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Semmelweis Egyetem

Beszámoló a Szenátus októberi üléséről
Az idei évben is folytatódhat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése, a havi bruttó 283 ezer forintnál kevesebbet keresők pedig alanyi jogon ajándékutalvány-juttatást kapnak. Minderre mintegy 1 milliárd 50 millió forint áll rendelkezésre –
hangzott el dr. Szász Károly kancellár és dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató szenátusi tájékoztatójában,
melyet elfogadott a testület. Emellett számos személyi kérdésről, valamint a Pető András Kar csatlakozása következtében szükségessé vált változtatásról is szavaztak a szenátorok, akik döntöttek egyebek mellett az idei klinikai kutató ösztöndíj odaítéléséről is.
Elfogadta a Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ) egyes, a közalkalmazotti pályázati eljárásokat érintő
rendelkezéseinek módosítását. Ennek értelmében meghatározásra kerültek a legfeljebb egy évre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói és kutatóprofesszori munkakörökre
vonatkozó kinevezési javaslatok előterjesztési és elbírálási szabályai, valamint rögzítették, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója
többletfeltételeket állapíthat meg az oktatási-kutatási szervezeti
egység vezetésére szóló pályázati kiírásokban. Az elfogadott előterjesztés 
tartalmazza azt is, hogy a közalkalmazotti pályázat
során a jelentkezőnek a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie a pályázati feltételeknek. Külföldi bizonyítvány vagy oklevél
esetén hatvan napon belül pótlólag benyújtható az elismert és
honosított irat, amennyiben az eljárás elindítását időben igazolta a jelentkező.
Határozott a testület a felvételi eljárásról szóló szabályzat mó
dosításáról, mely a Pető András Kar (PAK) csatlakozása miatt
vált szükségessé annak érdekében, hogy az új kar felvételi
eljárásrendje formailag és tartalmilag illeszkedjen az egyeteméhez. Döntöttek a szenátorok a Jó tanuló-jó sportoló díj adományozási rendjéről szóló szabályzat módosításáról, így a pályázati
határidő előre hozásáról és a pénzjutalom kifizetésének eljárásrendjéről.
Elfogadták a klinikus kutatói támogatás eljárásrendjében előterjesztett változtatásokat. Ezek szerint már a szakképzés során is
lehet pályázni, továbbá a PhD megszerzését követően két évig az
egyetemmel jogviszonyban kell maradnia a támogatottnak. Szavazott a testület a 2017. évi Klinikus Kutatói támogatás odaítéléséről is. Az idei ösztöndíjasok: dr. Jermendy Ádám (Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinika), dr. Micsik Tamás (I. Sz. Patológiai
és Kísérleti Rákkutató Intézet) és dr. Brunner Alexandra (Bőr-,
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika).
Elfogadta a testület az Erasmus+ Szabályzatot, melynek célja,
hogy összefoglalja a programra vonatkozó eljárási szabályokat.
A korábbi szabályzat több, az elmúlt évben történt strukturális
változás miatt évült el.
Több személyi kérdésben is véleményt nyilvánított a testület.
Jóváhagyták a Pető András Kar hat állandó, a Szenátus által létrehozott bizottságának, a Fogorvostudományi Kar (FOK) négy
szenátusi bizottságának, továbbá az Egészségügyi Közszolgálati
Kar Etikai és Fegyelmi Bizottságának személyi összetételét. Támogatták dr. Deák Adrienn főiskolai tanár pályázatát a PAK oktatási
dékánhelyettesi posztjára. Szavaztak az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) soron kívül meghirdetett docensi álláshelyekkel kapcsolatban. A testület támogatta dr. Lorx András (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika), dr. Járai Zoltán Miklós
(Érsebészeti Tanszék Angiológiai Tanszéki Csoport), dr. Radovits
Tamás (Kardiológiai Tanszék), dr. Szikora István (Idegsebészeti
Tanszék Neurointervenciós Tanszéki Csoport) és dr. Berkes István (Traumatológiai Tanszék Sportsebészeti és Sportorvostani
Tanszéki Csoport) pályázatát. A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet vonatkozásában támogatták dr. Csókay Katalin Eszter, dr.
Hegedűs Tamás Zoltán, Liliom Károly, Matkovicsné Varga
Andrea tudományos főmunkatársi pályázatát. Szintén pozitívan

véleményezték dr. Kocsis László Lajos Egészségtudományi Kar
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék főiskolai docensi munkakörére
benyújtott pályázatát.
Módosult az egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat, nőtt ugyanis az adományozható kitüntetések száma a PAK
csatlakozása következtében.
Elfogadta a Szenátus dr. Szász Károly kancellár és dr. Reichert
Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató tájékoztatóját a
2017. évi kiválósági jutalomról. Mint azt a kancellár részletezte:
a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően idén is folytatódhat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése,
a havi bruttó 283 ezer forintnál kevesebbet keresők pedig alanyi jogon ajándékutalvány-juttatást is kapnak. Minderre mintegy
1 milliárd 50 millió forint áll rendelkezésre. Ezen belül a kiválósági
jutalmazásra fordítható összeg bruttó 828 millió forint, az ajándékutalvány-juttatásra elkülönített összeg bruttó 222 millió forint.
A kiválósági jutalom a novemberi fizetéssel, 2017. december 6-án
érkezik meg a díjazottakhoz, az összesen 38 100 forint értékű
utalványt szintén december elején kapják meg az erre jogosultak.
A kancellár emlékeztetett arra, hogy idén folytatódott a tavaly
megkezdett humánerőforrás-megtartási és fejlesztési koncepció
megvalósítása is, amelyre több mint másfél milliárd forint (1.589
millió Ft) jut, így összességében az egyetem 2017-ben több mint
2,6 milliárd forintot fordít a munkatársai megtartására. A kiválósági jutalom elosztásánál figyelembe veszik azt is, hogy kompenzálják azokat a dolgozói csoportokat, akik nem részesülnek az
életpályamodellek előnyeiből.
Megszavazták a külső megbízású preklinikai, klinikai és nemklinikai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályzat két mellékletének technikai jellegű módosítását.
Határoztak arról, hogy a Kardiológiai Tanszékhez rendelten tanszéki csoportként működik a továbbiakban a Szívsebészeti Tanszék. Jóváhagyta a testület, hogy Oktatás-módszertani Centrum jöjjön létre az ÁOK-n belül, mely az oktatás-módszertannal kapcsolatos fejlesztéseket koordinálja. Elfogadták a szenátorok az Egészségtudományi Kar június 29-i szenátusi ülésen megszavazott tanterveihez tartozó tantárgyi programokat, valamint
a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta szakirány indításáról szóló
módosított anyagot.
Egyetértett a testület a Semmelweis Tudományos és Innovációs
Alappal kapcsolatos korábban elfogadott előterjesztések módosításával két pontban, melyek a pénzügyi keret felhasználásának
arányait és az elbírálás módját érintik. Elhangzott, hogy az eddig
meghirdetett három pályázati felhívásra több mint 100 pályamű
érkezett, a változtatások pedig a pályázati folyamatban megszerzett tapasztalatok alapján váltak szükségessé. Elfogadta a
Szenátus a FOK Tanulmányi és Vizsgabizottságának új ügyrendjét is.
A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya módosításával kapcsolatos szavazást, egy ügyrendi javaslat nyomán levették a napirendről.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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hírek

Újabb három évre dr. Szász Károlyt
nevezték ki a Semmelweis Egyetem
kancellári posztjára

Dr. Szász Károly az elmúlt három évben elért
legfontosabb eredménynek tartja, hogy az
egyetem működőképessége biztosított, gazdálkodása egyensúlyban van, és ma már megtakarítások is rendelkezésre állnak, melyek fejlesztésre, valamint a munkatársak megtartását célzó intézkedésekre, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák elismerésére fordíthatók. Mint kiemelte: az intézmény működése
transzparensebbé és szabályosabbá vált, tisztábban és egyértelműbben haladnak a folyamatok az új szabályzatok kialakítása nyomán.
Ismét hangsúlyozta, hogy a jelenleg megtakarításként szereplő keretek továbbra is a szabad keretgazdálkodás jegyében decentralizáltan működő egységek rendelkezésére állnak.
Meg lehet és meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek nyomán ezek az összegek fejlesztésekre fordíthatók a karok, intézetek, klinikák
szintjén – mutatott rá.
A rektorválasztással kapcsolatban elmondta,
bárki is lesz az új rektor 2018. július 1-jétől, az
ő célja továbbra is az, hogy jó együttműködés
legyen az egyetem két vezetője között, hiszen
ebben a munkában közös cél a teljes egyetemi
közösség érdekeinek szolgálata.
A jövőben alapvetően az eddigi munkát kell
tovább folytatni – mondta a következő három
évről a kancellár hozzátéve, hogy újabb kihívást jelenthet majd, amennyiben elindul az
Egészséges Budapest Programon belül a Semmelweis XXI fejlesztési terv. Ennek megvalósításában aktívan részt kell vennie a kancellári
területnek is.
Dr. Szász Károlyt a kancellária rendszerének
kialakításakor 2014. november 15-én nevezték
ki először az egyetem kancellárjává. A három
évre szóló megbízatás idén november közepén
jár le. A kiírt új pályázat eredményeként a 2017.
november 16-tól 2020. november 15-ig terjedő
időszakra kapta meg ismét kinevezését.
Dobozi Pálma

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériumának javaslatára újabb három évre dr. Szász Károlyt bízta meg a miniszterelnök a
Semmelweis Egyetem kancellári feladataival. A kancellár hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés számára, hogy folytathatja a megkezdett feladatot, az eddigi munkáért pedig köszönetet mond munkatársainak és az egész egyetemnek.

Beszámoló a Szenátus novemberi
rendkívüli üléséről
Elfogadta a Szenátus a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) új Alapszabályát a
novemberi 16-án megtartott rendkívüli ülésen. A Nemzeti felsőoktatási
törvény (Nftv.) szerint ez a dokumentum írja le a hallgatói érdekképviselet működését, melyet a HÖK Küldöttgyűlése fogad el, és az egyetem
Szenátusa hagy jóvá, amennyiben az a törvényeknek és az egyetemi szabályzatoknak megfelel. Az Alapszabály rögzíti egyebek mellett, hogy a
HÖK legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, mely számos jogköre
mellett megválasztja a Szenátus hallgató tagjait is. Budai Marcell, a
Hallgatói Önkormányzat ügyvivő elnöke az ülésen elmondta: a napokban megtartott küldöttgyűlés egyhangúlag fogadta el a dokumentumot.
A rendkívüli szenátusi ülés kezdetén dr. Szél Ágoston rektor gratulált dr.
Szász Károly kancellárnak újbóli kinevezéséhez.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

Dr. Merkely Béla: Hallgató-, beteg- és
munkatársközpontú intézményt kívánok
formálni a Semmelweis Egyetemből

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Hagyomány, tudás és alázat – út a világ legjobb 100 egyeteme közé címmel mutatta be rektorjelölti programját dr. Merkely Béla
klinikai rektorhelyettes, Klinikai Központ elnök, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében. A rendezvényt dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg.

