beatrix, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és
Fogászati Klinika
Kissné Negyedi Marianna, Ápolásvezetési és Szakdolgozói
Oktatási Igazgatóság
Szászné Nagy Ágnes, Onkológiai Központ

KANCELLÁRI KITÜNTETÉSEK
Kiváló dolgozó elismerés
Sági Mária Zenina, Kommunikációs és Rendezvényszervezési
Igazgatóság

Kancellári dicséret
Kovácsné Szűcs Éva, Minőségbiztosítási Osztály
Farkas Gábor, Külső Klinikai Tömb Igazgatóság
Tóth Józsefné, Ellenőrzési Igazgatóság

PROFESSOR EMERITA CÍM
dr. Ádám Éva Ágnes, egyetemi tanár Orvosi Mikrobiológiai
Intézet
dr. Darvas Katalin, egyetemi tanár Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Klinika
dr. Gyires Klára, egyetemi tanár Farmakológiai és
Farmakoterápiás Intézet
dr. Tarján Ildikó, egyetemi tanár Gyermekfogászati és
Fogszabályozási Klinika

PROFESSOR EMERITUS CÍM
dr. Divinyi Tamás, egyetemi tanár Arc- Állcsont- Szájsebészeti
és Fogászati Klinika
dr. Fejérdy Pál, egyetemi tanár Fogpótlástani Klinika
dr. Gerő László, egyetemi tanár I. sz. Belgyógyászati Klinika
dr. Kupcsulik Péter, egyetemi tanár I. sz. Sebészeti Klinika
dr. Rozgonyi Ferenc, egyetemi tanár Bőr- Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika
A cikk teljes terjdelmében a Semmelweis Egyetem holapján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2016/06/30/
nevadonk-kotelez-hogy-a-tudomany-kulcsat-atadjukmindenkinek-semmelweis-nap-az-egyetemen/

DÉKÁNI DICSÉRETEK
Ádám Adrienn, Genetikai, Sejt -és Immunbiológiai Intézet
Barreto Jozefina Veronika, Magatartástudományi Intézet
Boros Anikó, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Csizi Lajos, II. sz. Sebészeti Klinika

Egészségtudományi Kar
Bagi Gáborné, Társadalomtudományi Tanszék
dr. Némethné dr. Gradvohl Edina, Társadalomtudományi
Tanszék
dr. Sipos Zoltán Andorné, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Földvári-Nagy Lászlóné dr. Lenti Katalin, Morfológiai és
Fiziológiai Tanszék
Füzesiné Jáky Andrea, Gazdasági Igazgatóság

Fogorvostudományi Kar
Mérei Ágnes, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Pintérné Várszegi Ágnes, Konzerváló Fogászati Klinika
Sáfrány Mária, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Siklósi Rita, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Szikes Katalin, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
Tokár Anikó Sarolta, Orális Diagnosztikai Tanszék

DOCENSI KINEVEZÉS
EGYETEMI DOCENSI KINEVEZÉSEK

Általános Orvostudományi Kar
dr. Zádori Zoltán Sándor, Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
dr. Görbe Anikó, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
dr. Pilling János, Magatartástudományi Intézet
dr. Ertsey Csaba, Neurológiai Klinika
dr. Rónai Zsolt, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
dr. Kardon Tamás, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és
Patobiokémiai Intézet
dr. Bohács Anikó, Pulmonológiai Klinika
dr. Szijártó Attila, I. sz. Sebészeti Klinika
dr. Jeney Csaba, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
dr. Szőlősi Zoltán, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Fogorvostudományi Kar
dr. Kerémi Beáta, Orálbiológiai Tanszék
FŐISKOLAI DOCENSI KINEVEZÉS

Egészségtudományi Kar
dr. Pálfi Erzsébet, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet,
Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
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Bemutatjuk a konzisztóriumi tagokat
– Dr. Nagy Zoltán: sosem szűnt meg a
kapcsolatom az egyetemmel
Sajátságos nézőpontból tud tekinteni az egyetemre, hiszen egyszerre látja kívülről, mint egy országos intézeti főigazgató, és
belülről, mint egy emeritus professzor – mutat rá dr. Nagy Zoltán, a Semmelweis Egyetem konzisztóriumának tagja, az Országos
Klinikai Idegtudományi Intézet főigazgatója. Mint elmondta, meglepte a konzisztóriumi felkérés, de nagyon jól esett neki, annak
pedig külön örül, hogy a Semmelweis Egyetemen töltheti be ezt a tisztséget.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

niük az ellátásban, valamint fel kell
vállalniuk a szakmai vezető szerepet.
A professzor fontosnak látja a volt
tanítványokkal való kapcsolatok
ápolását. – A fővárosi orvosgárda
nyolcvan százaléka Semmelweises,
tehát ha a fővárossal jó a kapcsolat, akkor a volt tanítványokkal jó
a kapcsolat, ezt ébren kell tartani
– mutatott rá.
A fővárosi kórházak mellett az
országos intézetekkel való kapcsolattartás is nagyon fontos, ezen a
területen ugyancsak a kölcsönös,
egymás eredményeit elismerő
együttműködésen van a hangsúly.
Az egyetemi oktatással kapcsolatban a kampuszhangulat erősítését,
a minőségre törekvés és a kreativitás fenntartásának fontosságát
emelte ki. Jó ötletnek tartaná, ha
a külföldön nagy karriert befutó
Semmelweises oktatók visszajönnének egy-egy évre. A professzor
kiemelte a gyakorlati oktatás erősítését, szerinte fontos, hogy minden fővárosi kórházban legyen
medikus, és az egyetem nyissa ki
a kapukat ebbe az irányba, hiszen
a legtöbbet a betegből, a tapasztalásból tanul egy leendő orvos.
Dr. Nagy Zoltán elmondta: meglepte a konzisztóriumi felkérés,
melyet megtisztelőnek tart, főként pedig annak örül, hogy egy
olyan egyetem konzisztóriumának tagja lehet, melynek tudományos tevékenysége vitathatatlanul a legelismertebb nemzetközi
szinten.
Dr. Nagy Zoltán volt egyébként a 2007-ben bezárt Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet utolsó főigazgatója. 2012 óta
vezeti főigazgatóként az OKITI-t, mely az egyetlen komprehenzív stroke központ az országban, ahol a betegség teljes spektrumát el tudják látni. A professzornak szívügye a stroke-ellátás, ő
fogalmazta meg a nemzeti stroke programot, és alapította meg
a Közép-európai Stroke Társaságot. A kutatás terén az utóbbi 10
évben a stroke-ot követő gyógyulás neurobiológiájával foglalkozik elsősorban; azt a mechanizmust vizsgálja – PhD-hallgatók
bevonásával is –, amely mentén rehabilitálni lehet a stroke betegeket.

Dr. Nagy Zoltánnak – ahogy ő fogalmaz – tulajdonképpen soha
nem szűnt meg a kapcsolata az egyetemmel. 1966-ban itt vehette
át orvosi diplomáját, majd az akkori II. Sz. Patológiai Intézetbe
került, és kórbonctanból szakvizsgázott. Patológusként is érdekelte a neuropatológia, majd 1971-ben a mai Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikára került. Egy évvel egyetemi tanári kinevezése
után, 1992-ben került át az Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézetbe, de a városmajori klinikával továbbra is megmaradt a
kapcsolata konziliárius professzorként. Jelenleg is a Kardiológiai
Tanszék Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoportjának professor
emeritusa.
Dr. Nagy Zoltán úgy fogalmazott: konzisztóriumi tagságára úgy
tekint, hogy lehetősége van egyfajta külső szemléletet behozni
az egyetemről való gondolkodásba, azzal együtt, hogy persze
van érzelmi kötődése is az intézménnyel, mellyel sosem szűnt
meg a kapcsolata.
Mint hangsúlyozta: kívülről nézve fontosnak látja az egyetem
fővárosban elfoglalt szerepét erősíteni. Az egyetemek – az országos intézetek mellett – a szakma legmagasabb csúcsát képviselik
az országban, és a klinikáknak ennek megfelelően kell részt ven-

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

XVII. évfolyam 5. szám 2016. július 11.

9

konzisztórium

Dr. Csányi Sándor: a Semmelweis Egyetem
kiemelkedik az egészségügyi oktatás
és a kutatás területén, de mindeközben
megnyugtató ellátást is képes nyújtani
Több ok is közrejátszott abban, hogy dr. Csányi Sándor elfogadta a Semmelweis Egyetem arra vonatkozó felkérését, hogy vegyen
részt az intézmény konzisztóriumának munkájában. Mint mondta, az egyetemen sok olyan ember dolgozik, akiket hosszabb-rövidebb ideje ismer és becsül.
kenysége sérülne, nekem pedig ezeken a területeken több évtizedes tapasztalatom van – hangsúlyozta.
Dr. Csányi Sándor az egyetem gazdálkodásával kapcsolatban úgy
vélekedett: még csak most kezdte el közelebbről megismerni ezt
a területet, de kívülről szemlélve pénzügyileg kiegyensúlyozottnak tűnik az intézmény.
A konzisztórium elnöke szerint az nyilvánvaló, hogy a Semmelweis Egyetem kiemelkedik az egészségügyi oktatás és a kutatás területén, de betegként megtapasztalta, hogy mindeközben
megnyugtató ellátást is képes nyújtani. – Nem rég volt egy más
jellegű, felemelő személyes élményem: egy UEFA rendezvényen
egy német önkéntes doktornő felhozta, hogy a Semmelweis
Egyetemen végzett. Olyan lelkesedéssel és tisztelettel emlegette
az itteni tanulmányait, hogy a társaságomban lévő nemzetközi
sportvezetők meglepve hallgatták, milyen színvonalú orvosképzés folyik Budapesten. Én akkor már a konzisztórium tagja voltam, nagy büszkeséggel nyugtáztam, hogy milyen jó nemzetközi
híre van az egyetemnek – hangoztatta.
– Az egyetem jövője nem független a magyar egészségügy jövőjétől, ezen a területen pedig komoly előrelépésekre lesz szükség,
igen sürgősen – szögezte le dr. Csányi Sándor, aki ezzel együtt
úgy látja: ami az oktatást illeti, a hazai kiemelkedő szerep megtartása nincs veszélyben sem az orvos-, sem az egészségtudományi-, sem a gyógyszerészeti képzésben. Hozzátette: a kutatási
tevékenységbe a jelenleginél is többet lenne érdemes fektetni,
igaz, ezen a területen a lehetőségek jelentős részben az egyetemen kívül eső körülményektől függenek.
– Szász Károly barátom, aki korábban munkatársam is volt, 2014
óta az egyetem kancellárja. Ő kért fel, hogy vállaljam el a konzisztóriumi tagságot, majd a testület elnökségét – idézte fel az OTP
Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Úgy fogalmazott: nem hiányzott neki egy újabb feladat vagy tisztség, mégsem tudott ellenállni annak a lehetőségnek, hogy részt vegyen a két legfontosabb
ágazatot - az oktatást és az egészségügyet - egyszerre és a legmagasabb fokon megtestesítő intézmény, a Semmelweis Egyetem vezetésének támogatásában.
Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint mivel tudja segíteni,
illetve támogatni a Semmelweis Egyetem vezetésének döntéseit,
azt válaszolta: bízik benne, hogy a pénzügyi jártassága és vállalatvezetői rutinja mellett akár még a nemzetközi kapcsolatrendszere is hasznára lehet az egyetem vezetésének a nagy fontosságú döntések előkészítésében és meghozatalában. – Valamen�nyi hazai egyetemre igaz, hogy mind pénzügyi, mind hatékonysági szempontból sokat fejlődhet, anélkül, hogy a szakmai tevé-

Dr. Csányi Sándor szavai szerint jobban meg kell ismernie az
egyetemet ahhoz, hogy véleményt formálhasson róla, mire van
szükség ahhoz, hogy az intézmény megőrizze hazai piacvezető
szerepét, illetve még előrébb lépjen nemzetközi viszonylatban
is. – Tartok tőle, hogy az ellátás körülményei visszahatnak a képzésre, ezért is mondom azt, hogy sürgősen javítani kell az gyógyítási feltételeket. Ez azonban nem csak egy-egy intézményre igaz,
hanem az egész magyar egészségügyre. Nem kell nagy tapasztalat ahhoz sem, hogy ki lehessen jelenteni: a Semmelweis Egyetem a kutatási sikerek fokozásával biztosan tovább tudná erősíteni a nemzetközi pozícióit. Szükséges lehet továbbá a már most
is jelentős számú - nem mellesleg jól fizető - külföldi diák jelenlétének növelése, nem csak a bevételek emelése, de az egyetem
nemzetközi ismertségének és megítélésének javítása érdekében
is – vélekedett az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója az interjúban.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Pro Universitate díjat kapott Wang Guoqiang
kínai miniszterhelyettes

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az Egészségtudományi Kar (ETK) felterjesztése alapján Pro Universitate díjat vehetett át Wang Guoqiang, a kínai Országos Egészségügyi és Családtervezési Bizottság miniszterhelyettese a Semmelweis Egyetemen tartott ünnepségen.

Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes köszöntőjében
úgy fogalmazott: nagy öröm, hogy a miniszterhelyettes magyarországi útja keretében a Semmelweis Egyetemre is ellátogatott,
mert ez jól mutatja a kínai-magyar oktatási kapcsolatok fontosságát. Reményét fejezte ki, hogy az Egészségtudományi Karon
folytatott szakmai megbeszélések jó alapot adnak a kínai-magyar együttműködések további erősítésére az oktatás és a kutatás terén. – Büszkék vagyunk kínai kapcsolatainkra és reméljük,
hogy sikerül hosszú távon fenntartani és további szakmai tartalommal megtölteni ezeket – közölte.
Hangsúlyozta: a Semmelweis Egyetem eddig is kiemelten kezelte
a kínai kapcsolatokat, amelyek fontos részét képezik az intézmény nemzetközi stratégiájának. – Jelenleg 13 kínai hallgató
tanul az egyetemen teljes idejű képzésen – tette hozzá. Ezt követően több példát is említett kínai oktatási intézmények és a Semmelweis Egyetem együttműködésére. Külön kiemelte az Egész-

ségtudományi Kar legfontosabb kínai kapcsolatát, a Heilongjiang
Kínai Orvoslási Egyetemet. – Ez az együttműködés tette lehetővé
a hagyományos kínai orvoslás szak az ETK-n 2010-ben. Az ötéves
közös program első négy éve során a hallgatók a Semmelweis
Egyetemen tanulnak, majd a képzés ötödik évét Kínában teljesítik
és végül a Heilongjiang Kínai Orvoslási Egyetem Bsc. diplomáját
kapják – emlékeztetett dr. Bagdy György.
Az elismerés átadása előtt dr. Nagy Zoltán Zsolt, az ETK dékánja
méltatta a miniszterhelyettest, ismertetve pályája fontosabb
állomásait. Szavai szerint Wang Guoqiang a hagyományos kínai
orvoslás külföldi és magyarországi népszerűsítése, valamint a
kínai anyasági, gyermekegészségügyi és családtervezési szakszolgáltatások fejlesztése érdekében végzett munkájáért érdemes az egyetem legrangosabb elismerésére. Mint mondta, Wang
Guoqiang – aki egyebek mellett a Hagyományos Kínai Gyógyászat Állami Hivatal vezetője – kíséri figyelemmel a kínai és
Közép-Kelet európai együttműködések keretében a régió országaiban megkezdett hagyományos kínai orvoslással kapcsolatos
programok megvalósulását. Ezért is látogatott el az Egészségtudományi Karra.
Wang Guoqiang a Pro Universitate kitüntetés átvétele után arról
beszélt, hogy a Semmelweis Egyetem tiszteletre méltó, nagy
múltú, nagy hagyományokkal rendelkező intézmény, mely mély
benyomást tett rá. Véleménye szerint az együttműködés a Semmelweis Egyetemmel jó példát mutathat más európai országok
számára is. Az elismerést nagy megtiszteltetésnek tartja, amely
szavai szerint nemcsak neki szól, hanem a magyar kínai kapcsolatoknak is.
Az Egészségtudományi Karon dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán
mutatta be a minisztehelyettesnek a kar tevékenységét, képzési
programjait, illetve ismertette a vendégekkel a hagyományos
kínai orvoslással kapcsolatos kari törekvéseket. Ezután a kar szülészeti-, optometriai-, ápolástan demonstrációs termeit, illetve a
könyvtárat látogatták meg a delegáció tagjai, akik nagy érdeklődéssel járták végig a gyakorlati képzésekben nélkülözhetetlen
termeket.
Az épületbejárást követően Wang
Guoqiang elmondta, nagyra értékeli, hogy az Egészségtudományi Kar fókuszpontja az egészség, hiszen a hagyományos kínai
gyógyászat a prevencióra és az
egészségvédelemre helyezi a legnagyobb hangsúlyt. Hozzátette:
Kínában az egészségturizmus iránt
egyre növekszik a kereslet, hiszen
az öregedő társadalomban az a
cél, hogy az idősek minél később
betegedjenek meg, amelyhez
elkerülhetetlen az egészségtudatos életmód és a preventív szemlélet. Ezek kialakításában a hagyományos kínai orvoslás szakembereknek fokozott szerepük van –
hangsúlyozta a miniszterhelyettes.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevéllel tüntette
ki a Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék munkacsoportját. Az Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományi
Intézetéhez tartozó tanszék munkacsoportja a dietetikusok és
táplálkozástudományi szakemberek érdekében végzett kiemelkedő oktatási és kutatási munkássága elismeréseként vehette át
az oklevelet. A díjat dr. Mészáros János, az Egészségügyért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára adta át a 25 éves Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) Jubileumi Konferenciáján.
A munkacsoport tagjai: dr. Tátrai-Németh Katalin tanszékvezető főiskolai tanár, dr. Varga Zsuzsa főiskolai tanár, Veresné
dr. Bálint Márta főiskolai tanár, dr. Horváth Zoltánné docens,
dr. Pálfi Erzsébet docens, dr. Benedek Csilla adjunktus, dr.
Bíró Lajos adjunktus, dr. Lichthammer Adrienn adjunktus, dr.
Mák Erzsébet adjunktus, dr. Ábel Tatjána tanársegéd, Csajbók
Róbertné tanársegéd, Tóth Tímea tanársegéd, Molnár Szilvia
tanársegéd, Orbán Csaba tanársegéd, Galló Nóra mestertanár,
Ipsicsné Popelyás Anna mestertanár, Marosi Istvánné tankonyhavezető, Németh Andrea ügyintéző, Sütő Ágnes laboratóriumi
asszisztens, Szabóné Rausz Adrienn oktatásszervező és Pócsi
Lajosné tankonyhai kisegítő.
A 25 éves évforduló alkalmából rendezett ünnepi konferencián

Dr. Kempler Péter a Magyar
Diabetes Társaság új elnöke

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Minisztériumi elismerés a Dietetikai és Táplálkozástudományi
Tanszék munkatársainak

további elismeréseket is átadtak, összesen negyven dietetikus,
volt hallgató és oktató részesült kitüntetésben. Batthyány-Strattmann László-díjat vehetett át az ETK részéről dr. Barna Mária
nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár, professzor emerita
és dr. Biró György nyugalmazott egyetemi tanár, címzetes egyetemi docens. Pro Sanitate-díjat kapott dr. Gaál Jánosné, nyugalmazott főiskolai docens.

Családháló díj: az év szülészete
lett a II. Sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika
Családháló díjjal tüntették ki a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikát a kismamák szavazatai alapján. Az intézmény a 2015 szülészete kategóriában lett első helyezett. A díjat dr. Gimes Gábor,
a klinika igazgatóhelyettese vette át. Az immár negyedik alkalommal átadott Családháló díjjal azon szakemberek és intézmények
munkáját ismerik el, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek a
gyermekvállalásért, gyermeknevelésért és a gyermekek egészségéért.

Dr. Kempler Péter, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi tanára
vezeti a Magyar Diabetes Társaságot (MDT) a következő négy
évben. Az új elnök hangsúlyozta: az MDT az egyik legnagyobb
létszámú társaság, melynek tevékenysége igen eredményes.
Kitért arra, hogy a diabetológia rengeteget fejlődött az elmúlt
évtizedekben, amit mutat az MDT kongresszusain elhangzó előadások száma is, mely 70-80 között mozgott az elmúlt években.
Dr. Kempler Péter kiemelte, a 24 fős vezetőségben a Semmelweis
Egyetemet minden eddiginél többen, összesen nyolcan képviselik a mostani elnökségi ciklusban. Az I. Sz. Belgyógyászati Klinikáról dr. Kempler Péter mellett dr. Gerő László, dr. Tabák Ádám és
dr. Putz Zsuzsanna tagja a vezetőségnek, a II. Sz. Belgyógyászati
Klinikáról dr. Somogyi Anikó, a III. Sz. Belgyógyászati Klinikáról
dr. Hosszúfalusi Nóra, míg az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáról dr. Madácsy László és dr. Körner Anna tagja az elnökségnek.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2016/05/24/
dr-kempler-peter-a-magyar-diabetes-tarsasag-uj-elnoke/

További részletek: http://semmelweis.hu/
hirek/2016/06/13/csaladhalo-dij-az-ev-szuleszete-lett-a-ii-sz-szuleszeti-es-nogyogyaszati-klinika/

Elismerések pedagógusnap
alkalmából
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és dr. Palkovics
László oktatásért felelős államtitkár Eötvös József-, Apáczai Csere
János-, Szent-Györgyi Albert-, Brunszvik Teréz- és Németh László-díjakat adott át pedagógusnap alkalmából a Pesti Vigadóban.
Kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája, a pedagógus élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként Apáczai Csere János-díjat vehetett át dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja és dr. Kecskeméti Valéria, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet professor emeritája.
A felsőoktatás területén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és
nevelési munkájáért, illetve iskolateremtő, nemzetközi szinten is
elismert tevékenységéért Szent-Györgyi Albert-díjat kapott dr.
Karlinger Kinga, a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika tudományos főmunkatársa.
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Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

80 millió forintos KEOP pályázat keretében végeztek energetikai korszerűsítést a Központi Igazgatási Épületben. A felújítás 2015
szeptemberében kezdődött, összesen 139 nyílászárót cseréltek ki. Azokban a helyiségekben, ahol ez megtörtént, termosztatikus
szelepeket is felszereltek a radiátorokra.