Dr. Merkely Béla pályázatát bemutatva úgy fogalmazott: közös
küldetésünk, hogy a Semmelweis Egyetemet az orvos- és egészségtudományi felsőoktatás, biomedicinális kutatás és gyógyítás globális térképén a legelső vonalba helyezzük. A Semmelweis név történelmi védjegy, magába foglalva mind a hat kart.
Kiemelte az oktatás, kutatás, gyógyítás hármas egységének fontosságát, melyet egy háromlábú székhez hasonlított, ami akkor
stabil, ha minden lába egyformán erős és egészséges.
Konkrét tervei között említette a Professzorok Semmelweis Kollégiumának létrehozását, mely az egyetem korábbi vezetőiből,
neves professzorokból állna, élén az előző rektorral. A testület
feladatai közé tartozna a stratégiaalkotás, az egyetemfejlesztési
tervek véleményezése és a Szenátus tevékenységének szakmai
támogatása. Létrehozna egy fiatal, tehetséges kutatókat tömörítő Innovációs Kollégiumot is, mely Semmelweis Labként funkcionálva dolgozna az egyetem fejlődésén, előtérbe helyezve a
transzlációs kutatást és innovációt.
Dr. Merkely Béla kiemelte, hogy az egyetem gazdasági helyzete és likviditása stabil, mégis hiányoznak a fejlesztések, beruházások, miközben az egyetem számláján 25 milliárd forint halmozódott fel. Meglátása szerint az alaptevékenységek végzéséhez szükséges mindennapos belső szolgáltatások lelassultak, az
adminisztráció megnövekedett. Ezért a javaslatai között szerepel
egy új, támogató Szervezeti és Működési Szabályzatot kidolgozó
Szervezetfejlesztési Tanácsadó Testület létrehozása, mely a rektori és kancellári terület képviselőiből állna. A rektorjelölt tervezi
egy Operatív Kabinet (OK) felállítását is, melybe a rektori és a kancellári terület 3-3 főt delegálhat. Az OK célja az egyetemi szabályzatok felülvizsgálata a jogszabályi kereteken belül annak érdekében, hogy a működőképességet és a versenyképességet hatékonyabban segítsék.
Az egyik legfontosabb kérdésnek nevezte a humánerőforrás-stratégiát, mely anyagi és erkölcsi elemeket is tartalmaz. Kitért az
egyetemi életpályamodell továbbfejlesztésére, kiterjesztésére,
a kiválósági jutalmazási rendszer megtartására és fejlesztésére,

szakmai továbbképzések biztosítására, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának bővítésére, valamint egy már TDK
tagságtól induló kutatói életpályamodellre. Az egyetemi polgárok érdekében legkésőbb 2018 végéig új Kollektív Szerződést
fogadunk el – jelentette ki.
Meghirdette a Családbarát Egyetem programját, mely a részmunkaidős, illetve rugalmas családbarát munkavégzés lehetőségén túl tartalmazza az egyetem bölcsődei, óvodai kapacitásainak
bővítését. Szeretné elérni, hogy az itt tanulók és dolgozók, valamint családtagjaik a klinikákon kaphassanak egészségügyi ellátást.
Az oktatásban az egyik legfontosabb célja, hogy a gyakorlati
oktatás felzárkózzon az elméleti képzés színvonalához, és jobban egymásra épüljön a két terület. Terveit sorolva külön kitért
minden karra. Az Általános Orvostudományi Karon a kampuszfejlesztés szükségessége mellett kiemelte a blokkosított oktatás
kiterjesztését. Az Egészségtudományi Kar vonatkozásában szólt
egyebek mellett az oktatói létszám emeléséről, új angol nyelvű
képzések indításáról. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a jövő
vezető egészségügyi szakembereinek képzőhelye lehet. A Fogorvostudományi Kar esetében tovább kell fejleszteni az oktatási és
betegellátási infrastruktúrát, és komplex program kell a humán
erőforrás megtartására. A Gyógyszerésztudományi Kar számára
elengedhetetlen a Hőgyes-Schöpf-Merei saját kampusz kialakítása, melynek bázisán nemzetközi gyógyszerésztudományi központ alakulhat. A szellemi hungarikumot képviselő Pető András
Karon humánerőforrás-fejlesztést, és nemzetközi Pető Innovációs
Központ és hálózat kialakítását javasolja.
A kutatás-fejlesztéssel, innovációval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a klinikai kutatásban hatalmas értékteremtő mozgástér van. Erősíteni kell a transzlációs kutatást, az elméleti, klinikai,
egészségipari összefogást, az Innovációs Igazgatóság működését
pedig a rektori vonalhoz rendelten képzeli el – jelentette ki.
A betegellátás kapcsán a progresszivitásban kell kiemelkednie az
egyetemnek, de az akut feladatokban is ki kell vennie a részét,
mindig szem előtt tartva, hogy a klinikák egyben az oktatás gyakorlóterei is. Fontos számára az egynapos ellátás fejlesztése, és a
Semmelweis nevéhez méltó magas szintű ellátás.
– Céljainkat akkor tudjuk elérni, ha erős, az egyetem szakmai
érdekeit tágabb környezetben is határozottan képviselő, eredményes csapatot maga mögött tudó, együttműködő rektor irányít.
Az egyetemet a rektor és a Szenátus vezeti, a kancellár e célokat
szolgálva üzemelteti – emelte ki a rektorjelölt. A hallgatói autonómiát fontos, megőrizendő értéknek, a hallgatókat pedig a legfontosabb stratégiai szövetségesnek tartja.
Dr. Merkely Béla kiemelte: folyamatosan fejlődő és élhető, hatékony, a kihívásoknak megfelelni képes, hallgató-, beteg- és munkatársközpontú egyetemet szeretne, ahol a Semmelweis Egyetem polgárai otthon érezhetik magukat. Mindezért, mint fogalmazott, klinikus rektorként hatékonyan és hitelesen tudna dolgozni.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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rektori pályázat

Dr. Hunyady László: Egyetemi kiválóság
nincs kiváló és motivált oktatók, hallgatók
és dolgozók nélkül

Pályázatát ismertetve dr. Hunyady László úgy vélte, fő céljai nem
mások, mint amiket a teremben ülők többsége is mondana, ha
megkérdeznék, mit szeretne az egyetemen. Legyen kiváló oktatás, kutatás, betegellátás, a hallgatók jó körülmények között tanuljanak, kiválóan teljesítsenek, a munkatársak élet- és munkakörülményei optimálisak legyenek. Éppen ezért a dékán, mint rámutatott, fontosnak tartja, hogy terveit eddigi teljesítménye kon
textusába helyezze, láttatva, hogy folyamatosság van az eddigi
munkássága és rektori tervei között.
Az egyetem a karok tevékenységére épül – jelentette ki. Pályázatában külön foglalkozik minden karral, a karok vezetőivel egyeztetve, az ő elképzeléseik alapján írta meg ezt a részt – tette hozzá.
Az elmúlt három év gazdasági tevékenységére kitérve rámutatott, hogy a Szenátus tagjaként ebben az időszakban először
a 2017-es költségvetést szavazta meg. Ennek egyik fontos oka,
hogy idén sikerült elérni – személyes kezdeményezésére – egy
olyan oktatói, kutatói életpályamodell bevezetését, mely az év
elején havi 107 ezer forinttal, jelen pillanatban pedig havi 207
ezer forinttal növeli meg a fizetését valamennyi olyan oktatónak
és kutatónak az ÁOK-n, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerésztudományi Karon, aki nem részesült az ezzel megegyező
összegű egészségügyi béremelésben. 2017 végén mintegy 26
milliárd forint van az egyetem számláján, amiből látszik, hogy
van háttere az általam elmondott program megvalósításának –
jegyezte meg.
Kitért arra, hogy a Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) rendelkezik arról, hogy az egyetem első számú felelős vezetője a rektor,
míg a működtetést a kancellár végzi. Az együttműködésnek az
Nftv. szelleme mentén kell történnie – hangsúlyozta.
Dr. Hunyady László elmondta, hogy két éve dékánként szervezetfejlesztésbe kezdett, az Egészségügyi Menedzserképző Központ
segítségével nyolc projektet fogalmaztak meg. Mivel a kar problémái sok tekintetben hasonlóak az egyeteméhez, ezekből indult
ki a pályázat elkészítésekor.
Az oktatás, kutatás, betegellátás kiválósága nem növelhető anélkül, hogy vonzó anyagi- és munkafeltételeket teremtsünk a munkatársak számára – mutatott rá. Eszerint kiemelt programpont a
már említett oktató életpályamodell, annak kiterjesztése minden
karra és minden dolgozóra. Fontosnak tartja, hogy a kormányzat az egészségügyi ágazatban oktatókat is kezelje kiemelten a
szakorvosokhoz hasonlóan. Programjában szerepel egy többletjuttatási rendszer is az oktatás minősége alapján. Kiemelten fontosnak tartja a szakdolgozók, valamint a konduktorok megfelelő
bérezését.
Hallgatóbarát egyetemet szeretne, ahol a tehetséggondozásnak új mechanizmusai indulnak el, a nehézséggel küzdő hallgatók rendszerszintű támogatást kapnak, javul a kollégiumi ellátás,
valamint fejlesztések folynak az oktatásmódszertan és a hallgatók véleményezése terén. Az ÁOK-n létrejött oktatás-módszertani
centrum működését az egész egyetemre kiterjesztené, melynek
feladatai közé tartozna a digitális tartalmak kezelése, tananyag
repozitórium létrehozása.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az egyetemi kiválóság 12 pontja címmel mutatta be rektorjelölti programját dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar
(ÁOK) dékánja, az Élettani Intézet igazgatója az Elméleti Orvostudományi Központ Szent-Györgyi Albert termében. A rendezvényt
dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg.

A szak- és továbbképzés területén a dékán nagy lehetőséget lát
a térítéses idegennyelvű kurzusok számának növelésében. Egy
továbbképző központot hozna létre az egyetem balatonvilágosi
ingatlanjában, mely télen a bevételt termelő továbbképzéseket,
nyáron a dolgozók üdülését szolgálná.
Mind a hallgatói, mind a dolgozói érdekképviseletekkel fontosnak
tartja az együttműködést, melynek alapját a közös célok képezik.
Ígéretet tett a régen elavult kollektív szerződés megújítására a
jövő év folyamán.
A kutatás-fejlesztés és innováció terén hangsúlyozta a tudományos munka tartalmának és minőségének javítását. A Tudományos és Innovációs Alap feladatának tartja, hogy startup pályázattal idevonzzon kiváló kutatókat, továbbá az egyetem minden
szegmensében legyen kutatás, újuljon meg a kutatási infrastruktúra. Fontosnak tartja az elmélet és klinikum együttműködésében rejlő lehetőségek jobb kihasználását.
A betegellátásban súlyos humánerőforrás-problémát lát, melynek megoldására az életpályamodellen keresztül lehet lehetőség.
A magas progresszivitású, speciális ellátások előtérbe helyezését
támogatja, és kiemelte a klinikai kutatások, valamint az egészségturizmus fejlesztését. Utóbbival kapcsolatban előrevetítette egy
külön fizetős klinika létrehozását külföldi páciensek fogadására,
mellyel forrás vonható be a betegellátásba.
A kormányzat által kilátásba helyezett infrastrukturális fejlesztéseket támogatja, és informatikai fejlesztésekre is szükség van,
meg kell érkeznie az egyetemnek a digitális 21. századhoz.
Nagyon fontos és még elindítás előtt álló projektnek nevezte a
paraszolvenciamentes egyetem gondolatát. A hálapénz a beteg
ellátás és az oktatás szempontjából is komoly problémát jelent,
de csak úgy iktatható ki, ha kompenzációt kapnak az érintettek
– mondta.
Dr. Hunyady László hangsúlyozta: egyetemi kiválóság nincs
kiváló és motivált oktatók, hallgatók és dolgozók nélkül. Hasznosítva mindazt a tudást és tapasztalatot, amit dékánként szerzett,
ezért szeretne dolgozni rektorrá választása esetén.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