A projektzáró ünnepségen dr. Szél Ágoston rektor felidézte:
a Központi Igazgatási Épület 2008-ban indult rekonstrukciójának köszönhetően alakították ki az aula elegáns terét, a koráb-

ban könyvtárként működő Semmelweis Szalont és az Innovációs
Igazgatóság modern irodáinak helyet adó tetőteret. – Akkor a
nyílászárók cseréjére nem került sor, ezt valósította meg most az
egyetem a KEOP pályázat által biztosított forrásból – tette hozzá.
A rektor köszönetet mondott mindazoknak, akik a pályázat lebonyolításában részt vettek. Kiemelte, hogy az épület szépségét ma
már mindenki dicséri, aki megfordul benne.
Dr. Szász Károly kancellár beszédében úgy fogalmazott: bár az
egyetem életében a gazdagodás elsősorban a tudásban való
gyarapodást jelenti, egy pályázat eredményes lezárása is fontos
momentum. Megköszönte a munkálatokat végző cégnek az eredményes együttműködést, és elmondta, a kivitelezés a határidőre
elkészült. Kiemelte, hogy a 2008-as felújítás idején már elkészültek a tervek a nyílászárók cseréjére, így amikor az egyetem megkapta az ehhez szükséges forrást, ezekre a tervekre alapozva
indulhatott el a munka. Hozzátette: ez jól példázza, hogy a hos�szú távú tervek megalkotása fontos akkor is, ha azonnali megvalósításukra nincs lehetőség.
Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A környezetvédelmet és az energiamegtakarítást is
szolgálja az új Energiairányítási rendszer
Energiairányítási rendszer (EIR) jön létre az egyetemen az energiahatékonyság javítása érdekében, az ISO 9001 minőségbiztosítási
rendszer részeként. Az EIR bevezetésének része a szemléletformálás is, így annak tudatosítása, hogy kis odafigyeléssel akár 10-15
százalékos megtakarítás is elérhető a például villanyszámlán.
– Az új, ISO 50001 szabvány szerinti rendszer bevezetésével egy
törvényi kötelezettségnek tesz eleget az egyetem – tájékoztatott
Boros András műszaki főigazgató. A 2015-ös energiahatékonysági törvény értelmében vagy rendszeresen auditáltatni kell az
egyetemhez tartozó épületeket, vagy létre kell hozni az Energiairányítási rendszert. – Az egyetem ez utóbbi mellett döntött,
mivel csupán egyszeri költséget jelent, hosszú távú megoldást
nyújt, és jól illeszkedik az egyéb, minőségirányítással összefüggő
rendszerekhez – fejtette ki Boros András, hozzátéve, hogy ebben
az esetben magát a rendszert kell auditáltatni az év végéig és
nem az egyes épületeket.
Az EIR keretében első lépésként létrejön egy energiairányítási
csoport a Műszaki Főigazgatóság és a tömbök műszaki területen
dolgozó munkatársainak bevonásával. A csoport kialakításával és
vezetésével dr. Szász Károly kancellár Boros Andrást bízta meg.

Második lépés az auditorok kinevezése, mely első körben 10-12
főt jelent. Az új rendszerben minden tömbigazgatóságnál lesz
olyan munkatárs, aki az energiahatékonysági szemléletet képviseli, és javaslatok tesz, hogy milyen rendszerszintű módosításokra
lenne szükség.
A munkatársak a közeljövőben személyre szóló e-mailben kapnak
tájékoztatást az EIR bevezetéséről, valamint létrejön egy honlap
is, mely tartalmazza a rendszerrel kapcsolatos alapismereteket,
valamint ezen keresztül mindenki beküldheti a javaslatait, észrevételeit.
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható:
http://semmelweis.hu/hirek/2016/06/23/a-kornyezetvedelmet-es-az-energiamegtakaritast-is-szolgalja-az-uj-energiairanyitasi-rendszer/

XVII. évfolyam 5. szám 2016. július 11.

13

hírek

Létrejött az egységes központi intenzív osztály az új
Korányi épületben

– Az új helyszínen az eszközök és a körülmények is minden tekintetben maximálisan megfelelnek a 21. századi igényeknek –
hangsúlyozta az igazgató. Az osztályt 29 teljesen új, professzionális ággyal szerelték fel, melyekhez komplett lélegeztető és monitorozó felszerelés tartozik. Több egyágyas helyiséget is kialakítottak a legsúlyosabb állapotú betegek számára, de a többi kórterem esetében is legfeljebb három ágyon fogadnak beteget. Az
ágyak körül nagyobb a tér, ami megkönnyíti az orvosok és a szakdolgozók munkáját, emellett rendelkezésre áll kényelmes, világos
nővér pihenő, az orvosi szobában pedig monitorokon nyomon
követhetők a betegek legfontosabb életfunkciói.
Dr. Gál János abban bízik, hogy a 21. századi környezet vonzerő
lehet az orvosok és szakdolgozók számára, így tovább tudják
bővíteni a létszámot, melyhez a szükséges anyagi keret rendelkezésükre áll.
Az egységes központi intenzív osztály megnyitása az igazgató
szerint nemcsak az egyetem, de Budapest és környéke ellátása
szempontjából is óriási lépés. Mint mondta, a betegellátásban
komoly biztonsági hátteret ad a nagy, centralizált intenzív osztály, mely ugyanakkor a folyosók segítségével összeköttetésben
van a Külső Klinikai Tömbben lévő többi klinikával.
A költözés következő fázisában létrejön a negyedik emeleten
egy további 18 ágyas intenzív osztály, ahová a traumatológiai és

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Március végén kezdődött el az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) költözése a Korányi projekt keretében létrejött
Központi Betegellátó Épületbe. A több lépcsőben megvalósuló költözés első nagyobb szakasza lezárult – mondta el dr. Gál János,
a klinika igazgatója. Az új épület 4. emeletén már folyik a betegellátás a centralizáció jegyében kialakított 29 ágyas központi intenzív
osztályon, ide költöztek az AITK korábban széttagoltan működő intenzív részlegei. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán
működő AITK-s intenzív osztály az eredeti helyén marad, az ott folyó speciális ellátás miatt.

a specifikus intenzív ellátásra szoruló betegek kerülnek, továbbá
egy 12 ágyas szubintenzív osztály is megkezdi működését.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Oklevélátadó a Semmelweis Egyetem, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem és a Terrorelhárítási Központ
közös képzésén
Ötnapos haladó taktikai-medicina képzést tartott tíz külföldi és egy magyar szakembernek a Semmelweis Egyetem, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem és a Terrorelhárítási Központ. Az okleveleteket május 27-én adták át a Szenátusi Teremben. A speciális
rendvédelmi egészségügyi képzés során a részvevők olyan elméleti és gyakorlati tudással gazdagodtak, amely hozzásegítheti őket
a megfelelő orvosi ellátás biztosításához egy esetleges katasztrófahelyzetben.
Dr. Gál János, a Semmelweis Egyetem külügyi és stratégiai rektori biztosa az életmentők életmentőinek nevezte az egészségügyi képzésen részt vett szakembereket. Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója arról beszélt, hogy az elsődleges
cél a megelőzés, katasztrófahelyzetben azonban szükség van a
speciális szolgálatokra. A most végzett szakemberekre különleges feladat vár, hiszen bajba került kollégáik megsegítésén is

fáradozniuk kell. Dr. Kovács Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese úgy vélte, hogy ezt a képzést minden rendőrnek el kellene végeznie. Hozzátette: az itt megszerzett
tudást a végzett szakemberek a szolgálati helyükön tudják majd
hasznosítani.
Kele Tímea
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

kutatói szalon
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Pszichiátriai témák a Kutatói Szalonban
Három olyan kiemelkedő kutatót látott vendégül a Kutatói Szalon, akiknek a pszichiátriai kutatási területei kötődnek egymáshoz.
Kiemelte: a külvilág és a gének kölcsönhatásának gondolata
benne volt a genetika előtti medicinában is, de Klaus-Peter Lesch
húsz évvel ezelőtti cikkétől kezdve óriási felfutása van ennek a
kutatási területnek.
Klaus-Peter Lesch a Kutatói Szalonban tartott előadásában az
ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral kapcsolatos kutatásairól beszélt. Egyebek mellett arról, hogy zebrahalakon elkészítették a betegség neurobiológiai modelljét, ami
lehetőséget ad a különböző gyógyszerek hatásainak a jelenleginél gyorsabb és hatékonyabb vizsgálatára. Ennek azért van különösen nagy jelenősége, mert az ADHD-t alapvetően gyermekkorban diagnosztizálják és a legnagyobb arányban a gyerekeket
érinti és a betegek nagyjából felénél felnőttkorban is fennmarad
a betegség.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az első előadó Prof. Bill Deakin (University of Manchester)
beszélt egyebek mellett a NewMood projektről, melyben dr.
Bagdy György tudományos rektorhelyettes is részt vett. Ennek
keretében a szorongásos és a hangulati betegségek neurobiológiai hátterét vizsgálták. A kutató egyik kutatási területe az volt,
hogy depresszióban antidepresszív kezelés hatására hogyan változik az agy nyugalmi tevékenyége, kapcsolatrendszere, melyet
funkcionális MRI vizsgálatokkal követtek.
Dr. Bitter István, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi tanára, a rendezvény házigazdája elmondta: az elmúlt években a figyelem afelé mozdult el, hogy a pszichiátriai betegségek,
különös tekintettel a hangulati és szorongásos betegségek valószínűleg az agyterületek közötti kapcsolatok zavarából állnak elő,
és ezért nem csak feladat-helyzetekben kellene vizsgálni az agyműködést, hanem nyugalmi állapotban is. – A Kutatói Szalonban
tartott előadásán Bill Deakin professzor nagyon érdekes MR-vizsgálati adatokat mutatott be erről: nyugalmi állapotban depres�szió hatására megszakadnak az agyterületek közötti bizonyos
kapcsolatok, de egyszeri adag infúzión keresztül beadott antidepresszáns hatására ezek helyreálltak – ismertette.
Prof. Klaus-Peter Lesch előadásában a figyelemhiányos hiperaktív zavar neurobiológiájáról beszélt. Dr. Bitter István emlékeztetett arra, a kutató húsz évvel ezelőtt írt egy cikket a Science
magazinba, ami arról szólt, hogy miért reagálunk egyes életeseményekre, élethelyzetekre ennyire különbözően: van aki belebetegszik, más könnyen veszi ezeket. A cikkben részletesen kifejtette, hogy ez visszavezethető a szerotonin transzporter gén szabályozási régiójában lévő génpolimorfizmusra. – A génnek van
egy hosszú és egy rövid karja és ezek kombinációja határozza
meg, hogy milyen genotípusba tartozunk és mennyire vagyunk
hajlamosak például depresszióra vagy szorongásra – idézte fel.
Dr. Bitter István tájékoztatása szerint részben ehhez kapcsolónak
a Kutatói Szalon harmadik vendégének, Jaanus Harro (University
of Tartu) professzornak a kutatásai. – Nagyon különböző szociális
eseményekkel összefüggésben vizsgálták ezt génpolimorfizmust.
Ilyen volt például, hogy melyik genotípusba tartoznak azok, akik
időben befejezik az egyetemet és azok, akik nem. Sokfajta érzékenységet, állapotot vizsgáltak a külvilág és gének kölcsönhatásával összefüggésben – hangsúlyozta dr. Bitter István, hozzátéve:
Jaanus Harro szerint az egyik legfontosabb kezelési mód a szó
klasszikus értelmében vett jó oktatás.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉLBŐL
Pályázati felhívás a 2016. évi Semmelweis Innovációs Díj
elnyerésére
Kategóriák:
– a leginnovatívabb TDK munkáért
– a leginnovatívabb PhD munkáért
– a leginnovatívabb kutató munkáért
– a leginnovatívabb klinikai kutató munkáért
Pályázni lehet:
– bármilyen tudományterületen új, innovatív ötlet, eredmény, elképzelés kimunkálásával,
– hasznosítással, induló vállalkozással (alapítás ideje nem korábbi,
mint 2014. 01. 01.),
– egyénileg vagy csapatban (TDK hallgatók, doktoranduszok, kutatók) illetve vállalkozásként a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódó
hallgató, doktorandusz, kutató megnevezésével.
A pályázat követelményei:
Benyújtandó: kitöltött pályázati adatlap, egyén, csapat szakmai
önéletrajza(i), képi anyagok, prezentációk, videók beágyazva, fájlként, illetve hivatkozásként csatolandók.
Benyújtás formája:
– elektronikusan, PDF fájlba összeszerkesztve a
pesti.szabolcs@semmelweis-univ.hu címre,
A PDF fájl nevének formátuma:
SID2016_PályázóVezetékneveKeresztneve
További információt az illes.timea@semmelweis-univ.hu címen
lehet kérni.
Benyújtási határidő: 2016. szeptember 23. (péntek) 14.00
A pályázatok befogadásáról a pályázók legkésőbb
2016. november 28-ig e-mailben tájékoztatást kapnak.
A kiírás teljes szövege és a pályázati adatlap az alábbi oldalról tölthető le: http://semmelweis.hu/innovacios-igazgatosag/
Semmelweis Egyetem Innovációs Igazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26. III. emelet
E-mail: innov@semmelweis-univ.hu
További pályázati felhívások:

http://semmelweis.hu/innovacios-igazgatosag/palyazati-hirlevel/
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Dr. Mátyus Péter lett a Bionikai Innovációs
Központ ügyvezetője

– A Bionikai Innovációs Központ (BIK) alapkövét tavaly márciusban tették le, de a Semmelweis Egyetem és a PPKE, illetve annak
Információs Technológiai és Bionikai Kara közötti együttműködés
már évekkel korábban megkezdődött, és például több közös képzés, bionikai témájú PhD-konferencia formájában is megnyilvánult – mondta dr. Szél Ágoston. A rektor úgy fogalmazott: rendkívül büszke a két egyetem közötti szoros kapcsolatra, melynek
köszönhetően el tudták indítani ezt a közös, jövőbe mutató vállalkozást. Emlékeztett arra, hogy a központ létrehozását a 2014ben elhunyt dr. Roska Tamás, a PPKE Információs Technológiai és
Bionikai Karának alapító dékánja kezdeményezte. A megvalósítás
érdekében hozta létre a két egyetem közösen a Bionikai Innovációs Központ nonprofit Kft.-t, a kormányzat pedig ötmilliárd forintos támogatást biztosított a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapból a projekt számára.