131 PhD-fokozatú doktort avattak az idei
Dies Academicuson
Összesen 131 PhD-fokozatú doktort avatott fel dr. Szél Ágoston rektor és dr. Tímár József, a Doktori Tanács elnöke az idei Dies
Academicuson. Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelően több kitüntetést és díjat is átadtak.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

summa cum laude, 16 fő cum laude minősítéssel. Az ünnepélyes eskütételt követően dr. Szél
Ágoston és dr. Tímár József PhD-fokozatú doktorrá avatta a jelölteket, és kézfogásukkal doktortársaikká fogadták őket.
Dr. Tímár József beszédében hangsúlyozta: a
most avatott PhD-fokozatú doktorok nemzetközi jogosítványt kapnak arra, hogy önálló kutatásokat folytathassanak, önállóan pályázzanak
hazai és nemzetközi szinten. Kitért arra, hogy az
egyetem hét doktori iskolájában közel 150 aktív
témavezető foglalkozik a mintegy 500 PhD-hallgatóval. A doktori iskolák magas színvonalú diplomát biztosítanak, ami a nemzetközileg versenyképes kutatásoknak és a magunk által
magasra tett mércének köszöntető – mutatott
rá. Szólt arról is, hogy a múlt évben a legmagasabb színvonalú, ún. Q1-es és Q2-es top folyóiratokban megjelent, a Semmelweis Egyetem által
jegyzett, nemzetközi tudományos közlemények
döntő többségében jelentős szerepet játszottak a PhD-s hallgatók. Méltatta az egyes doktori
iskolák szereplését, kiemelve a Klinikai Orvostudományok Doktori
Iskolát, ahol 44-en szereztek fokozatot.
Szólt egyebek mellett arról is, hogy a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola költségvetése 2017-ben jelentősen emelkedett, ami
lehetőséget adott arra, hogy a korábbi évekhez képest sokkal
több ún. predoktori ösztöndíjat és nagyobb számú utazási támogatást biztosítsanak a hallgatóknak. Dr. Tímár József elmondta,
hogy kísérletképpen idén kisműszerpályázatot is hirdettek, és a
tapasztalatok azt mutatták, hogy valós igény van egy ilyen támogatási rendszerre.
2017-ben a Nemzeti Kiválósági Program keretében 24 predoktori ösztöndíjat és 11 doktorandusz ösztöndíjat nyert el az egyetem. Emellett az elnök kiemelte az egyetem által vezetett
EFOP pályázat elnyerését, mely öt évre a Doktori Iskola költségvetéséhez mérhető anyagi
támogatást nyújt a PhD-képzésnek. Nagy jelentősége van a korábban is létezett utazástámogatások mellett a publikálás támogatásának, és
stratégiai fontosságúnak nevezte az új kutatói
utánpótlás nevelési ösztöndíjprogramok indítását. Az egyik a graduális képzésben lévő kiváló
tudományos diákköri (TDK) munkát végző hallgatókat célozza meg, míg a másik azokat a rezidenseket, akik korábban a TDK keretében sikeres kutatásokat folytattak. Dr. Tímár József
elmondta, azt várják ettől, hogy emelkedni fog
a fokozatszerzők száma, és ezáltal a minősített
oktatóké is. Felhívta a frissen avatottak figyelmét arra, hogy ne feledkezzenek el témavezetőikről se, mert nélkülük nem jutottak volna el
eddig a napig. Az ő igazi jutalmuk az önök hálája
és szeretete legyen – tette hozzá.

Az ünnepi ülést dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg, aki szólt
arról, hogy a Dies Academicus egy viszonylag fiatalabb ünnepség, hiszen PhD-fokozatot 1993 óta adhatnak ki az egyetemek.
Ez a tudomány, a bölcsesség, az akadémia napja, melyen azokat
köszöntjük, akik elérték azt a tudományos színvonalat, melyet a
PhD-fokozattal fémjelzünk.
Dr. Tímár József, a Doktori Tanács elnöke a doktorjelöltek eredményeit ismertetve elmondta:
2017-ben összesen 131 jelölt fejezte be doktori munkáját, 115 fő
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Az ünnepség kitüntetések, díjak átadásával folytatódott. Kiváló PhD-oktató kitüntetést vehetett át dr.
Kovalszky Ilona professor emerita (I. Sz. Patológiai és
Kísérleti Rákkutató Intézet), dr. Mandl József professor emeritus (Orvosi, Vegytani, Molekuláris Biológiai
és Patobiokémiai Intézet) és dr. Noszál Béla professor
emeritus (Gyógyszerészi Kémiai Intézet). Az elismeréseket dr. Tímár József adta át a díjazottak méltatását követően.
A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának ifjabb dr.
Farkas Zsolt emlékére létrehozott Veritas et Virtus Alapítványa minden évben pályázatot hirdet 35 éven aluli
PhD-hallgatók, illetve predoktorok számára az egyetem Doktori Iskolájában végzett tudományos munkájuk bemutatására. Idén a díjat megosztottan dr. Lengyel Miklós, dr. Perge Pál és dr. Trojnár Eszter nyerte
el.
A Semmelweis Egyetem Baráti Körének Doktorandusz
Kiválósági Díját dr. Hujber Zoltán és dr. Mátyás Csaba
nyerte el idén. A díjat dokumentáló emléklapot dr.
Monos Emil professor emeritus, a Baráti Kör elnöke és
dr. Némedy Edit főorvos, a Baráti Kör vezetőségi tagja
adta át.
A Dies Academicus keretében dr. Tímár József a II. Sz.
Patológiai Intézet leköszönt vezetőjeként arany pecsétgyűrűt vehetett át dr. Szél Ágoston rektortól, miután
dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar
dékánja méltatta munkásságát.
Az ünnepségen ezt követően a karok előterjesztése
alapján címzetes egyetemi docensi, címzetes főiskolai
docensi, magántanári és mesteroktatói címeket adományoztak olyan kiemelkedő személyeknek, akik hosszabb
idő óta részt vesznek az oktatómunkában. Az erről szóló
okleveleket dr. Szél Ágoston rektor adta át. Címzetes
egyetemi docensi címet vehetett át dr. Cserháti Péter
és dr. Gyimesné dr. Forrás Krisztina. Címzetes főiskolai docensi címet dr. Réthy Lajos Attila, míg magántanári címet Bognár Virág Katalin, dr. Gamal Eldin
Mohamed Elmowag, dr. Iváncsy Tamás, dr. Meskó
Bertalan, dr. Moldvay Judit, dr. Nagy Géza és dr. Szokoly Miklós kapott. Mesteroktatói címben részesült dr.
Harrach Andor, Kubányi Jolán és dr. Szikla Károly.
A Dr. Genersich Antal Alapítvány 2017. évi díjait dr.
Sótonyi Péter rector emeritus, az alapítvány tiszteletbeli elnöke és Heim Pál, a névadó leszármazottja
adta át. Az alapítvány idei hallgatói díjazottjai Kocsmár Ildikó és Sárdy Balázs, az ÁOK hatodéves hallgatói. A Magyar Patológusok Társasága felterjesztése
alapján dr. Sápi Zoltán, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet egyetemi tanára, a Magyar Onkológusok Társasága felterjesztése alapján dr. Pápai Zsuzsanna címzetes egyetemi tanár, a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ osztályvezető főorvosa vehetett
át díjat. Az akadémikusok számára létesített Genersich
Antal Díjat 2017-ben a Kuratórium döntése alapján dr.
Hunyady László dékán, az Élettani Intézet igazgatója
vehette át. A Kárpát-medencei díjazott dr. Ábrám Zoltán (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Közegészségtani Tanszék). Különdíjban részesült
dr. Szendrői Miklós, az Ortopédiai Klinika igazgatója.
Az ünnepség végén a Medikus Zenekar előadását hallgathatták meg a résztvevők. Dr. Szél Ágoston zárszavában kiemelte: legyünk büszkék arra, hogy a Semmelweis Egyetemen szerzett PhD-diploma értéke igen
magas, és sokat dolgozunk azon, hogy ez így maradjon.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

A mikrobiológia új kihívásairól szólt a 26.
Semmelweis Symposium

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az idei Semmelweis Symposium rendezési jogát az Orvosi Mikrobiológiai Intézet nyerte el, mely A mikrobiológia új kihívásai címmel szervezte meg a kétnapos tudományos eseményt a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben. Az immár 26. alkalommal megrendezett
Semmelweis Symposiumra több mint 250 résztvevő regisztrált az ország minden részéről és tíz külföldi előadó is érkezett több
európai országból, valamint az Egyesült Államokból.

A Semmelweis Symposium az egyetem egyik legkiemelkedőbb,
nemzetközi résztvevőkkel megrendezett tudományos eseménye, melynek szervezési jogáért minden évben pályázni kell, a
kiválasztási folyamat pedig garantálja, hogy a legkiválóbb programokat szervezhessék meg – mondta az eseményt megnyitó
beszédében dr. Szél Ágoston rektor. Emlékeztetve arra, hogy az
egyetem jövőre ünnepli névadója születésének 200. évfordulóját kiemelte: Semmelweis Ignác a leghíresebb mikrobiológusnak
nevezhető, aki abban az időben tette felfedezését, mikor még
nem is volt ismert a mikrobák létezése.
Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes a megnyitó
ünnepségen szólt arról, hogy farmakológusként nap mint nap ő
is szembesül a mikrobiológia kihívásaival, így például a rezisztenciával, a komplex kombinációs terápiával és az új antivirális, antibakteriális hatóanyagok lehetőségeivel. A szimpóziumon a területtel kapcsolatos új kutatások eredményei is elhangoznak például a mikrobiommal kapcsolatban – tette hozzá.
Dr. Szabó Dóra, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója nyitó
előadásában az intézet történetét mutatta be. Emlékeztetett arra,
hogy a mikrobiológia oktatását dr. Hőgyes Endre indította el az
egyetemen 1883-ban. Szintén ő alapította meg az első Pasteur-intézetet, és nevéhez fűződik a veszettség elleni védőoltás bevezetése. Az igazgató kitért arra, hogy 1948-ban tartotta első tudományos konferenciáját az önállóvá vált intézet, melynek alapító
tagja volt dr. Nász István, későbbi igazgató, akinek közelmúltban ünnepelték 90. születésnapját. Dr. Szabó Dóra a szimpózium
keretében is méltatta és köszöntötte a professor emeritust, aki
ötven évet töltött adenovírus kutatással, a Magyar Mikrobiológiai Társaság alapító tagja, és mintegy hetven éve munkatársa az
egyetemi intézetnek.
A kétnapos szimpóziumon a mikrobiológia minél szélesebb
spektrumát és a legújabb eredményeket kívánták bemutatni a
szervezők, alapvetően az intézetben működő kutatócsoportok
munkáján, az aktuális kutatásokon, illetve nemzetközi együtt-