A rektor a fejlesztés jelentőségét a Korányi projektéhez hasonlította, melynek keretében felépült Központi Betegellátó Épületben a közelmúltban indul el az ellátás. – Így az ultramodern kórházi épülettől alig néhány tömbre épül fel egy szintén 21. századi
kutatási infrastruktúra – tette hozzá.
Dr. Mátyus Péter, aki ügyvezetővé választásáig 19 éven át volt
a Gyógyszerésztudományi Kar Szerves Vegytani Intézetének az
igazgatója, elmondta: a projekt egy nagyon aktív szakaszában
került az új pozícióba. Intenzíven dolgoznak az építkezés előkészítésén, mely idén elkezdődik. Az 5000 négyzetméteres épület
várhatóan 2017 végére készül el, amikorra az induló tudományos
tartalmat is ki kell alakítani.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Bionikai Innovációs Központ
keretein belül már most folynak kutatások főként a két egyetem
részvételével. A projektek jelentős része jelenleg az orvosdiagnosztika meglehetősen tág területére fókuszál, így foglalkoznak
a diagnosztika mindkét oldalával, azaz biomarkerek (a betegség
szempontjából informatív paraméterek, biológiai jelzők) kutatásával és alkalmazásával, valamint korszerű diagnosztikai eszközök
fejlesztésével.
A kutatások egyik alapvető célja, hogy olyan biomarkereket talál-

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Május 1-jétől dr. Mátyus Péter eddigi tudományos igazgató áll ügyvezetőként a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. élén,
míg a tudományos igazgatói feladatokat dr. Rácz Károly látja el. A Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(PPKE) együttműködésével kialakítandó Központ a 8. kerületi Balassa utcában épül fel.

janak, melyek jelzik az egyes betegségek kialakulása előtti szakaszt (pre-disease), amikor még visszafordítható a folyamat.
Ilyenkor van esély még igazi beavatkozásra. Dr. Mátyus Péter példaként említette az idősödő társadalmak számára súlyos terhet
jelentő neurodegeneratív betegségeket: jellemző tüneteik megjelenése után ugyanis már csak tüneti kezelés jöhet szóba az esetek többségében.
A biomarkerek alkalmazásának másik szempontja a betegségek
megfelelő és objektív monitorozásának biztosítása annak érdekében, hogy a terápiát optimalizálni lehessen. Dr. Mátyus Péter
elmondta: a projekt célja az is, hogy a betegágy mellé vigyék a
diagnosztikai eszközt. Az ilyen ún. point-of-care típusú eszközökkel például a sürgősségi osztályon lehetővé válik, hogy az orvos a
gyorsan megkapott diagnosztikai információk alapján, időben és
hatékonyan beavatkozhasson, megkezdhesse a szükséges terápiát. Ezen kívül a mobilis eszközök az alapellátásban és a krónikus
betegek otthoni monitorizálásában is nagy szerepet játszhatnak.
A létrejövő BIK tehát – többek között – a jövő orvoslásához szükséges kutatási és szellemi hátteret adja meg, fontos küldetése,
hogy a releváns területeket egy fedél alá hozza, és kiaknázza az
ebben rejlő lehetőségeket. A projekt nyomán a BIK mellett létesülhet egy Bionikai Innovációs Ipari Park, ahol a Központban
keletkező kutatási eredményeket és tudást innovatív termékekké
konvertálják. Mindezzel és a két egyetemmel egy, a régióban is
egyedülálló kutatási és innovációs bázis, dr. Mátyus Péter elnevezése szerint egy bioinnopolisz jöhet létre. Hangsúlyozta: a két
érintett egyetem rektorának elkötelezett támogatása nélkül nem
jöhetett volna létre ez a hatalmas projekt.
A bionika szót egyébként 1960-ban egy amerikai repülőmérnök,
John E. Steele használta először a biosz és a technika szó összevonásaként. Manapság új tartalommal, leginkább a biológia,
biomedicina, és az elektronika, informatika ötvözéseként értelmezik.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

interjú
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A karok közötti együttműködést is
erősíti dr. Rigó János, az ETK klinikai
kapcsolatokért felelős dékánhelyetteseként

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Nagy megtiszteltetés számára, hogy az ETK-n dékánhelyettesnek választották, a kar magas színvonalú oktatására büszke lehet az
egyetem, és ennek az elvárásnak a jövőben is igyekeznek megfelelni – mondta el dr. Rigó János, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, az Egészségtudományi Kar klinikai kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, aki az ETK és az ÁOK klinikáinak
erősebb együttműködésében rejlő lehetőségekről is beszélt lapunknak.

Dr. Rigó János az oktatással kapcsolatos tervek kapcsán elmondta:
az ETK-n folyó valamennyi képzési formában mind az elméleti,
mind a gyakorlati oktatás szempontjából meghatározó a klinikák, illetve a gyakorlóhelyek által nyújtott oktatási háttér. Mint
mondta, az egyetem karai közötti kölcsönös együttműködések
erősítése ezért is kiemelt feladat.
Dr. Rigó János hangsúlyozta: célszerű lenne, ha az egyetemen
zajló gyakorlati óraszámot növelni tudnák, mivel az egyetem dolgozóinak oktatói tapasztalata, pedagógiai képzettsége lényegesen magasabb színvonalú, mint az egyéb gyakorlóhelyeken dolgozóké. Eddig csaknem 400 külső gyakorlati hellyel kötött szerződést a kar, hiszen jelenleg az évente szükséges közel 90 ezer
gyakorlati órából 20-25 ezret tartanak az egyetem keretein belül
– tette hozzá.
Dr. Rigó János fontos szempontnak tartja, hogy az egyetem méltányolja az ETK-n történő oktatást a klinikákon dolgozó orvosok
esetében is. Emellett szeretné, ha más karokon is jobban figyelembe vennék ezt az oktatói teljesítmény megítélésénél, például
a habilitációs eljárás során. Szintén fontosnak tartja, hogy az ETK
oktatói az ÁOK graduális képzésében is részt vegyenek, elsősorban az ápolási ismeretek oktatásában.
Mint elmondta, az ETK-n nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati
oktatás minőségének javítására: ezt az oktatás rendszeres felülvizsgálatával és ellenőrzésével, illetve a gyakorlatvezetők szá-

monkérésével érnék
el. Mivel a gyakorlati oktatás nagyobb
része az egyetemen
kívül zajlik, azokkal
az oktatókkal is szorosabb kapcsolatot
terveznek
kialakítani, akik külső helyszínen végzik a hallgatók oktatását. A
külső
gyakorlóhelyek közül azokat
támogatnák, amelyek megfelelő minősítéssel rendelkeznek. A posztgraduális képzésre is nagy
hangsúlyt fektetnek,
ennek keretében az
egészségügyi szakdolgozók
továbbképzését elsősorban
az ETK feladatának
gondolja.
Fontos célnak nevezte, hogy az ETK-n dolgozó oktatók és hallgatók az ÁOK továbbképző rendezvényein is nagyobb számban
vegyenek részt: erre példaként az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán megrendezett Semmelweis Fórumot említette,
melyen a szülésznő hallgatók és oktatóik rendszeresen részt vesznek. Dr. Rigó János az ETK egyes tanszékei, intézetei és az ÁOK klinikái közötti együttműködések révén tudományos munka támogatását is fontosnak gondolja. Kiemelte, hogy most is vannak
eredményes együttműködések: több TDK konferencián elhangzott előadás jött létre az intézetek kollaborációjával.
Mint elmondta, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
kiemelt szerepet játszik az ETK elméleti és gyakorlati oktatásban: számos területen vesz részt (a szülésznők, védőnők, ápolók,
gyógytornászok, mentőtisztek képzésében), a klinika munkatársai évente több száz hallgatót oktatnak (tantermi előadásokat
és klinikai gyakorlatokat tartanak). Dr. Rigó János kiemelte, 8-10
orvos vesz részt rendszeresen az oktatásban, emellett a szakdolgozók is, nemcsak a magyar, hanem az idegen nyelvű képzésben
is (angol nyelvű szülésznőképzés). Elmondta, az egyetem szakdolgozóit is szélesebb körben lenne szükséges bevonni az ETK-n
zajló oktatásba. Hangsúlyozta, hogy a karok együttműködésében
vannak még kiaknázatlan lehetőségek.
Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Együttműködési szándéknyilatkozat a Shanghai
University of Traditional Chinese Medicine-nel
Általános együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Semmelweis Egyetem és a Shanghai University of Traditional Chinese
Medicine a kínai egyetem fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében. A jubileumi rendezvényen 18 ország, 23 felsőoktatási intézményének képviselői voltak jelen, az egyetemet dr. Szél Ágoston rektor és dr. Pop Marcel
nemzetközi igazgató képviselte.
A megállapodás aláírását követően dr. Szél Ágoston
bemutatta az egyetem nemzetközi kapcsolatait, kitérve
a Kínával való együttműködések eddigi tapasztalataira
és a jövőbeli tervekre is. Utalt arra is, hogy a magyar-kínai kapcsolatok erősítése a betegellátás és a képzés terén
összhangban van a két ország kormányainak szándékával.
Xu Jianguang, a shanghaji egyetem elnöke úgy fogalmazott, az aláírt együttműködési megállapodás jó lehetőséget ad arra, hogy nagyobb szabású projektet is elindítson a két intézmény, elsősorban a hagyományos és a
nyugati medicina integrálása érdekében.
A kínai egyetem egyik kórházával (Putuo District) egyébként már korábban megállapodást között a Semmelweis Egyetem, amely lehetőséget adott arra, hogy kínai
szakemberek egy csoportja részt vegyen az Egészségtudományi Kar egy rövid, intenzív továbbképzésen 2015
végén.
A delegáció látogatásának szervezésében és előkészítésében a Semmelweis Egyetem egyik legfontosabb és
legrégibb ipari partnere, a Richter Gedeon is közreműködött.

Az Egészségtudományi kar delegációjának
látogatása Koszovóban
A koszovói University for Business and Technology (UBT) közel egy éve vette fel a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karával, képviselőik ez idő alatt többször is látogatást tettek intézményünkben. Júniusban dr. Nagy Zoltán Zsolt,
a kar dékánja és dr. Dörnyei Gabriella, a kar tudományos dékánhelyettese utazott Pristinába az UBT rektora, Edmond Hajrizi
meghívására.
Az UBT új építésű, Pristinában található Innovációs Campusának
megtekintését követően a delegáció az ápolóképzésért felelős
munkatársakkal találkozott, majd megfigyelőként vett részt az új
képzések nemzetközi akkreditációs eljárásában.
A dékán és a dékánhelyettes a magyar nagykövetség által rendezett fotókiállításra is hivatalos volt, ahol Bozsik Béla tanácsos
ajánlotta fel segítségét a további együttműködésben.
Az Egészségügyi Minisztériumban tett látogatáson dr. SC Izet
Sadiku, Koszovó egészségügyi miniszterhelyettese fogadta
a delegációt. Üdvözölte a két egyetem kapcsolatát, valamint
kiemelte, hogy kormányzati szinten is folynak tárgyalások
Magyarországgal oktatási és egészségügyi témákban, elsősorban

a szakorvosképzés, illetve egyes speciális betegségekben szenvedő betegek kezelése területén.
Az Egészségtudományi Kar és a University for Business and Technology között oktatási és kutatási együttműködés kidolgozása
van folyamatban, illetve a közös tudományos munka, nemzetközi
projektekben való részvétel lehetőségéről is folynak tárgyalások.
A látogatás elsődleges célja az oktatási együttműködés lehető
ségeinek, kereteinek tisztázása volt, ami elsősorban az ápolóképzés területén valósulna meg, mivel Koszovóban jelenleg nincs
felsőfokú ápolóképzés. A megbeszélés során a közös diploma,
oktatócsere, valamint hallgatócsere lehetőségét vizsgálták meg
a felek.
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Izgalmas oktatás, lelkiismeretes
betegellátás, ígéretes kutatások

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Réthelyi János néhány hónapja vezeti a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikát. Véleménye szerint a hallgatókat motiválni kell
és érdekessé tenni számukra a pszichiátriai betegségek témáját, hogy vonzó lehessen számukra a szakma. A betegellátást pedig
magas szakmai színvonalon és lelkiismeretesen kell végezni, mert az egész fővárosi régió pszichiátriai ellátására hatással van.

Dr. Réthelyi János 1999-ben végzett az Általános Orvostudományi Karon, majd a Magatartástudományi Intézetben kezdte el a
PhD-programot dr. Kopp Mária vezetésével. Onnan került szakorvosjelöltként a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikára 2003ban. 2012-ben kapott egy nagy lehetőséget külföldről: San Diegóban a Salk Intézetben tölthetett el egy évet vendégkutatóként
Fred H. Gage professzor laboratóriumában. – Ez fantasztikus
élményt jelentett számomra – fogalmazott. Az igazgató 2013-ban
jött vissza Magyarországra, ahol közben elindult a Nemzeti Agykutatási Program (NAP), melynek B programja keretében kapott
támogatást arra, hogy folytassák azokat a vizsgálatokat, amelyek
módszertanát Amerikában tanulta meg. – A projekt 2014-ben
indult el és az igazgatói kinevezésem előtti másfél évben intenzíven kutatással foglalkoztam – idézte fel dr. Réthelyi János, hozzátéve: ez idő alatt mindvégig megmaradt a kapcsolata a klinikával, részállásban oktatóként dolgozott és részt vett a betegellátásban is.
Dr. Réthelyi János kiemelte: az egyetemeknek – ebben a régióban a Semmelweisnek – óriási a szerepük abban, hogy a fogékony hallgatók választják-e maguknak ezt a szakterületet. „Azt
látjuk, hogy sok hallgatóban van meg a természetes érdeklődés a
pszichiátriai betegségek iránt, de ez nem jelenti azt, hogy mindegyikük pszichiáter lesz. Van egy kisebb csoportjuk, akikben olyan
fokú ez az érdeklődés, hogyha megfelelően motiváljuk őket,
érdekessé tesszük számukra a pszichiátriai betegségek témáját,
megmutatjuk, hogyan tudunk segíteni a pszichiátriai betegséggel élőknek, akkor jó eséllyel ezen a területen maradnak. Ehhez
az kell, hogy érdekes, izgalmas és lelkiismeretes módon történjen
az oktatás itt a klinikán – hangsúlyozta.
A pszichiátriai betegek ellátással kapcsolatban kitért arra, hogy
ezen a területen súlyos nehézségekkel küzd az ellátórendszer. –
Az egyetem megkülönböztetett szerepe és funkciója nagy szakmai felelősséget és bizonyos szempontból védettséget jelent:
részben a szakmai színvonal, részben az oktatási feladatok miatt
plusz szakembereket tudunk megtartani – mondta el az igazgató, aki szerint ez nem jelenti azt, hogy immunisak lennének. –
Az ellátási problémák lecsapódnak a rendszerben és mivel a klinika első progresszivitási szintű betegellátó helyként is működik
a magasabb progresszivitású ellátás mellett, nekünk kell ellátni

azokat a betegek, akiket nem látnak el a működésképtelenné
vált pszichiátriai osztályok – tette hozzá. Dr. Réthelyi János leszögezte: ha a klinika – a második legnagyobb budapesti ellátóhelyként – magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen és szeretettel
tudja ellátni a betegeket, annak az egész budapesti pszichiátriai
ellátórendszerre van hatása.
Tájékoztatása szerint a klinikán számos ígéretes kutatás folyik.
Többen foglalkoznak az agy elektromos tevékenységének kutatásával EEG-módszerrel, illetve ugyancsak fontos irány, hogy mágneses rezonancia képalkotással vizsgálják a pszichiátriai betegségekre jellemző strukturális és funkcionális eltéréseket. Kiemelte
még a pszichoterápiás kutatásokat, valamint a Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoport tevékenységét.
A saját kutatásival kapcsolatban úgy fogalmazott: a klinikai igazgatása annyi feladattal jár, hogy az újdonsült igazgató elgondolkodik rajta, hogy valaha az életben lesz-e még ideje megírni
egy cikket és kutatást végezni. Mint mondta, a korábban elkezdett kutatásait új emberek bevonásával próbálják folytatni, a NAP
keretében felállt kutatócsoport vezetését azonban egy másik
egyetemi kutatóra bízza. – Az egyetem vezetői, illetve a NAP
vezetőinek részéről is hatalmas segítséget kaptam arra vonatkozóan, hogy milyen konstrukcióban mehetnek tovább ezek a vizsgálatok és hogyan folytatódhat a projekt – hangsúlyozta.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az interjú teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2016/06/13/
izgalmas-oktatas-lelkiismeretes-betegellatas-igeretes-kutatasok/

120 millió forintos energetikai
korszerűsítés a Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Klinikán
120 millió forintos KEOP pályázat keretében végeztek energetikai korszerűsítést a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán.
A projektzáró ünnepségen dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes köszöntőjében kiemelte: a felújítás jó példa arra,
hogy egy klinika vezetői és dolgozói, valamint az egyetem
vezetése együttműködve milyen sikereket érhet el. – Nemcsak a nyílászárók cseréjéről van szó, hanem arról a gondolkodásmódról, hogy a gyógyító munka mellett a környezet megújítása is kiemelten fontos, az eredményes munkához erre is
szükség van – fogalmazott.
Dr. Szász Károly kancellár mindenkinek megköszönte a munkát, aki részt vett a projekt lebonyolításában. Hangsúlyozta a
tervek, beruházások egymásra épülésének fontosságát. Mint
elmondta, az épület nyílászáróinak cseréjére vonatkozó tervek már korábban elkészültek, és ezeket elő lehetett venni,
amikor a források rendelkezésre álltak. – A felújítás keretében
összesen 221 ablakot cseréltek le, a teljes beruházási összeg
120 millió forint volt, a munkálatok pedig határidőre elkészültek – ismertette.
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Díjazták a rektori pályamunkákat
Több mint hatvan hallgató rektori pályamunkáját díjazták a Semmelweis Szalonban tartott ünnepségen.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Szél Ágoston rektor úgy fogalmazott: olyan hallgatókat díjaztak, akik átérzik az izgalmat, ami akkor
jelentkezik, amikor valaki életében először lát meg
valamit és ezt rögzíti is ösztönös kutatói kíváncsisággal. Hozzátette: amikor majd érett kutatók lesznek,
akik a saját útjukat járják, akkor értik meg igazán, mit
jelent az az érzés, hogy az ember meggyőzi a tudományos közvéleményt az igazáról. Ezért gyakran
meg kell küzdeni – hangsúlyozta. Kiemelte: a pályázat egyben versenyhelyzet is, melyből a legjobbak
kerülnek ki győztesen.
A rektor úgy látja, a pályázatra azok jelentkeztek,
akiknek szorosabb a kapcsolatuk az egyetemmel.
Szavai szerint ez azért is fontos, mert az egyetem
oktatói tevékenységének a saját kutatómunkáján
kell alapulnia. Saját magunk is közreműködünk az
új tudás előállításában azzal, hogy valamennyien
– élvezettel és szeretettel – kutatói tevékenységet
végzünk – hangoztatta.
Dr. Szél Ágoston reményét fejezte ki, hogy a díjazott hallgatók
később majd az egyetemen folytatják a pályafutásukat és azt
kívánta nekik, hogy a lelkesedésüket, mint kutatók tartsák meg.
Dr. Tímár József, az értékelő bizottság elnöke úgy fogalmazott: a tanév egyik legfelemelőbb pillanata – a TDK eredmények
átadása mellett – a rektori pályamunkák eredményeinek kihirdetése. A bizottságnak – mint mondta – idén is nehéz a dolga volt,
mert nagyon jók voltak a pályázatok. Nyerni évek óta csak megjelent angol nyelvű, impakt faktoros cikkel lehet orvostanhallgatóként – emlékeztetett.
A Doktori Iskola elnöke örvendetesnek tartja, hogy idén a Gyógy-

szerésztudományi Kar hallgatói öt díjazott pályamunkát jegyeznek, ami évek óta nem fordult elő. Kiemelte továbbá a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáról, az I. Sz. Sebészeti Klinikáról
és a II. Sz. Belgyógyászati Klinikáról beérkezett hallgatói pályázatokat. – A Semmelweis Egyetem híres a kutatómunkájáról, amit a
rektori pályamunkák is bizonyítanak – vélekedett.
Dr. Tímár József felhívta a nyertesek figyelmét az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázataira, mert álláspontja szerint vélhetően
közülük kerülhetnek ki az egyetem győztes pályázói.
Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A fiatal kutatók világszervezetének tagjává
választották dr. Toldi Gergelyt
A Global Young Academy (GYA) tagjává választották eddigi első magyarként dr. Toldi Gergelyt, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika tanársegédjét, aki jelenleg egy kétéves ösztöndíjjal Birminghamben kutat és gyógyít neonatológus szakorvos-jelöltként.
A fiatal kutatókat tömörítő szervezetnek 200 tagja van a világ
minden tájáról, összesen 60 országból. A tagokat 30-40 éves
koruk között 5 éves periódusra választják, mely szolgálat után
alumnussá válnak – tájékoztatott dr. Toldi Gergely. A tagság
elnyeréséhez a kiváló tudományos teljesítmény önmagában nem
elegendő, a tagoktól társadalmi elköteleződést, valamint a tudományos és az egész társadalmat érintő problémák megoldására
irányuló aktív tenni akarást is elvárnak. A szervezet fő célja a nemzetek, szakterületek és generációk közötti párbeszéd fenntartása
a fiatal kutatók vezetésével, annak érdekében, hogy a globális
problémákkal kapcsolatos döntéshozatal bizonyítékokon alapuljon és minden szempontra kiterjedjen.
Mint azt dr. Toldi Gergely elmondta: a tagságra dr. Seri István
USA-ban élő professzor, a Semmelweis Egyetem díszdoktora
jelölte. Az értesítést a tagságról márciusban kapta meg, az új tagokat pedig minden év májusában, a szervezet közgyűlésén avatják
fel. Dr. Toldi Gergely az Open Science munkacsoport tevékenysé-

gébe kapcsolódott be. Ez egyrészt érinti az ún. open access kérdését, vagyis a tudományos közlemények hozzáférhetővé tételét
minden kutató számára, de foglalkoznak azzal is, hogy az eredmények a laikus közönség számára is elérhetőek legyenek. Arra
is keresik a választ, hogy a tudományos adatok hogyan, milyen
feltételek mellett oszthatóak meg a kutatói közösséggel. – Ez
például az orvostudományban számos etikai kérdést felvet, elég
csak a genetikai adatok, betegminták megosztására gondolni –
jegyezte meg.
A szervezet idei közgyűlésén többek között szó esett a tudománymetria kérdéseiről, a kutatók helyzetéről, lehetőségeiről
a fejlődő országokban, valamint a klímaváltozásról. A program
része volt egy tudománydiplomáciai workshop is – ismertette dr.
Toldi Gergely.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Fórumot tartottak az egyetemen foglalkoztatott
rezidensek számára

egyetemi élet

Fotó: Tuba Zoltán

Fórumot tartottak a Szak- és Továbbképzési Igazgatóság szervezésében a szakképzésüket új rendszerben megkezdő, egyetemen
foglalkoztatott rezidensek számára a Tömő utcai épületben április 6-án. A fórumon részt vettek az Egészségügyi Nyilvántartási és
Képzési Központ (ENKK) munkatársai, dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, valamint az érintett karok képviselői.