működéseken keresztül – nyilatkozta lapunknak dr. Szabó Dóra.
A mikrobiológián belül a jelenlegi legaktuálisabb témák egyike
az antibiotikum rezisztencia kialakulása és terjedése. Az intézet,
melynek Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokkal foglalkozó kutatócsoportja is van, egy nemzetközi együttműködés
keretében részt vesz új peptid-típusú antibakteriális szerek fejlesztésében is, melyek terápiás lehetőséget nyújthatnak a multirezisztens kórokozókkal szemben. A kutatás amerikai és német
partnerekkel folyik, akik szintén előadtak a szimpóziumon. Az
együttműködés keretében az intézetben az általuk szintetizált új
szerek tesztelése folyik.
A hangsúlyos témák között szerepeltek a klímaváltozással összefüggő vírusfertőzések, valamint a transzplantált betegek vírusfertőzései (pl. humán herpesz vírus, CMV vírus), de hallhattak a szimpózium résztvevői a hepatitis C vírus fertőzésekkel és a HIV-vírussal kapcsolatos újdonságokról is.
Nagyon aktuális téma a területen a mikrobiom, a normál flóra
szerepe és jelentősége a különböző kóros állapotokban, ugyanis

egyre több betegségnél írják le, hogy megváltozik a bélflóra
(pl. központi idegrendszeri, allergiás betegségeknél, elhízással,
diabétesszel kapcsolatban). Az intézetben ezzel kapcsolatban is
alakult a közelmúltban kutatócsoport.
A résztvevők négy szekcióban több mint harminc tudományos
előadást hallgathattak meg. A Semmelweis Symposiumra 10 külföldi előadó is érkezett hat országból, többek között olyan neves
intézményekből, mint a párizsi Institut Pasteur és a stockholmi
Karolinska Institute.
A szimpózium tudományos program bizottságának tagjai dr.
Szabó Dóra igazgató, dr. Kocsis Béla adjunktus, dr. Ostorházi
Eszter, dr. Dobay Orsolya, dr. Ongrádi József docens, dr. Nagy
Károly egyetemi tanár, az intézet előző igazgatója, valamint
Kövesdi Valéria laboratóriumi asszisztens.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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doctor honoris causa

Nyolcan kaptak díszdoktori címet a Doctor
Honoris Causa ünnepségen
Nyolc kiemelkedő, az egyetemmel kapcsolatot ápoló, nemzetközi hírű professzor vehette át a Semmelweis Egyetem díszdoktori
címét a Szalonban megrendezett Doctor Honoris Causa ünnepségen. Dr. Szél Ágoston rektor megnyitó beszédében emlékeztetett
arra, hogy 1967 óta immár 43. alkalommal adományoz az egyetem díszdoktori címeket a karok felterjesztései alapján.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az Általános Orvostudományi Kar felterjesztésére
heten kaptak díszdoktori címet. A díjazottak laudációját dr. Hunyady László dékán ismertette.
Dr. Christine Baylis a Floridai Egyetemen az
élettan és funkcionális genomika professzora, a
Hipertónia Centrum vezetője. Fő kutatási területei a vesehemodinamika, a vérnyomásszabályozás, a renális adaptáció a normál és kóros várandóssághoz, a veseműködés szabályozásában észlelhető nemi különbségek és az öregedés által
bekövetkező renális változások. Közel 30 éve tart
fenn szoros kapcsolatot a Semmelweis Egyetem
kutatóival, akik közül heten dolgoztak a laboratóriumában is. Az együttműködések eredményeként több magas színvonalú publikáció született.
Dr. Mikael Björnstedt a Karolinska Intézet Klinikai Patológiai és Citológiai Intézetének vezetője. Fő érdeklődési területe az új redox alapú kemoterápiás szerek használata
a rák kezelésében. A Karolinska Intézet és a Semmelweis Egyetem együttműködése több mint 10 évre tekint vissza. A profes�szor modellértékű csereprogramot alakított ki a két intézmény
között a patológusok számára, mely hozzájárul a szakemberek
itthon tartásához is. Az együttműködés keretében számos közös
tudományos program indult, és születtek közös közlemények is.
Dr. Gerhard Hindricks a Lipcsei Egyetemi Szívcentrum igazgatója, az egyik legtapasztaltabb klinikai elektrofiziológus a pitvarfibrilláció és a kamrai tachykardia katéteres ablációjában.
A ’90-es években hozzájárult a rádiófrekvenciás katéter abláció
kifejlesztéséhez. A Magyar Kardiológusok Társaságának tiszteletbeli tagja, számos alkalommal járt Magyarországon, rendszeres
kapcsolata van a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika munkatársaival, több közös kutatás is folyik.
Dr. Keiichi Maruyama napjaink egyik leghíresebb onkológiai
sebésze, a tokiói University of Health and Welfare Sanno Medical
Center sebészeti-onkológiai osztályának professzora. Fő érdeklődési területe a gyomorrák sebészeti kezelése, új műtéti eljárások
kifejlesztése. Aktívan részt vett a Japán-Magyar Sebészeti Társaság létrehozásában. Tudományos szakmai kapcsolatot alakított
ki a Semmelweis Egyetem sebészeivel, oktatóival is, és eredményeit, műtéti módszereit átadva hozzájárul a hazai páciensek korszerű gyógyításához.
Dr. George Kunos az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézeten
belül működő Alkoholfüggőség és Alkoholizmus Nemzeti Kutatóintézet tudományos igazgatója. Karrierjét a Semmelweisen
kezdte, és hamar a katecholamin receptor vezető szakértőjévé
vált. Az elmúlt 20 évben munkatársaival alapvető jelentőségű felfedezéseket tettek az endokannabidok szerepéről olyan betegségek patogenezisében, mint az alkoholos májbetegség, az elhízás,
a 2-es típusú cukorbetegség. Rendszeresen szerepel a legtöbbet
idézett kutatók Thomson Reuters által összeállított listáján. Pályafutása során végig szoros kapcsolatot tartott a magyar tudományos közösséggel.
Dr. Rainer Schulz 2011 óta a németországi giesseni egyetem
Élettani Intézetének vezetője. A miokardiális ischemia és a reper-

fúziós sérülés, valamint ezek megelőzése terén végzett kutatásaival nemzetközi hírnévre tett szert. Több mint 300 tudományos
közlemény szerzője, citációi száma meghaladja a 21 ezret. 2014ben felkerült a legtöbbet idézett kutatók listájára. 15 éve kezdődött tudományos együttműködése dr. Ferdinandy Péter kutatócsoportjával, mely eredményeként eddig mintegy 30 közös publikáció született.
Dr. Josef Smolen a Bécsi Orvostudományi Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinikájának professzora, a hietzingi reumatológiai
centrum vezetője. Nemzetközileg elismert immunológus és belgyógyász, a világ vezető reumatológus szakemberei és kutatói
közé tartozik. Nevéhez fűződik a Treat to Target koncepció kidolgozása, mely a rheumatoid arthritis és más gyulladásos autoimmun betegségek célértéken alapuló gyógyszeres kezelését foglalja magában. A reumatológiai oktatás és kutatás terén aktív
kapcsolatai vannak a magyar szakemberekkel, mely közös publikációkban és nemzetközi szakmai ajánlások megfogalmazásában
is megnyilvánul.
A Gyógyszerésztudományi Kar által felterjesztett díszdoktort dr.
Zelkó Romána dékán méltatta.
Dr. Clive G. Wilson a glasgow-i Strathclyde Egyetem kutatóprofesszora, egyebek mellett a biofarmácia, farmakokinetika, gyógyszertechnológia, valamint a fiziológiás gasztrointesztinális felszívódású retard gyógyszerfejlesztés nemzetközileg elismert
kutatója. Magyarországon és a Semmelweis Egyetemen is több
előadást tartott, a Gyógyszerészeti Intézet több kutatójával ápol
együttműködési kapcsolatot, melyből tudományos publikációk is
születtek. Jelenleg is folyamatban van egy közös kutatási projekt
az egyetemmel.
A laudációkat követően dr. Szél Ágoston, dr. Hunyady László és dr.
Zelkó Romána átadták a díszdoktori címről szóló oklevelet és stólát a díjazottaknak, majd a frissen avatott díszdoktorok szóltak.
Dr. Szél Ágoston zárszavában kiemelte: nemcsak az egyetem tüntette ki most díszdoktori címmel a professzorokat, hanem ők is
kitüntetik az egyetemet jelenlétükkel, együttműködésükkel.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

A forradalmárok hittek a szabad és
tisztességes jövőben – 1956-os ünnepség

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Gyertyagyújtással és virággal tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke előtt az egyetem központi
megemlékezésén a Semmelweis Szalonban. Az idei rendezvény házigazdája az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) volt, az ünnepi beszédet dr. Kiss András egyetemi tanár, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója tartotta.

A megemlékezés megnyitásakor dr. Szél Ágoston rektor
elmondta, hat évvel ezelőtt kezdődött az immár hagyománnyá
vált kezdeményezés, hogy az egyetem 1956-os központi ünnepségének mindig másik kar ad otthont, amely az ’56-os események
kapcsán különösen fontos szimbólumot, az összetartozást, egyetemi egységet erősíti. Idén az ÁOK vállalta magára az ünnepség
szervezését – tette hozzá a rektor.
A mai napon nemcsak általában az 1956-os forradalom és hősei
emlékének, hanem olyan emberek cselekedeteinek adózunk tisztelettel, akik hittek a szabad és tisztességes jövőben, és ezért hajlandók voltak feláldozni akár életüket is – szólt ünnepi beszédében dr. Kiss András. Mint elmondta, egyre kevesebben vannak
azok, akik személyesen is átélték a 61 évvel ezelőtti eseményeket, ő maga édesapja visszaemlékezéseit ismeri.
A forradalom fontosabb állomásait áttekintve hozzátette, hogy
a hidegháború törékeny egyensúlyát sem Európa, sem pedig az