Dr. Gerber Gábor a Szak- és Továbbképzési Igazgatóság vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta az igazgatóság munkatársait és ismertette a feladatait. Ezt követően beszélt
a 2015 közepétől jelentősen megváltozott szakképzési rendszerről, amelynek keretében a foglalkoztatás, a szakképzés és a finanszírozás területén is jelentős módosítások történtek. A központi
gyakornoki rendszer teljesen megszűnt, a szakképzésben résztvevő valamennyi jelölt rezidens. A munkáltatói jogkört a rezidensek esetében az ENKK elnöke és a jelöltek felvételét kezdemé-

nyező egészségügyi szolgáltató vezetője megosztva gyakorolják.
Az új rendszer bevezetése mind a jelölteket, mind az őket foglalkoztató egészségügyi szolgáltatókat, mind az egyetemeket nagy
feladat elé állította a nyár közepén, mivel új feladatokat, új eljárásrendet és számos új adminisztrációs terhet hozott magával. A
megváltozott rendszer teljes egészében ugyanakkor ebben az
évben kerül bevezetésre, amely során például az egészségügyi
szolgáltatóknak pályázniuk kell a támogatott helyekre vonatkozó
keretszámokra.
A későbbiekben dr. Gerber Gábor tájékoztatta a rezidenseket,
hogy a pótlékok kérdése – az ENKK-val folytatott eredményes tárgyalásokat követően – rendeződött, és immár folyamatos. Beszélt
az új típusú jelenléti ívek bevezetéséről is, amelyekre a tutori feladatok rögzítésében és díjazásában történt módosítás miatt van
szükség. Megköszönte és a továbbiakban is kérte a jelöltek aktív
és gyors ügyintézését az adminisztrációs ügyek tekintetében.
A fórum második felében a rezidensek kérdéseket tehettek fel
az egyetem és az ENKK képviselőinek. A csaknem két és fél órás
program alatt számtalan kérdés, problémafelvetés hangzott el a
jelöltek részéről. A rezidensek az alábbi főbb témák mentén fordultak az egyetem képviselőihez: az ügyeleti feladatellátásban
való részvétel, a sürgősségi félév teljesítése, illetve a szakképzés
adminisztrációjával és ügyintézésével kapcsolatos kérdések.
A szakképzési szerződéssel, valamint az ösztöndíjak folyósításával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket pedig az ENKK képviselőihez intézték.
A fórumot követően számos pozitív visszajelzés érkezett a rezidensektől a fórum sikerét és hatékonyságát illetően, így a tervek
szerint hasonló fórumokat időszakonként a jövőben is rendez
majd az igazgatóság.
Szak- és Továbbképzési Igazgatóság

– Legyenek büszkék a tudásukra, és legyenek biztosak abban, amit a Semmelweis
Egyetemen tanultak! – ezt tanácsolta
dr. Szél Ágoston a végzett hallgatóknak.
Az egyetem rektora azt kívánta a Végzős
Bál résztvevőinek, hogy találják meg azt a
konkrét hivatást, amelyben sok éven át örömüket lelik majd.
A hatodik Végzős Bált az Alumni Igazgatóság szervezte, a vacsorán 300-nál is több
végzős, a vacsora utáni mulatságon pedig
hatszáznál is több vendég vett részt. Az
egyetem valamennyi kara szép számmal
képviseltette magát, a vacsora alatt a hallgatók által beküldött csaknem 750 fotóból
készült összeállítást vetítettek le.
Kele Tímea
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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Der Asklepios Campus Hamburg freut sich über einen
neuen Campusrat, drei neue Honorar-Professuren
sowie ein attraktives Wohnangebot für Nachzügler
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Der Asklepios Campus Hamburg (ACH) erhält erstmalig einen Campusrat. Dessen feierliche Konstituierung nahm Prof. Attila
Mócsai zum Anlass für seinen zweiten längeren Besuch am Campus. Seit Ende 2016 ist er Direktor der deutschsprachigen Studiengänge der Semmelweis Universität.

Campusrat des ACH konstituiert sich
Anfang Juni fand am Asklepios Campus Hamburg (ACH) die konstituierende Sitzung des Campusrats statt. Erstmals mit am Tisch
saßen zwei gewählte Vertreterinnen der Studierendenschaft
sowie mit Prof. Attila Mócsai und Prof. Istvan Karádi zwei Vertreter der Semmelweis Universität. Mit dem Campusrat erhält der
Fakultätsrat in Budapest gewissermaßen einen Unter-Fakultätsrat
an der Niederlassung der Semmelweis Universität in Hamburg.
Soweit diese Unterordnung und die grundlegenden Verträge
zwischen der Semmelweis Universität und Asklepios es zulassen,
berät und entscheidet der Campusrat in allen wichtigen akademischen Angelegenheiten und in Fragen der Weiterentwicklung des ACH.
Der Campusrat ist der Nachfolger eines Gremiums aus
ACH-Titularprofessoren der Semmelweis Universität, welches in der Aufbauphase des ACH dessen akademisches
Leben organisiert hat. Angesichts der Einsetzung der ersten Subchairs am ACH sah das Gremium Ende 2015 seine
Funktion als erfüllt an und löste sich selbst auf. In seiner
neuen Zusammensetzung sind jetzt im Campusrat alle
wichtigen Gruppen des ACH in einem arbeitsfähigen Gremium vertreten, das zugleich eng an die Semmelweis Universität angebunden ist.
Bei seinem zweiten Besuch am Campus nutzte Prof. Mócsai als Direktor der deutschsprachigen Studiengänge
nicht nur die Gelegenheit am Campusrat teilzunehmen.
Um sich ein eigenes Bild der Prüfungen in Hamburg

nach ungarischem Curriculum zu machen, wohnte er auch einer
mündlichen Prüfung bei, von deren Intensität er sich beeindruckt
zeigte. Außerdem tauschte er sich in einem eng getakteten Programm mit zahlreichen, meist fachverantwortlichen Dozenten
des ACH aus. Dabei lag der Schwerpunkt der Gespräche auf einem
Thema, das für eine universitäre Medizinerausbildung besonders
wichtig ist: der Forschung. – Ich habe deutlich gespürt, dass das
Thema viele derer, die ich gesprochen habe, sehr beschäftigt und
der Wunsch nach mehr Freiräumen für Forschungsaktivitäten da
ist. Wir werden schauen müssen, wie wir dazu beitragen können,
die Forschung bei Asklepios noch stärker zu bündeln und zu institutionalisieren, so Prof. Mócsai abschließend.

Drei neue ACH-Honorarprofessuren
vergeben

ACH erleichtert Zimmersuche für
Nachrücker

In der Senatssitzung am 26. Mai wurde die Ernennung von drei
neuen Honorarprofessuren am Asklepios Campus Hamburg, wie
in den beiden vorberatenden Gremien, einstimmig befürwortet.
Der Asklepios Campus Hamburg freut sich darüber sehr und gratuliert herzlich Hon. Prof. Dr. Siegbert Faiss, Chefarzt Gastroenterologie und Interventionelle Endoskopie an der Asklepios Klinik
Barmbek sowie Leiter des Semmelweis Lehrstuhlbereichs Innere
Medizin am ACH, Hon. Prof. Dr. Onno E. Janßen, Internist und
Endokrinologe am Endokrinologikum Hamburg, sowie Hon. Prof.
Dr. Thomas Verse, Chefarzt HNO-Heilkunde an der Asklepios Klinik Harburg.

Ab dem neuen Studienjahr mietet der ACH für die ersten zwei
Monate drei voll möblierte Studenten-Appartements in CampusNähe an, die bei Bedarf tage- oder wochenweise untervermietet
werden. Das Angebot richtet sich an Studierende, die als Nachrücker im Herbstsemester kurzfristig einen Studienplatz in Hamburg bekommen.
Einen ersten Eindruck gibt es unter www.smartments.de. Ansprechpartnerin am ACH ist Ann-Christin Juretzka, a.juretzka@asklepios.com.

Weitere aktuelle Themen unter www.asklepios/ams.de sowie auf facebook
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Várhatóan 2018-tól teljes körű lesz a
digitális iratkezelés az egyetemen
A tervek szerint 2017. január 1-től ütemezetten vezeti be a digitális iratkezelést az egyetem: a folyamat leghamarabb 2018. január
1-re fejeződhet be. A teljes körű digitális iratkezelést az év elején bevezetett új iratkezelési folyamatok még hatékonyabbá, gyorsabbá tétele, valamint a papírfelhasználás visszaszorításának a célja indokolja.

A Projekt Irányító Bizottság (PIB) ülésén elhangzott, hogy a tervezett ütemezés szerint 2017. január 1-től a Központi Érkeztető és
Postázó megkezdi a beérkező és az iratkezelési szabályzat alapján bontható küldemények digitalizálását. Ezt követően az első
negyedévben bevezetik a digitalizálást a központi szervezeti egységeknél és a dékáni hivatalokban, majd a második félévben a
további szervezeti egységeknél. Ezzel párhuzamosan az év második felében sor kerül az elektronikus ügyiratozásra való áttérés
előkészítésére. Ezáltal, várhatóan 2018 januárjára valósul meg
az egész egyetemen a teljes körű digitalizálás és az elektronikus
ügyiratozás bevezetése. Csak azoknál az iratoknál marad meg a
papírok használata, ahol jogi vagy más sajátosságok miatt nincsen lehetőség a digitalizálásra.
A rendszer használatához elengedhetetlen, hogy a munkatársaknak stabil iratkezelési ismeretei legyenek, ezért az Igazgatási
és Iratkezelési Igazgatóság idén és jövőre kiemelten foglalkozik
a rendszer működésének támogatásával és a felhasználók megszerzett tudásának az elmélyítésével. Ezzel összefüggésben vis�szamérik az iratkezelési gyakorlatot is. Az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság az egyetem valamennyi iktatási helye részére
összevontan fórumokat szervez a napi iratkezelésben esetlegesen
nehézséget, problémát jelentő kérdések megismerése, a munkatársak munkájának megkönnyítése, a munkafolyamatok gördülékenyebbé válása érdekében. A fórumokon lehetősége nyílik a szervezeti egységeknek az egyedi munkafolyamataik során
jelentkező kérdések közvetlen feltevésére és megvitatására.
Az iratkezelési ismeretek és a rendszer működésének stabilizálása érdekében az oktatások szervezése, személyes konzultációs
lehetőségek biztosítása mellett a gyakorlati és elméleti ismeretek
elsajátítására, elmélyítésére a munkatársak számára újabb lehetőség nyílik várhatóan ez év második félévétől az e-learning használatának bevezetésével.

A PIB ülésen elhangzott továbbá, hogy május elején
módosult az Iratkezelési Szabályzat: frissült egyebek
mellett az iktatóhelyek és a kézbesítési helyek listája,
pontosították az Irattári tervet, valamint a nem bontandó küldemények körének meghatározását. A szabályzat módosítása leginkább az Irattári tervet érintette, amelyben a szervezeti egységek gyakorlati
tapasztalati alapján 82 db új irattári tételt rögzítettek,
ugyanakkor 35 fölösleges, illetve duplikáltan szereplő
tételt vezettek ki belőle. 29 tételnél a megnevezés
vagy őrzési idő változott. A módosítással a nem bontandó küldemények köre kiegészült az „egészségügyi
adat” megjelölésű küldeményekkel, valamint a szabályzat rögzíti, hogy a tévesen felbontott küldeményeket minden esetben visszazártan kell kezelni.
Az elmúlt hónapok összegzése alapján a Központi
Postázó január elejétől április végéig több mint 26
ezer küldemény érkeztetését végezte el, ami naponta
átlagosan 313 db küldeményt jelent.
Visszatekintve az eddig történtekre: a Semmelweis
Egyetemen egységes irat- és dokumentumkezelési
rendszert vezettek be 2016. január 1-től. Ez magában foglalja az egyetemre érkező iratok, dokumentumok átvételét, beérkeztetését, azok megfelelő szervezeti egységhez történő
továbbítását, valamint iktatását. Az egységes kezeléssel nyomon
követhetővé váltak az egyes feladatok, azok státusza, a felelősök
személye, továbbá biztosított az ugyanazon ügyben keletkezett
iratok későbbi visszakereshetősége is. Az új rendszer biztosítja az
egy ügyben keletkezett irat teljes életútjának nyomon követését,
csökkentve az iratelvesztések kockázatát és elősegítve az iratok
fellelhetőségét.
Az új iratkezelési szabályok részeként az addigi – szervezeti egységenként vezetett iktatókönyvek helyett – az egyetem egész
szervezetére vonatkozóan egyetlen egységes iktatókönyvet
kell használni a Poszeidon rendszer felületén. Az egy ügyben
keletkező iratokat egy főszám alatt, alszámok alkalmazásával kell
iktatni. Az iktatórendszerben a szervezeti egységek közötti iktatott levelezés, valamint iratátadások rögzítése is megtörténik.
A Poszeidon rendszerben a szervezeti egységek nevében csak az
arra jogosultak iktathatnak – ők a projekt bevezetése keretében
oktatásokon vettek részt. Az új rendszer biztosítja azt is, hogy egy
adott irathoz csak az arra jogosult férhessen hozzá.
Az új rendszer bevezetésével átalakult az egyetem kézbesítési és
postázási rendje: az egyetemnek jelenleg hivatalosan egy postai
és egy postafiók címe van, minden levélküldeménynek ide kell
érkeznie (1085 Budapest, Üllői út 26. vagy 1428 Budapest, Pf.2.).
Ez nem vonatkozik a csomagokra, melyek továbbra is minden
szervezeti egység a saját címére érkezhetnek, és a feladásukról is
maguk gondoskodnak.
A központi címre érkező küldeményeket az új rendszerben a
Központi Postázó veszi át, elvégzi azok szortírozását, bontását és
érkeztetését, intézi a levélpostai küldemények postai feladását is.
A beérkező küldeményeket az Egyetemi Körposta továbbítja a
szervezeti egységeknek, illetve a munkatársaknak.
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Megfogott az egyetem varázsa – Bognár
Krisztina, az Urológiai Klinika klinikavezető
főnővére
Bognár Krisztina 1988 óta dolgozik a Semmelweis Egyetemen: tanulói ösztöndíjjal kezdett a Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinikán, később, főiskolai tanulmányai alatt átcsábították az I. Sz. Belgyógyászati Klinikára, ahol 13 évet töltött, 2001 szeptemberétől pedig az Urológiai Klinika klinikavezető főnővére. Mint mondja, a kezdetektől nagy hatással volt rá az egyetemi légkör,
ami megfogta és azóta is itt tartja. Büszke arra, hogy egy olyan stabil, elhivatott, régóta együtt dolgozó csapatot vezet, amiben a
munkatársak rendkívül összetartóak és minden helyzetet, problémát közösen oldanak meg.

Meghatározó élményei között elsőként azt említi, amikor a Semmelweis Egyetemre került ápolónak. Mint mondja, ez nagy dolgot jelentett, és 28 év távlatából is megmaradt ez az öröm.
– Engem az egyetemi varázs megfogott és itt is tartott – fogalmaz. Úgy látja, a munka mindenhol ugyanannyi volt, de az egyetemi légkör mindegyik klinikán, ahol dolgozott, egyfajta pluszt
jelentett. Mint mondja, sok szép momentumot élt át, de azt az
érzést, amikor újra találkozik gyógyult betegekkel, nem lehet szavakkal leírni.
Bognár Krisztina klinikavezető főnővérként a betegekkel közvetlenül csak ritkán foglalkozik. Teendői főleg adminisztratív jellegűek, ugyanakkor szeret néha kiszakadni az íróasztal mögül és
a betegek között lenni, az onkológiai szakápolót például ő szokta
helyettesíteni, ha ez szükséges. A főnővérekkel, az ápolókkal, az
orvosokkal és a többi munkatársával jó a kapcsolata, rendszeresen leülnek megbeszélni a problémákat, és mindenki a maximumot próbálja kihozni magából. – A hivatástudat motiválja őket,
nem pedig az, hogy dolgozni jönnek: a betegek és a szakma
iránti alázatnak köszönhető, hogy ennyire összetartó csapatként
tudnak működni – fogalmaz. Mint mondja, a klinika gazdasági
vezetőjével is teljes harmóniában tud együtt dolgozni a folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően.
Az Urológiai Klinika a Semmelweis Egyetem klinikái közül a kiseb-

bek közé tartozik, 56 betegágy
van itt, Bognár Krisztina 45 szakdolgozó munkáját irányítja. Az
intézményben négy osztályon
látják el a betegeket: a diagnosztikától a műtéten keresztül
a gyógyszeres gyógyításig terjed a skála. A magasföldszinten
működő uroonkológiai osztály
az ország egyetlen olyan urológiai osztálya, ahol az urológiai
daganatos betegek kemoterápiás
kezelése történik.
A klinika külön szeptikus műtőrészből, egy nagyműtőből, egy
endoszkópos műtőből és egy
urolix műtőből álló műtőblokkjában napi 20-25 műtétet végeznek, 2015-ben a műtétek száma
meghaladta a háromezret. Az ún.
radikális műtétek és a nagyműtétek száma 2012 óta évről évre
folyamatosan emelkedik; ez többek között a nagy területi ellátási kötelezettségnek és annak is
köszönhető, hogy mint egyetemi klinika az ország egész területéről érkezhetnek ide betegek, és a speciális húgycső sebészeti
beavatkozásokat többségében itt végzik el. Kiemelt terület a
férfiak inkontinenciájának kezelése. Az egyetemi klinikák között
az elsők között voltak a műsphincter beültetésében, illetve az
országban csak itt végzik az Atoms szalag beültetését, ez utóbbiból a tavalyi évben három műtétet hajtottak végre. – Ezek az eljárások azért is fontosak, mert az inkontinencia a férfiak esetében
még nehezebben gyógyítható, nagy kihívást jelent szakmailag a
műtétet végző csapatnak is – hangsúlyozza Bognár Krisztina.
Alapítványi és egyetemi forrásokból fedezik az osztályok 2012 óta
folyamatosan zajló felújítását: az első évben a magasföldszinten
levő uroonkológiai osztály újult meg, következő évben az I. osztály, a kontinencia centrum és Urodinamikai Laboratórium és a
nővéröltöző, tavaly nyáron pedig a II. osztály felújítása is befejeződött. A tiszta, megújult, rendezett környezetben történő munkavégzés a szakdolgozók komfortérzetét is javította. A tisztasági
festés, bútorcsere mellett megújult a nővérpult is, a kontinencia
centrumban pedig két új betegvizsgáló helyiséget alakítottak ki.
Fokozatosan, minden évre vannak tervek, hogy lépésről-lépésre
fejlesszék a klinikát: mint mondja, ehhez a munkához is elengedhetetlen a folyamatos egyeztetés a munkatársakkal és a klinika
vezetőivel.
Pogrányi Péter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Bognár Krisztina az oktatásban is részt vesz, 2002 óta az Egészségtudományi Kar ápoló hallgatóinak gyakorlati oktatásában,
2015 óta pedig az elméleti oktatásban is. Emellett 2006 óta szavazati jogú tagja az egyetem szenátusának mint a Közalkalmazotti
Tanács választáson legtöbb szavazatot elért jelölt. A szenátusban
a szakdolgozók képviselete mellett a nem oktató, nem kutató
közalkalmazottak képviseletét is ellátja, közvetítve az egyetem
vezetése felé is.

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Hungarian ambassador
Cooperation between
to Germany visits
Semmelweis University
Semmelweis University’s
and Shanghai University
campus in Hamburg
of Traditional Chinese
Medicine
Dr. Péter Györkös, Hungarian ambassador in Berlin visited Sem-

news

melweis University’s campus in Hamburg during his official visit.
His Excellency was received by the leaders of the institution;
Dr. Thomas Wolfram, newly appointed managing director of
the Asklepios Clinics GmbH, Dr. Christoph Jermann, managing
director of Asklepios Campus Hamburg and Dr. Karl J. Oldhafer,
Commissioner of the dean.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2016/06/hungarian-ambassador-to-germany-visits-semmelweis-universitys-campus-inhamburg/

A Memorandum of Understanding has been signed between
Semmelweis University and Shanghai University of Traditional
Chinese Medicine in the framework of the ceremony held on the
occasion of the 60th anniversary of the Chinese institution. The
event was attended by participants from 18 countries and 23
higher-education institutions. Semmelweis University was represented by Dr. Ágoston Szél, Rector, and Dr. Marcel
Pop, Director of International Relations.
Read more: http://semmelweis.hu/english/news/2016/06/
cooperation-between-semmelweis-university-andshanghai-university-of-traditional-chinese-medicine/

Wang Guoqiang Chinese
Vice-Minister has been
awarded Pro Universitate

Semmelweis University
a founding member of a
Central European alliance

Wang Guoqiang, Vice-Minister of the Ministry of Health and
Deputy Director of the National Health and Family Planning Commission in China, has recently been awarded Pro Universitate by
Semmelweis University on the basis of the decision proposed by
the Faculty of Health Sciences.

The Central Europe Leuven Strategic Alliance was established by
seven universities, including Semmelweis University. The agreement laying down the foundations of the alliance was signed by
the delegates of the seven universities during a ceremony at the
Charles University in Prague. Semmelweis University was represented by Dr. Ágoston Szél, Rector and Dr. György Bagdy, ViceRector for Scientific Affairs. CELSA is made up of Eötvös Loránd
University, Budapest University of Technology and Economics,
the Czech Technical University in Prague, the University of Ljubljana, the Charles University in Prague and KU Leuven.

After being awarded with Pro Universitate, Dr. Wang Guoqiang
expressed his appreciation towards Semmelweis University.
“This is a prestigious institute of a long past and great traditions,
and the cooperation with Semmelweis University would show a
good example to other European countries, too. I am honoured
to receive Pro Universitate, which was not only awarded to me
personally but also for the Hungarian-Chinese relations.”, said Dr.
Wang.

Read more: http://semmelweis.hu/english/news/2016/
05/semmelweis-university-a-founding-member-of-acentral-european-alliance/

A Semmelweis student
rescued a man in the
metro
A third year student at Semmelweis University, Balázs Márki
rescued an elderly man in the metro last week. Due to the student’s prompt medical assistance and professionalism, the man
who had a serious stroke, fortunately survived. Without the student’s help the injury of the man might have been lethal.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2016/06/a-semmelweis-student-rescued-aman-in-the-metro/
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baráti kör

Végtelen világ
Végesek a természet kincsei és az ember által létrehozott javak is (...) Két dolog azonban a való világban végtelen (...) a tudás és
a szeretet – idézett Monos Emil professzor köszöntőjében a NET épület 45. születésnapja alkalmából megjelent, a Nagyvárad téri
Elméleti Tömb történetéről szóló könyv laudációjából a SE Baráti Kör májusi találkozóján. Majd baráti szavakkal üdvözölte a megjelenteket, és megköszönte az előadóknak, hogy elfogadták a felkérést.