Egyesült Államok nem merte kockáztatni, ezért Magyarország
egyedül maradt forradalmában, ide értve sok ezer középiskolás
diákot és egyetemistát is. Sokan a medikusok közül is fegyvert
fogtak, és életüket vesztették, de egyetemi klinikákon ápolt betegek is haltak meg ártatlan áldozatként a tüzérségi találatok következtében – mondta az igazgató. Az orvosegyetem esküvel fogadott küldetését is betöltötte: gyógyította a sebesülteket, akármelyik oldalon harcoltak is, vagy civilként érte sebesülés őket. Szólt
róla, hogy 1957-ben az egyetemet is elérte a megtorlás, melynek
során kivégezték Tóth Ilona végzős orvostanhallgatót, de több
diákot és oktatót is eltávolítottak az egyetemről, köztük dr. Palkovits Miklóst, az Anatómiai- Szövet- és Fejlődéstani Intézet jelenlegi professor emeritusát, akadémikust, aki világszerte elismert
agykutató lett.
1956 októberében egy olyan történelmi pillanat jött el, amikor az
ország túlnyomó része megosztottság nélkül lépett fel egy közös
cél érdekében, végzettségtől és családi háttértől függetlenül –
mondta az igazgató. Hozzátette, a forradalmat vérbe fojtották, de
október 23. és november 4. között volt 10 nap, amikor az emberek úgy érezték, elérték céljukat, érdemes volt harcolni. A rendszerváltozáskor, 1989-ben ezek az élmények törtek ismét a felszínre – mondta az egyetemi tanár. Az, hogy ne ismétlődhessen
meg a kommunizmus diktatúrájának szörnyűsége, a jelen tanárainak is felelőssége: az emberi lélek gonosz oldalának bemutatása,
és a magyar nemzet rá adott hősies válaszának megismertetése
fontos szerepet játszik abban, hogy tisztában legyünk gyökereinkkel – szólt dr. Kiss András. Gondolatai zárásaként kiemelte, a
forradalmárok emberi, szellemi tartásának köszönhető, hogy ma
egy olyan Magyarországon élhetünk, ahol mindenki szabadon
gyakorolhatja hivatását, vallását és a demokráciát.
Az ünnepség a Dr. Schultheisz Emil-díj átadásával folytatódott,
amely a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum volt főigazgatója,
a belgyógyász és orvostörténész professzor életműve előtt tiszteleg. Az elismerést a professzor barátja, Hevessy István alapította, és adományozta a Népegészségtani Intézetében működő
Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóiratot működtető LÉTRA Közhasznú Alapítványnak. Ebből az adományból kívánja ösztönözni és elismerni azokat a 35 évnél fiatalabb, tehetséges, orvos-történelemmel foglalkozó szakembereket, akik kiemelkedő orvostörténeti kutatásokat végeznek. A sikeres pályaműveket a Kaleidoscope folyóirat teljes terjedelemben
közli. Első díjat vehetett át dr. Szél Ágoston rektortól a Magyar
Nemzeti Levéltár munkatársa, Magos Gergely. Második díjat
nyert Godzsák Attila történész, valamint dicséretben részesült
Horváth Balázs Zsigmond művészettörténész.
Az ünnepség zárásaként az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatainak emléke előtt szimbolikus gyertyagyújtással tisztelegtek a résztvevők, a gyertyát dr. Szél Ágoston rektor gyújtotta
meg. A kancellária nevében dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna
gazdasági főigazgató, a házigazda ÁOK nevében dr. Hunyady
László dékán, valamint dr. Kiss András helyezett el virágot az
áldozatok emlékére gyújtott gyertya előtt.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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jubileum

Örömünnep és emlékezet – jubileumi
díszoklevél-átadó a GYTK-n

– A jubileum örömünnep és emlékezet, ma elődeink
teljesítményét dicsérjük, akik sok évtizeden át végeztek
áldozatos munkát a tára mellett, a katedránál, a laboratóriumban, kórházban, klinikán, egészségügyi hatóságnál, és megannyi szép gyógyszerészi munkahelyen
– mondta ünnepi beszédében dr. Zelkó Romána dékán.
Mint hozzátette: a jubileum megünneplésének célja az
is, hogy erősítse a kar jelenlegi és egykori polgárainak
összetartozását. Legyen az alma mater mindannyiunk
számára a tudás, az értékek, a minőség és a teljesítmény
tiszteletének biztos bázisa, legyen eligazodási pont –
emelte ki. A dékán szólt arról is, hogy a jubilánsok munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak az
egyetem történetének formálódásához, a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához. Hála és köszönet jár
a jubilánsoknak, hogy a megszerzett tudás birtokában
alkotó munkájukkal tovább öregbítették a Semmelweis
Egyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar hírnevét –
fogalmazott.
Dr. Zelkó Romána szólt arról is, hogy a jubilánsok között
több tanárát is köszöntheti, kiemelte közülük dr. Szász

Fotó: Dimény András

A 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek vehettek át platina, rubin, vas, gyémánt és arany díszdiplomát a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) ünnepi ülésén. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartott rendezvényen dr. Bagdy György tudományos
rektorhelyettes és dr. Zelkó Romána dékán nyújtotta át az okleveleket a 129 jubilánsnak.

Györgyöt, aki 12 éven keresztül volt a kar dékánja. Kitért egyebek mellett az egyetem és a kar világrangsorokban elért eredményeire, kiemelve, hogy a közelmúltban közzétett QS felsőoktatási nemzetközi rangsorban a GYTK az első 150 között végzett
a gyógyszerészeti képzések listáján. Szólt arról is, hogy jelenleg
795 hallgatója van a karnak, a Doktori Iskolákban további 49 fiatal gyógyszerész PhD fokozatszerzése van folyamatban, rezidensképzésben pedig ebben a tanévben 388-an vesznek részt. Kitért
arra is, hogy a graduális gyógyszerészképzés Budapesten ma is,
a hagyományokhoz híven, két egyetem három karán, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának és a
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának aktív,

eredményes és magas színvonalú részvételével folyik,
amelynek következtében a képzés az universitas szellem
legfőbb megtestesítője a magyar felsőoktatásban.
A jubilánsok nevében Vajdáné dr. Benedek Veronika nyugalmazott egyetemi adjunktus, az 1952-ben
diplomát szerzett gyógyszerész évfolyam tagja mondott ünnepi beszédet. Mint fogalmazott, a jubileumi
diplomák átadása azt az üzenetet hordozza, hogy az
alma mater megbecsüli régi tanítványait. Az ünnepség mindig jó alkalom arra, hogy visszaemlékezzünk
az avatásunkra, az oktatók áldozatos munkájára, a volt
évfolyam- és csoporttársakkal közös régi emlékekre.
Elmondta azt is, hogy 61 évet dolgozott a Gyógyszerészeti Intézetben, és az oktatás mindig is szívügye volt,
a jelen lévő arany és gyémánt diplomások is tanítványai
voltak. Mint hozzátette, reméli, hogy a szakmai ismereteken túl emberi és erkölcsi tudást is sikerült átadnia.
A jubileumi díszokleveleket dr. Bagdy György és dr.
Zelkó Romána nyújtotta át. Platina díszdiplomát hárman, rubintot egy fő, vas diplomát 24-en, gyémántot
27-en, míg arany diplomát 74-en kaptak.
A kar hagyományainak megfelelően a jubilánsokat fiatal pályatársaik köszöntötték zenével. Fuvolán játszott dr. Gampe Nóra
gyógyszerész PhD-hallgató és dr. Marosi Attila gyógyszerész,
kutató-fejlesztő junior munkatárs, hegedűn dr. Bencsáth Zsófia
klinikai gyógyszerész, zongorán és hegedűn dr. Bucsy-Sólyomváry Anna egyetemi tanársegéd és dr. Feller Tímea gyógyszerész PhD-hallgató, míg csellón dr. Bencze Brigitta Ariella hadnagy, jogász tiszt adta elő a komolyzenei darabokat.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Új ablakok a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti
Klinikán

fejlesztés

Ünnepélyes keretek között adták át a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika felújított nyílászáróit. Az ablakcsere a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból (KEHOP) finanszírozott, Energetikai korszerűsítések a Semmelweis Egyetem
több helyszínén című projekt keretében valósult meg.
Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében kiemelte, minden beruházás és műszerátadás javítja az oktatás, kutatás, betegellátás
minőségét. Kitért rá, hogy vezetőként különösen nagy örömet
jelent számára fejlődést látni az egyetem szervezeti egységeiben. Köszönetet mondott dr. Tamás László igazgatónak, amiért
felhívta a figyelmet a felújítás szükségességére, és felügyelte a
munkafolyamatot.
Minden olyan lépés, amivel javítani tudunk a munkakörülményeken, nagyon fontos – szólt dr. Szász Károly kancellár. A KEHOP-támogatás (KEHOP-5.2.4-15-2016-00004) keretében megvalósult
felújításnak köszönhetően az 1910-ben épült, elöregedett épület
nyílászáróit sikerült korszerűekre cserélni, amelyek a műemlékvédelmi előírásoknak is megfelelnek – mondta. A projekt összköltsége közel 200 millió forint volt, amihez az egyetem nagyjából
6 millió forintos saját forrással járult hozzá a pályázati támogatás mellett. A munkálatok januártól májusig tartottak, a műszaki
átadás szeptemberben történt meg, a tervező az Antenna Építőipari Zrt., a kivitelező a Jánosik és Társa Kft. volt – ismertette
a kancellár.

Dr. Tamás László igazgató beszámolt a felújítás előzményeiről,
és ismertette a beépített ablakok típusát, valamint a felújítás
részletes menetét. Mint elmondta, kiemelt figyelmet fordítottak
a műemlékvédelemre, és egyes ablakokra (például a könyvtárban és a tanteremben) korszerű sötétítő rendszert is felszereltek,
ami vetítésre is lehetőséget ad. A nyílászárók cseréje a betegek
komfortérzetét, hőérzetét is javítja – tette hozzá az igazgató. Dr.
Tamás László szólt róla, hogy az ablakcserével párhuzamosan
zajlott a lift felújítása, ezzel egyidőben pedig a klinika folyosóit
és kórtermeinek egy részét
is kifestették, illetve két fürdőszobát is kialakítottak.

Keresztes Eszter
Kommunikációs és
Rendezvényszervezési Igazgatóság

3D-s technológia a Konzerváló Fogászati Klinikán

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A hazai egyetemek között elsőként a Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikáján tervezhetik és készíthetik a legmodernebb, 3D-technológián alapuló eszköz segítségével a koronákat, betéteket és esztétikus héjakat. Így a páciensek mostantól a
hagyományos lenyomatvétellel készülő fogpótlások helyett költségtérítés ellenében ezt a gyorsabb, kényelmesebb és pontosabb
megoldást is választhatják.

Az új, ún. CAD/CAM chairside rendszer egy scanner segítségével
percek alatt digitális lenyomatot készít az egyes fogakról vagy
akár a teljes fogívről. A rendszerhez tartozó gép pedig gyorsan
el tudja készíteni a restaurációt, ami akár már egy órán belül a
szájba is kerülhet. Az új eszközt nemrégiben mutatták be dr. Gerber Gábornak, a Fogorvostudományi Kar dékánjának és Kosztáné Kovács Mariann gazdasági igazgatónak. A gép használatát
a tervek szerint az oktatásban is alkalmazzák majd.

A Konzerváló Fogászati Klinika által önerőből vásárolt új berendezés egy intraorális scanner segítségével digitalizálja az egyes
fogakat vagy a teljes fogsort, majd egy szoftver háromdimenziós
modellt készít, amely egy tervezőprogram segítségével lehetőséget ad a pótolni kívánt fog virtuális megformálására. Az eszközbe épített, és nagyszámú természetes fog értékeit tartalmazó
adatbázis alapján, néhány kattintás után a gép meg is tudja tervezni a páciens számára legkedvezőbb fogművet, amelyet természetesen a speciális igények alapján még módosíthat a fogorvos. A hagyományos lenyomatvétellel szemben ez az eljárás
alig néhány percig tart, és egyáltalán nem jár kellemetlenséggel
a páciens számára – ismertette az előnyöket dr. Tóth Zsuzsanna.
Dr. Vág János, a klinika igazgatóhelyettese elmondta, a betegellátásban és a posztgraduális képzés során már a közeljövőben
bevezetik az eszköz használatának oktatását.
Kele Tímea
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/10/25/3d-s-technologia-a-konzervalo-fogaszati-klinikan/
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emlékezet