Kahlichné prof. dr. Simon Márta főiskolai tanár Prof. dr. Johan
Béla közelről című előadásában Johan Béla munkásságát elevenítette fel, kutatásairól és a hazai egészségügyben végrehajtott fejlesztéseiről beszélt megemlítve, hogy sok olyan újdonságot tudott meg a professzortól a védőnői szolgálatról és a Zöld
Keresztről, amik újdonságot jelentettek számára.
Johan Béla 1889. szeptember 6-án született Pécsett. Aciszterci
rend Nagy Lajos Gimnáziumában érettségizett. Abudapesti
egyetemen 1912-ben szerzett orvosi diplomát. Kórbonctannal,
közegészségtannal és ipari mikrobiológiával foglalkozott. 1922ben meghívást kapott az Egyesült Államokba, ahol ő volt az első
magyar Rockefeller ösztöndíjas. 1926-ra kidolgozta a falusi egészségvédelmi munka rendszerét, irányításával szervezték meg az
országos vidéki egészségügyi szolgálatot, a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálatot. Az egyszerű emberek elismerése mindig
örömmel töltötte el. Az általa alapított Állami Ápoló- és Védőnőképző Intézetben képzett védőnők felvilágosító munkájukkal
nagyon sokat enyhítettek a lakosság mindennapi egészségügyi
gondjain. Egyik létrehozója volt az Országos Közegészségügyi
Intézetnek, amelyet 1925-35-ig igazgatott.
1938-ban bevezette a diftéria elleni kötelező védőoltást, így
Magyarország volt az első olyan európai ország, ahol rendelet
szabályozta a 2-7 év közötti gyerekek védelmét a betegség ellen.
1945 után újjászervezte a humán oltóanyag-termelést. Kutatásai
alapján került forgalomba 1947-ben az első penicillin készítmény,
a Fungin. 1955-ben nyugdíjazását kérte, s így kutatott tovább.
1962-től a Kőbányai Gyógyszerárugyárban a B12 vitamin termelésével és takarmányozási célokra való előállításával foglalkozott.
1972-ben rehabilitálták és megkapta a Munka Érdemrend arany
fokozatát. Tíz év múlva került sor utolsó nyilvános szereplésére,
majd 1984-ben visszaállították MT Atagságát. 93 évesen még
kutatási tervekről beszélt, mindig megtalálta a szakmai elképzeléseinek megfelelő feladatokat. 1983. április 11-én Budapesten
érte utol a halál. ASzéchenyi-díjat 1990-ben, a Magyar Örökség
Díjat 2002-ben posztumusz kapta meg.
Palkovits Miklós prof. emeritus, akadémikus, a magyar tudományos Naprendszer egy olyan fényes csillaga, mely körül több száz

bolygó kering; a tanítványok serege, akik iskolát alapítottak ugyanúgy, mint Mesterük – idézett egy akadémiai méltatást Monos
Emil elnök következő előadónkról, akinek személyét senkinek
sem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri és szereti. Dr. Palkovits Mikós az Óceánon átívelő tudományos kutatás című előadásában ismét szemléltette, hogy a kutatáson túl előadónak is
született, s az emberi agy minden szegletét ismeri, a félelem, a
fájdalom, az öröm, az agresszió központjától az étvágyszabályozásig. – Mindnek tudjuk a helyét, csak meg kell tanulni – fűzte
hozzá a kutató, aki már tizenévesen a mai napig ható korszakos
felfedezést tett, ugyanis egy kísérlet során sikerült megörökítenie a hipotalamusz alsó részének portális keringését (a felvételen a vénák pirosak, az artériák kékek), melyet korábban csak
rajzban tudtak szemléltetni. 1972-ben a Nobel-díjas Julius Axelrod meghívta egy fluoreszcens mikroszkópos vizsgálati munkára
az Amerikai Egyesült Államokba. Nemzetközi karriere kezdetét
azonban egy, a laborban tartott karácsonyi beszélgetés hozta
el, ahol kiderült, hogy a fiatal magyar kutató bizonyos sejtcsoportokat izoláltan képes kivenni az agyból, s ezt még ott a karácsonyi parti alatt bebizonyította egy kísérleti patkányon. Amikrodisszekciós agymintavételi technikát Palkovits punch-techniquenek nevezték el róla, és az amerikai labor rögtön beszerzett minden szükséges eszközt az alkalmazásához. Palkovits Miklós pedig
nemzetközi kongresszusokon, majd a Nature-ben is beszámolt a
módszerről. Számos agypályát, neurotranszmittert Palkovits Miklós kutatócsoportja írt le először, hazai és külföldi munkatársaival együtt pedig megalapozta a neuroanatómia új ágát, a kémiai
neuroanatómiát. 1992-ben ő indította el itthon az első Doktori
Iskolát. Ahosszú évek alatt életévé vált a félév itthoni oktatás –
félév kint lét, mely a kutatás 32 éve során valóban és metaforikusan is sokszorosan átívelte az óceánt. Palkovits Miklós ebben az
évben éppen 62 éve van a Semmelweis Egyetemnél, 1978-ban,
majd 1992-ben Nobel-díjra terjesztették fel.
Ahallgatóság kérdések özönével és lelkes tapssal honorálta
mindkét kiváló előadást.
Urbán Beatrice

művészet
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A Harmónia Orvosklub és a Semmelweis Szalon
közös estje

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Egy művészházaspár, Barkos Bea és Simon Miklós Létigék című közös kiállítását nyitották meg a Harmónia Orvosklub és a
Semmelweis Szalon rendhagyó estjén. A művészek beszéltek a számukra ihlető erejű helyekről és arról, miből táplálkozik művészetük. Az est házigazdája dr. Tulassay Zsolt, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika professor emeritusa volt.

Marton Árpád költő, művészeti író köszöntőjét – mivel személyesen nem tudott részt venni az eseményen –, Nagy Anikó Jászai
Mari-díjas színésznő tolmácsolta. Ebben kiemelte, Simon Miklós
képeit és zománcait a hierarchikus hangsúlyok és a tiszta színek
teszik egyfajta menedékké a zűrzavartól fenyegetett világban.
Úgy fogalmazott, a látható világ minden művész legfőbb mestere
és kiapadhatatlan forrása: Simon Miklós is ebből nyer ihletet több

évtizede. A művészeti író szerint Barkos Bea művészete más forrásból táplálkozik. Kifejtette, ahogy korábban készült zománcain,
úgy képein is öntörvényűen örvénylő indulatminták és a kontúrok
bilincseit szétrobbantó színenergiák lázadoznak. A tárlat címére
utalva úgy fogalmazott: ha Simon Miklós létigéje a van, akkor Barkos Beáé a lehet és a legyen. – Miklós igenel, Bea igéz – foglalta
össze a házaspár művei közötti feszültséget.
Szó esett azokról a helyekről is, amelyek ihlető forrásul szolgáltak a művészeknek. Ilyen hely Erdély és a Dunakanyar is: Simon
Miklós felidézte a zebegényi művésztelepen szerzett emlékeiket. Úgy fogalmazott: Zebegény volt számára az egyetem, hiszen
olyan kiváló művészektől tanulhatott itt, mint Végvári György
vagy Barcsay Jenő. A festő kiemelte: nagyon vonzódik a hegyekhez, mert felemelő érzés felmenni egy hegy tetejére, ahonnan
bele tud látni dolgokba.
Barkos Bea elmondta: először zománcozni kezdett és a mai napig
tűzzománc alkotóként ismert. A művész hozzátette, hogy ő festőként is csak síkban és anyagban tud gondolkodni, ellentétben
férjével, aki a festészettel kezdte pályáját és csak ezután kezdett
el zománcolással foglalkozni. Őt elsősorban a tájak, színek, formák és legfőképp a tér ábrázolása érdekli.
Az esten Banai Sára énekét kísérte Katona Anikó zongorán,
Gulyás Nagy György brácsán játszott. Többek között Brahms,
Schumann, Zombola Péter és Solti Árpád dalait adták elő.
Németh Ákos
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Kiállítás a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán
ápolt gyerekek alkotásaiból
A II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika három onkológiai osztályán (neuroonkológia, onkológia, hematológia) fekvő, 14
év alatti gyerekek festményeit és meséit állították ki a Corvin
Plázában. A kiállítást Kárász Eszter bohócdoktor, énekes,
színész nyitotta meg.
A művészetterápia és a pszichodráma módszereit vegyítő Festménymesék program három évvel ezelőtt indult el, a klinikán
ápolt gyerekeknek hetente tartanak foglalkozásokat. A programban a gyerekek klasszikus festményekből kiindulva közösen
írnak mesét, amit eljátszanak, majd az átélt élményeket le is festik, így megtalálhatják, hogy melyik önkifejezési mód áll hozzájuk
közelebb. A művészetterápiás foglakozást a Játszóház Alapítvány
valósítja meg a MOL Gyermekgyógyító program keretein belül,
a programot Soós Dóra pszichodramatista, Marton Vera művészetterapeuta és Erős Nikoletta szupervízor tartják.

Zoltán Tamás: METÁLMORFÓZIS
Régi ötvös szerszámok képeskönyve

RÉGI ÖTVÖS SZERSZÁMOK VARÁZSA
Mit ér a csoda, csodálat nélkül? Semmit!

Zoltán Tamás

METÁLMORFÓZIS

Zoltán Tamás nagyon szerencsés ember, mert benne
együtt létezik a csodateremtés képessége a csodálat felemelő élményével. (Ez a konstelláció a TELJESSÉG alapfeltétele.) Amikor először jártam a műhelyében, fehér köpenyt viselt. Úgy dolgozott, mint egy megfontolt patikus,
egy biztonságot sugárzó orvos, egy precíziós hadmérnök,
egy felkészült rekonstruktőr, egy alázatos művész. Szinte
minden volt egyszerre.
Zoltán Tamás minden egyes eszköze önmagában tudomány-, művészet- és szakmatörténet is egyben. Az évtizedes kísérletek, a tapasztalások és a felhalmozott tudás
ott él mindegyik formában és az arányok harmóniájában.
Szerszámai társként és munkatársként részt vesznek az alkotás közös folyamatában. A szerszámok, munkaeszközök
csak szakavatott kézben érzik jól magukat, és ott viselkednek megfelelően. Megadják magukat a művészet és
a művész erejének. A szerszám és a mesteri kéz így alkot
egyetlen közös egységet, egymás nélkül nem működnek.
A szorgalom, a tisztesség és az alázat csiszolja őket össze.
Zoltán Tamás gyűjti, ápolja, használja, félti szerszámait, hiszen ezek az eszközök teljességének szerves részei.
Ebbe a teljességbe hív meg minket ez a könyv, és így lehetőséget kínál a csoda csodálatára.
Táncos László
2016. 05. 19. 4:56
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Megvásárolhatók a Legendus és az EOK Könyvesboltokban,
illetve megrendelhetők honlapunkról.
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Közös nyelvünk a könyv!

Ta s t e t h e u n i v e r s e o f b o o k s !

13. SEMMELWEIS
KÖNYVHÉT
K e z d d a Ta n é v e t a S e m m e l w e i s K i a d ó n á l !
Időpont:
2016. szeptember 5–9-ig,
Helyszín:
Legendus könyvesbolt
EOK könyvesbolt
Szeretettel várjuk az egyetemi hallgatókat és érdeklődőket a jegyzet- és tankönyvvásárunkon, melyet immár
13. éve rendezünk meg a szeptemberi tanévkezdéskor.
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