Domborművet avattak dr. Rácz Károly
tiszteletére

Dr. Szél Ágoston szólt róla, hogy az egyetem felsőoktatási világrangsorokban elért kiváló eredményei az olyan kiemelkedő személyiségeknek is köszönhető, mint amilyen dr. Rácz Károly volt.
Kivételes orvos, kutató és oktató egyéniség volt, akitől mindenki
sokat tanulhatott. Tekintetéből olyan emberség sugárzott a betegek felé egyfajta szuggesztív erővel, amit megtanulni nem lehet
– mondta a rektor. Hozzátette, hogy dr. Rácz Károly halk szavú,
csendes, tapintatos ember volt, nagysága empatikus képességében nyilvánult meg orvosként és egyetemi közéleti tevékenységében egyaránt. Ahhoz, hogy a hozzá hasonló személyiségek
emléke ne tűnjön el, és az utódok számára is példa legyen, kiváló
lehetőséget jelent egy dombormű, ami az ide érkező fiatal medikusok érdeklődését is felkelti – hangsúlyozta dr. Szél Ágoston.
Emlékeztetett, hogy folyamatban van a Doktori Iskola átnevezése
Semmelweis Egyetem Rácz Károly Doktori Iskolává, tisztelegve a
Doktori Tanács korábbi elnökének emléke előtt.
Dr. Hunyady László dékán nagybetűs orvosként írta le dr. Rácz
Károlyt, aki még betegen is pácienseket fogadott. Emellett kiváló
oktató volt, aki tudományos munkájával is maradandót alkotott
– tette hozzá. Tudása kiemelkedő volt, tanítványaihoz és munkatársaihoz egyaránt türelemmel viszonyult, és mindenkiből tiszteletet váltott ki – jellemezte a professzort dr. Hunyady László
kiemelve, hogy dr. Rácz Károlyt mindenki szerette. Munkája során
a tekintélyelvűség távol állt tőle, beosztottjai nem azért teljesítették utasításait, mert tartottak tőle, hanem mert szerették – szólt
tisztelgő beszédében a dékán.
Dr. Tulassay Zsolt, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika professor emeritusa, dr. Rácz Károly igazgatói elődje a klinika arcképcsarnokáról
szólt, ahol az új dombormű is helyet kapott. Mint mondta, azok a
belgyógyászok, akiknek a képmását a Szentkirályi utcában eddig
elhelyezték, mindannyian nagy egyéniségek voltak, akik előre
vitték a belgyógyászatot, befolyásolták a klinikai életet. Dr. Rácz
Károlyt olyan emberként írta le, akit mindig a szeretet vezérelt,
rendelkezésre állt mindenki számára, segítőkész volt. A klinika
pantheonjának célja éppen az, hogy ez a szellemiség megtapasz-

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A II. Sz. Belgyógyászati Klinika aulájában avatták fel dr. Rácz Károly, a klinika februárban elhunyt volt igazgatójának arcképét
ábrázoló domborművet. Az alkotást dr. Tulassay Zsolt professor emeritus és dr. Igaz Péter igazgató leplezték le az egyetem munkatársai és dr. Rácz Károly családtagjainak jelenlétében, az ünnepélyes avatáson dr. Szél Ágoston rektor és dr. Hunyady László,
az Általános Orvostudományi Kar dékánja tartottak tisztelgő beszédet.

talható legyen mindazok számára, akik belépnek az épületbe –
mondta dr. Tulassay Zsolt.
Dr. Igaz Péter igazgató elmondta, hogy dr. Rácz Károly profes�szor életét a II. Sz. Belgyógyászati Klinikának szentelte, az utána
maradt űrt eddig nem sikerült betölteni, mivel türelme, szeretete,
a betegekhez és kollégákhoz való hozzáállása egyedi volt. Emlékét a klinika több módon próbálja megőrizni, ezek egyike a dombormű, emellett kutatói tevékenysége előtt tisztelegve az idei
évtől az endokrinológiai továbbképző tanfolyamot Rácz Károly
Továbbképző Tanfolyamnak fogják hívni – emelte ki az igazgató.
A domborművet Csányi Katalin szobrászművész készítette, az
ünnepélyes leleplezést Rozmán Lajos klarinétművész előadása
kísérte. A művészeket dr. Pusztai Péter klinikai főorvos, endo
krinológus mutatta be a résztvevőknek.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

Jubileumi ünnepség a Mentálhigiéné
Intézet képzéseinek kerek évfordulóin
A mentálhigiéné szakirányú továbbképzés 30 éves, a lelkigondozó szakirányú továbbképzés 15 éves és a szociális munka mesterképzés 10 éves évfordulója alkalmából tartott jubileumi ünnepséget az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézete
a Semmelweis Szalonban.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

mat automatizálódik, de a szociális munkát soha nem
fogja gép helyettesíteni – emelte ki. Szólt még az intézet szakemberek utánpótlásában játszott jelentős szerepéről, mint mondta, a hivatástudat, a professzionális szakmai identitás kialakításának egyik legfontosabb
intézete ez.
A mentálhigiéné képzés egy olyan újítás, innováció,
amelynek mindannyian az örökösei vagyunk – fogalmazott beszédében dr. Pethesné Dávid Beáta, az
intézet igazgatója, hozzátéve, hogy az örökség maga
a képzés szellemisége és a ráépített intézet működtetése. Ennek a folyamatnak az innovátora, aki nélkül
nem lehetnénk ma itt ilyen nagy számban, dr. Tomcsányi Teodóra, az intézet alapító igazgatója – emelte
ki, hangsúlyozva, hogy dr. Tomcsányi Teodóra már a
kezdetekben az interdiszciplinaritásban gondolkodott,
és felismerte a team-munka jelentőségét. Az innováció, vagyis a mentálhigiéné szakirányú képzés 1987ben született meg, és aztán ebből nőtt ki az intézet
másik két képzése, 2002-ben a lelkigondozó szakirányú
továbbképzés, 2007-ben a szociális munka mesterképzés. A képzések társadalmi beágyazottságát jól mutatja, hogy egyre népszerűbbek – mondta az igazgató.
Dr. Harmatta János pszichiáter, a Mentálhigiéné Intézet tudományos tanácsadója Lelki egészség Magyarországon – az elmúlt 30 év
címmel tartott előadást. A mentálhigiéné előzményeiről beszélve
négy nevet emelt ki: dr. Buda Béla, dr. Tomcsányi Teodóra, dr.
Bagdy Emőke és dr. Kopp Mária, akik a legfontosabb szerepet
játszották a segítő foglalkozás e spektrumának megalakításában.
Szólt arról, hogy a képzés során készült szakdolgozatokból, az
ezek keretében megvalósult projektekből, intézményfejlesztésekből pontosan látszik, hogy milyen nagy tudás halmozódott
itt fel, ami egy nemzeti érték, és Magyarország jó lelki állapota
is növekedni tud általa. Kitért arra is, hogy a képzésnek, amelyben fontos szerepet játszik az önismereti sajátélmény, személyiségformáló hatása is van, és szintén hasznos társadalmilag, hogy
egyfajta attitűdváltozáson esnek át az itt végzettek. A szakember szerint a mentálhigiéné hazai mozgalma és oktatása úton van
afelé, hogy önálló diszciplínává váljon, de ehhez definiálni kell a
terület lehetőségeit és a határait.
Az elmúlt harminc évben körülbelül 2000 hallgató végzett az
intézetben – mondta Semsey Gábor, az ünnepség moderátora,
a mentálhigiéné képzés szakcsoportvezetője. A rendezvény keretében mindhárom jubiláló képzésről egy-egy volt hallgató számolt be arról, hogy miként tudta a pályája során hasznosítani az
itt tanultakat. Ezt követően dr. Pethesné Dávid Beáta és dr. Tomcsányi Teodóra díszoklevelet adott át az intézet több mint húsz
külsős oktatójának, akik régóta és kitartóan segítik a képzést.
Dobozi Pálma

A rendezvényt dr. Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkár nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: nemcsak egykori oktatóként van jelen, hanem jelenlegi
pozíciójából fakadóan szövetségesként is. Ma Magyarországon
minden olyan szellemi szakmai műhelyt meg kell becsülni, amely
így tudja ápolni és felszínen tartani a szociális segítségnyújtás, a
mentálhigiéné, a lelki egészség ügyét – hangsúlyozta. Az államtitkár szólt arról is, hogy a kormányzatnak minden intézkedésnél,
reformnál szem előtt kell tartania a lelki egészség szempontjait.
A mentálhigiéné nemcsak társadalompolitikai, hanem nemzetstratégiai kérdés is, a mindenkori kormánynak pedig szövetségesei azok, akik a társadalom sebeinek gyógyításában közreműködnek – mutatott rá. Dr. Czibere Károly úgy látja, a jövőben még
jobban fel fog értékelődni az a tudás, hogy miként kell egy másik
emberhez odafordulni, és enyhet adni számára. Bár sok folya-

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A díjazottak névsora megtekinthető a Semmelweis Egyetem honlapján: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/10/30/jubileumi-unnepseg-a-mentalhigiene-intezet-kepzeseinek-kerek-evforduloin/
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DPR felmérés: gyorsan találnak munkát a
Semmelweisen végzett hallgatók

Az országos szintű Diplomás Pályakövetési Rendszer felmérés
során jelenlegi és volt magyar, valamint külföldi hallgatókat kérdeztek egyebek mellett a továbbtanulási szándékokról, nyelvtudásról, külföldi ösztöndíjakról, valamint az elhelyezkedéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A Semmelweis Egyetemen az Alumni
Igazgatóság által lebonyolított felmérésben összesen több mint
1500 fő vett részt – tájékoztatott dr. Girasek Edmond, az igazgatóság DPR-vezetője.
A jelenlegi hallgatók között végzett felmérésből kiderült egyebek
mellett, hogy 75,5 százalékuk szeretne valamilyen módon – függően az adott kar képzési formájától – továbbtanulni, 62,6 százalék az egyetemen belül. Mesterképzésre például a válaszadók
negyede szeretne továbbmenni, ez az arány az ottani kétlépcsős
képzésből fakadóan az Egészségtudományi Karon (ETK) a legmagasabb (44,1 százalék). Közel minden harmadik hallgató szeretne
doktori képzésben részt venni (32,3 százalék), többségük a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában képzeli el a folytatást. Az
Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) tanulók 60 százaléka tervez a rezidensképzésbe belépni, 80 százalékuk az egyetem keretein belül. Ezek az arányok a Fogorvostudományi Kar (FOK) esetében még magasabbak: 72 százalék szeretne szakirányú vagy
rezidensképzésben részt venni, többségében a Semmelweisen.
Dr. Hermann Péter szerint az, hogy a hallgatók ilyen arányban
szeretnének a rendszerben maradni, mindenképpen pozitív vis�szajelzés az egyetem számára. Külön kiemelte a FOK-os adatokat, hangsúlyozva, hogy bár a fogorvosi diploma feljogosít a hivatás önálló gyakorlására, mégis nagyon motiváltak a hallgatók a
továbbképzésre.
A felmérés szerint a hallgatók közel ötöde (18,7 százalék) két nyelvet beszél jól vagy nagyon jól. Az ÁOK hallgatóinak 63 százaléka
egy, további 24 százaléka két nyelvet tud. Hasonlóak az arányok
a Gyógyszerésztudományi Karon (GYTK), ahol ugyanakkor a két
idegen nyelven beszélők aránya még magasabb (30,8 százalék).
Az egy, három és öt éve diplomázott hallgatók körében végzett felmérésből kiderült egyebek mellett, hogy minden 10. hallgató (11,6 százalék) tanult külföldön a képzés alatt, jellemzően

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem hallgatóinak közel kétharmada a végzést követően azonnal vagy maximum egy hónapon belül talál munkát, az egyetemen megszerzett tudást pedig elmondásuk szerint többségében nagyon jól tudják hasznosítani hivatásuk gyakorlása
során. Az országos Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) keretében végzett felmérésből kiderült az is, hogy közel minden
ötödik hallgató két nyelvet beszél, és minden tizedik tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön is a képzés alatt. Dr. Hermann Péter
oktatási rektorhelyettes összegezve pozitívnak tartja a felmérés során kapott visszajelzéseket.

5-6 hónapot. A legmagasabb arányban az ÁOK-ról mentek külföldre (36,3 százalék), ugyanakkor a leghosszabb időt (átlagosan
10 hónapot) az Egészségügyi Közszolgálati Kar hallgatói töltöttek
nemzetközi ösztöndíjjal.
A képzés befejezése után a Semmelweis Egyetem hallgatóinak
közel kétharmada (61 százalék) azonnal vagy legkésőbb egy
hónapon belül talált munkát. A GYTK-n a legmagasabb ez a szám,
a gyógyszerészhallgatók mintegy háromnegyede (72 százalék)
jóformán azonnal el tud helyezkedni. A többiek átlagosan 3-4
hónapos keresés után kezdenek dolgozni, dr. Girasek Edmond
szerint esetükben az a jellemző, hogy kifejezetten egy konkrét
helyhez ragaszkodnak, vagy olyan intézménybe adják be jelentkezésüket, ahol hosszabb a felvételi eljárás.
Az egykori hallgatók az egytől ötig terjedő skálán jó osztályzatot adtak arra a kérdésre, hogy milyen mértékben tudják hasznosítani munkájuk során az egyetemen megszerzett tudást: 75
százalék úgy fogalmaz, hogy teljes, illetve nagy mértékben. Itt
kiemelkedik a FOK, az itt végzettek 80 százaléka nyilatkozott így.
A DPR-felmérés során a külföldi hallgatók elérése volt a legalacsonyabb. A körükben végzett felmérésből kiderült egyebek mellett,
hogy csaknem 80 százalékuk biztos benne, hogy jó munkahelyet
tud találni majd a Semmelweis Egyetemen megszerzett diplomával, további 20 százalék valószínűsíti ezt. A válaszokból kiderült,
hogy a külföldi hallgatók többsége (76,5 százalék) Magyarországon kívül képzeli el az álláskeresést.
Az, hogy az egyetemen szerzett diplomával a magyar hallgatók
könnyen el tudnak helyezkedni nem meglepő, ismerve a hazai
munkaerőpiaci viszonyokat. A külföldi hallgatók visszajelzéséből
ugyanakkor egyértelmű, hogy a Semmelweis-diploma nemzetközi szinten is versenyképes – mutatott rá az oktatási rektorhelyettes.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

70. születésnapján köszöntötték dr. Gerle
Jánost
A Semmelweis Egyetem munkatársai, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) megjelent képviselői, valamint az ünnepelt családtagjai
köszöntötték 70. születésnapján dr. Gerle Jánost, a Fogorvostudományi Kar (FOK) Oktatási Centrum (OC) igazgatóját, a Fogpótlástani Klinika egyetemi adjunktusát, aki a MOK alelnöki tisztét is betölti. Az Oktatási Centrum Szentkirályi utcai épületében dr.
Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani Klinika igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és az ünnepség bevezetéseként röviden ismertette dr. Gerle János életpályáját.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

kamarai tevékenységet mindennapi munkáján felül
szenvedéllyel, és különösen a fogorvosok számára gyümölcsöző módon űzi – tette hozzá a rektor. Köszöntőjében szólt még dr. Gerle János meghatározó egyetemi közéleti, szenátusi munkájáról is, valamint hangsúlyozta, hogy az ő tevékenységének is köszönhető a
FOK-ra jellemző példamutató egység.
Dr. Éger István, a MOK elnöke elmondta, dr. Gerle
János alelnök mindig a legnagyobb odaadással, elkötelezettséggel, becsülettel, a legjobb tudása szerint látta
el kamarai feladatait, sokat téve annak egységéért.
A FOK dékánja, dr. Gerber Gábor szólt az ünnepelt harmonikus családi életéről is, külön köszöntve feleségét,
dr. Gallatz Katalin nyugalmazott egyetemi adjunktust.
Kiemelte dr. Gerle János jó politikai érzékét, amiből a
kar és a kamara is sok előnyre tett szert. Örömét fejezte
ki, hogy az OC igazgatója az elmúlt mintegy 30 évben
mindig az illő hangnemet megtalálva, feszült helyzetben is a megfelelő megoldásra törekedve igyekszik
kezelni az egyes szituációkat. Dr. Gerber Gábor köszöntőjében méltatta az ünnepelt sokrétű klinikai és közéleti, valamint publikációs tevékenységét is. – Amit ő
a kezébe vesz, ott helyére kerülnek a dolgok – zárta
gondolatait a dékán.
Dr. Hermann Péter beszédében kiemelte dr. Gerle János szerepét
a MOK Fogorvosi Tagozatának jelenlegi magas rangra emelésében, és leszögezte, hogy a mai szakmai tekintélyt neki köszönhetően sikerült elérni. Emellett hozzátette, hogy dr. Gerle János közéleti tevékenysége hozzájárult az egyetemen ma is tapasztalható
polgári léthez, amiben az itt dolgozók munkájukat végezhetik. Az
oktatási rektorhelyettes a FOK munkatársainak közös ajándékát,
egy könyvet adott át az ünnepeltnek és a jelen lévő vendégeknek, amelyben dr. Gerle János Magyar Fogorvosban eddig megjelent vezércikkeit gyűjtötték össze, és adták ki több száz példányban.
Dr. Gerle János köszönetet mondott az előtte felszólalóknak és
valamennyi megjelent vendégnek, szervezőnek, előadásában
pedig végigtekintett eddigi pályáján. Úton a Tűzoltó utcától a
Szentkirályi utcáig című prezentációját szavai szerint egyben tisztelgésnek is szánta az egyetem, az alma mater előtt. Előadásában összefoglalta a tudományos és klinikai munkáját, a közéleti
tevékenységét, illetve magánéletéről, családjáról is szót ejtett. –
Fiatalkori példaképeim voltak és maradtak a reformkor nagyjai, akik
nemcsak zászlajukra írták a Haza és haladás jelszavát, hanem ennek
szellemében cselekedtek, éltek és haltak. […] A jelenkor emberének is
megadatik […], hogy egy építőkövet hozzárakjon a közöshöz, hasznára legyen kisebb-nagyobb közösségének. Meg kell keresni, találni
az alkalmat, és nem szabad szűkkeblűen meghátrálni – idézett a
2007-es OC igazgatói pályázatából dr. Gerle János.

Dr. Hermann Péter szólt róla a többi között, hogy dr. Gerle János
summa cum laude minősítéssel végzett fogorvosként 1972-ben
került dr. Szentágothai János szárnyai alá a jelenlegi Anatómiai,
Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe. 1977 óta dolgozik a Fogpótlástani Klinikán, 1999-ben dr. Fejérdy Pál egyetemi tanárral létrehozták a Szak- és Továbbképzési Titkárságot, amelynek mai napig
vezetője, és amely modellként szolgál a társegyetemek fogorvosképzésében is – sorolta a pálya fontosabb állomásait a rektorhelyettes. Hozzátette, hogy 2006-ban nevezték ki az OC igazgatójának dr. Gerle Jánost.
Dr. Hermann Péter, aki a MOK Fogorvosi Tagozatának is elnöke,
kiemelte, hogy az ünnepelt az egyetemi tevékenysége mellett az
1989-ben újjászerveződött kamara alapítója volt, valamint a Fogorvosi Tagozat megalapítója és elnöke (2007-ig), majd alelnöke
lett, amely posztot a mai napig betölti. Dr. Gerle János pályájából
kiemelte még, hogy ő a Magyar Fogorvos című szakmai továbbképző lap főszerkesztője, a Dental Hírek című egészségpolitikai
és információs magazin vezető szaktanácsadója, akinek munkáját többek között Hippokratész Emlékéremmel, valamint Pro Universitate Díjjal ismerték el.
Dr. Szél Ágoston rektor, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani
Intézet igazgatója elismerését fejezte ki dr. Gerle János publikációs tevékenységével kapcsolatban. Az anatómiai intézeti évek
kapcsán elmondta: szerinte a klinikusi tevékenység iránt érdeklődőknek is fontos, hogy eltöltsenek pár évet egy elméleti intézetben, ami újfajta szemléletmódot, hozzáállást adhat számukra. Dr.
Szél Ágoston kiemelte, hogy dr. Gerle János klinikusként is meghatározó munkát végzett az elmúlt évtizedek során. Az orvosi

Keresztes Eszter
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emlékülés

Emlékülést tartottak dr. Juhász-Nagy
Sándor tiszteletére

Dr. Szél Ágoston laudációjában úgy fogalmazott, dr. Juhász-Nagy
Sándor azon kevesek egyike volt, akikhez hasonló szellemi nagyságot, tiszteletre méltó emberi tulajdonságokat nem gyakran
lehet látni. Mint elmondta, nem volt a professzor közvetlen tanítványa, de emberségből így is sokat tanult tőle. Felidézte, hogy
még fiatalabb kutatóként dr. Juhász-Nagy Sándor felkérte, hogy
írjon eredményeiről egy kismonográfiát egy, akkor általa elindított kiadványsorozatba. Ez nagy megtiszteltetés volt számára,
és azóta is örömmel emlékszik vissza erre az időszakra. Hangsúlyozta, hogy dr. Juhász-Nagy Sándor nagyon sokat tett a hazai
kutatói tevékenység elősegítése érdekében a Széchenyi Profes�szori Ösztöndíj Kuratóriumának elnökeként.
Dr. Csernoch László a MÉT nevében elhangzott laudációjában
elmondta, dr. Juhász-Nagy Sándor azt a szemléletet követte,
mely szerint a fegyelem a tudományos munka alapvető meghatározója, emellett azt is hangoztatta, hogy a komplex rendszerek,
egy szerv vagy akár az egész szervezet működésének megértése
az élettani kutatások lényege. Fontos volt számára a tudomány
anyanyelven való átadásának képessége, vagyis, hogy képesnek
kell lenni elmondani magyar nyelven is a tudományos eredményeket, mégpedig a szakmán kívüliek számára is érthető módon.
Ezek a szempontok ma is jelentősek, és évtizedek múlva is ugyanolyan fontosak lesznek – tette hozzá.
– Bölcsessége, kutatói szellemisége, jó szíve, egyenes jelleme
mindig vonzó volt a fiatal kutatók számára – mondta dr. JuhászNagy Sándorról előadásában dr. Merkely Béla. Prezentációjában
azokat az élettani, keringésélettani kérdéseket tekintette át, amiket a professzor iránymutatása nyomán kutattak a klinikán. A professzor eszmeiségéről, szemléletmódjáról elmondta, sosem az
egyes részletekben, hanem mindig az egészben kereste a megoldást, még specifikus kérdések esetén is. A klinikai rektorhelyettes felidézte, hogy amikor dr. Juhász-Nagy Sándor befogadta őt
a kutató laboratóriumába, akkor a hirtelen szívhalál megelőzése
még nem volt mindennapos dolog, a rendelkezésre álló eszközök
nagyok és nehezen kezelhetőek voltak. A működtetés terén az
általuk tett egyik fontos előrelépés a defibrillációs energia optimalizálása volt – ismertette.
Dr. Merkely Béla hangsúlyozta, dr. Juhász-Nagy Sándor kijelölt
egy utat a klinika számára, amelyen haladva az elméleti megfigyelések, eredmények és a klinikum egymásra hatását biztosítani
lehet. Kiemelte például a 2010-ben zárult Semmelweis Híd projekt eredményeit, amelyek alapján a mai napig születnek publikációk. Kitért arra, hogy az idei év végére is várhatóan 50-nél több
szívátültetést végeznek el, amelynek alapján a klinika Európa
egyik legnagyobb szívtranszplantációs centrumának számít.
Dr. Kékesi Violetta, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati klinika docense a professzor pályafutásának fontosabb mérföldkövei közt említette, hogy a Debreceni Egyetemen már másodéves
korában az Élettani Intézetben kezdett kutatni, ahol – a végzés
körüli években – dr. Szentiványi Mátyással elsőként bizonyították, hogy a koszorúereknek a szívizom beidegzésétől független,
saját érszűkítő idegi ellátásuk van. A mostani Városmajori Szív- és
Érgyógyászati (akkor: IV. Sz. Sebészeti) Klinikára dr. Kudász József

Fotó: Dimény András

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika és a Magyar Élettani Társaság (MÉT) emlékülést rendezett a klinika egykori kutatóprofesszora, dr. Juhász-Nagy Sándor, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, professor emeritus halálának 10. évfordulója alkalmából.
A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartott rendezvény házigazdája dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes volt, a
tudományos előadások előtt dr. Szél Ágoston rektor és dr. Csernoch László, a MÉT elnöke tartottak méltató beszédeket.

igazgató hívta meg 1966-ban – ismertette dr. Kékesi Violetta. Itt
önálló kutatórészleget szervezett, ami ma is szívműködés- és
keringéskutató műhelyként működik. Eredményei közt említette,
hogy felfedezte egy endogén anyag (inozin) éralkalmazkodásban
játszott szerepét, és bizonyította az anyag szívserkentő és -védő
hatásainak szívgyógyászati és szívsebészeti jelentőségét. Tanítványával, dr. Papp Lajossal a szív vérellátását és anyagcsere-
állapotát mérő módszert dolgozott ki, mellyel igazolni lehetett
a túlzott perioperatív szívserkentés negatív hatásait. A keringéskutatás számos más területén is jelentős megállapításokat tett.
Dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára beszédében úgy fogalmazott: a jelen lévők közül sokan ismerték személyesen is a szemüveges tudóst, aki mindenkit lenyűgözött. Megtestesítette az eszményi akadémikus képét, aki nemcsak saját tudományterületéről,
hanem a történelemről, művészetről, irodalomról is sokat tudott,
széles látókörrel rendelkezett a világról – vélekedett hozzátéve,
hogy végül mégsem lett akadémikus. Erről sosem panaszkodott,
de legbelül azért rosszul esett neki. Kiemelte, dr. Juhász-Nagy
Sándort mesterének tartotta, a Mester és Tanítvány folyóiratban
is írt róla egy cikket 2006-ban, amelyet az emlékülésen is felolvasott. Elmondta, ugyanezt tette tanítómestere halálos ágya mellett is. – A Teremtőtől kaptam mindent, Juhász-Nagy Sándortól a
többit, ezért köszönöm nekik azt, hogy megtanulhattam: ne féljünk attól, ha a tudás tudását, közlését nem ismerik el – szólt elő
adásában.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/11/16/emlekulest-tartottak-dr-juhasz-nagy-sandor-tiszteletere/
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Telt ház az Általános Orvostudományi Kar nyílt napján

hallgatói élet

Talán a legszebb hivatás ez, amire az itt tanulókat felkészítjük – mondta dr. Szél Ágoston rektor az Általános Orvostudományi Kar
(ÁOK) nyílt napján, amelynek keretében megtelt a Nagyvárad téri Elméleti Tömb előadóterme. Az előadások mellett több intézetet
is meglátogathattak az érdeklődő középiskolások, és különböző standok is segítették az egyetemmel való ismerkedést.
Dr. Szél Ágoston úgy fogalmazott, csak az menjen orvosnak, aki
érzi magában az önfeláldozó, a beteg felé teljes személyiségével
kinyílni tudó attitűdöt. Ha a beteg azt érzi, hogy az orvos nem
fordul teljesen felé a figyelmével az adott pillanatban, az a gyógyulásba vetett hitét is befolyásolja – érzékeltette. Mint mondta,
különleges hivatás az orvoslás, talán sehol máshol nincs lehetőség ennyire közvetlenül segíteni a másik embernek, és ilyen
gyorsan érezni, látni cselekedeteink hatását. Az egyéni felelősség
pedig kiemeli az orvoslást a többi közül – jegyezte meg. A rektor
szólt az egyetem felépítéséről, valamint kitért arra is, hogy két év
múlva alapításának 250 éves évfordulóját ünnepli. Ez egyben az
ÁOK születésnapja is, mely az egyetem legrégebbi kara.
Dr. Bereczki Dániel, az ÁOK szakorvosképzésért felelős dékánhelyettese előadásában bemutatta az egyetem történelmi hátterét.
Dr. Fritúz Gábor, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
szakorvosa szakmai előadásában beszélt az újraélesztés elsajátításának fontosságáról, a gyógyítás és az oktatás összefüggéseiről.
Dr. Magyar Lóránt, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

egyetemi tanársegédje és tanulmányi felelőse interaktív előadása
során elmondta: a lelkesedés megtartása ennél a hivatásnál kifejezetten fontos. Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzat elnöke
ismertette a szervezet tevékenységét, megemlítve a Kárpátalján
végzett ingyenes vizsgálatsorozatot. Kitért a fél évvel ezelőtt
elindított ingyenes nyelvkurzusokra is, az úgynevezett Language
Clubokra, melyet külföldi hallgatók tartanak az egyetem polgárai
számára. Kerkovits Nóra, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének külügyi elnökhelyettese beszélt a szervezet programjairól, köztük a középiskolások számára rendezett Semmelweis
Egészségversenyről.
Dobozi Pálma, Homonnay-Bukovenszki Orsolya
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/10/25/telthaz-az-altalanos-orvostudomanyi-kar-nyilt-napjan/

Éjszaka Északon – Több mint kétezren vettek részt a
Gólyabálon

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem idei Gólyabáljának szlogenje az Éjszaka Északon volt, ezért a jeges tematikát a szervező Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) a dekorációs elemekben, az étel- és italpultok díszítésében és elnevezésében is megjelenítette. A Nagyvárad
téri Elméleti Tömbben tartott rendezvényen több mint kétezer hallgató vett részt.
nyok kezdetéről, elmondta, megérti az elsősök helyzetét, ugyanakkor hozzátette, az út végén derűsebb pillanatok várják majd
őket. Hangsúlyozta, hogy az egyetemen megszerzett diplomák
többsége hivatalosan elismert az Európai Unióban és a világ több
más országában. A Semmelweis Egyetem előkelő helyezései a felsőoktatási rangsorokban azt mutatják, hogy érdemes az itt töltött évek alatt sok energiát fektetni a tanulásba, mert a küzdelem
nem lesz hiábavaló – tette hozzá dr. Hunyady László. Felhívta a
résztvevők figyelmét egymás támogatásának fontosságára, ami
nemcsak a tanulásban lehet hasznos, de ezáltal olyan közösségek formálódhatnak, amik minden kihívás során erőt adhatnak a
hallgatók számára.
Kele Alexandra és Koch Kristóf, az IÖCS tagjai és a bál szervezői
elmondták, a rendezvényt többhetes előkészület, és nagyon sok
instruktor összetartó munkája tette lehetővé. Az idei Jótékonysági Tombolán rekord mennyiségű ajándékot sorsoltak ki a szervezők, akik az ebből befolyt összeget idén az I. Sz. Sebészeti Klinikának ajánlották fel.
Keresztes Eszter
Az este megnyitásaként az elsőéves hallgatók betűtáncai, valamint a keringő és a palotás táncok után dr. Hunyady László, az
Általános Orvostudományi Kar dékánja köszöntötte a gólyákat
dr. Szél Ágoston rektor nevében, külön kiemelve a Pető András
Kar hallgatóit, akik idén először vettek részt a Semmelweis Egyetem Gólyabálján. Felidézve saját élményeit az egyetemi tanulmá-
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A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem
honlapján olvasható:
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A Tempus Közalapítvány Kiváló gyakorlat különdíját
nyerte el dr. Rosivall László
XVIII. évfolyam 8. szám 2017. november 27.

Fotó: Tempus Közalapítvány

A Tempus Közalapítvány harmadik alkalommal hirdette meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért
elnevezésű pályázatát, amelynek különdíját dr. Rosivall László vehette át a Budapesti Nephrologiai Iskola
programjáért. A pályázat során az idei évben azokat
a példaértékű gyakorlatokat díjazták, amelyek eredeti
ötleten alapuló, összetett oktatási módszertant mutatnak be, illetve olyan plusz üzenetet közvetítenek, amelyek egybecsengenek a nemzetköziesítési célokkal és
az Európai Felsőoktatási Térség reformjának célkitűzéseivel.
A Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézetén belül
húsz éve indult a Budapesti Nephrologiai Iskola elnevezésű nemzetközi nyári egyetem, amelynek kurzusain a vesegyógyászat területén nagy nevű oktatók és
65 országból eddig 2000 hallgató vett részt. A mára
már világhírűvé vált, és nemzetközi akkreditációt szerzett továbbképzés – a díjat odaítélő kuratórium szerint – hozzájárul mind a nemzetközi hálózatok, mind
a kutatás és oktatás fejlesztéséhez. A kuratórium külön
kiemelte dr. Rosivall László pályázatának értékelésében a komplex fejlesztési módszertant, illetve az esélyegyenlőség biztosítását is, amely a roma orvostanhallgatók támogatásával, illetve a 2012-ben európai uniós díjat nyert orvosi jelnyelv megalkotásával egyaránt követendő példának jelölt meg.
A díjakat 2017. október 10-én dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára,

hírek

valamint Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója adta
át a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című
konferencia keretében.
Sági Zenina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Közel 100 egyetemi pályázó kap ösztöndíjat az Új
Nemzeti Kiválóság Program keretében
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2017/2018. tanévi felhívásra 179-en pályáztak az egyetemről, melyből 91-en kaptak
támogatást: 36-an az Általános Orvostudományi Karról, 35-en
a Doktori Iskolából, 10-en az Egészségtudományi Karról, 9-en a
Gyógyszerésztudományi Karról és egy fő a Fogorvostudományi
Karról. A program célja, hogy segítse a kutatók munkáját, ösztönözze a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, támogassa
az utánpótlást és segítse a tudományos pályán való elindulást.
A teljes támogatási összeg 237 930 000 Ft, melyből az egyetem
169 950 000 Ft ösztöndíj támogatást és 67 980 000 Ft intézmé-

nyi támogatást kapott. Célcsoporttól függően fejenként 500 ezer
- 3,5 millió Ft támogatási összegben részesülnek a nyertes pályázók.
Homonnay-Bukovenszki Orsolya
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2017/09/14/kozel-100-egyetemi-palyazo-kap-osztondijat-az-uj-nemzeti-kivalosag-program-kereteben/

Több mint 22,5 millió forint egy országos telepatológiai
hálózat alapjainak kiépítésére
Egy országos telepatológiai hálózat alapjait kívánja a Semmelweis
Egyetem két patológiai intézete lefektetni a Norvég Alap Egészségügyi Kezdeményezések programból elnyert közös pályázat
segítségével. A patológiai informatika sajátos kérdései és problémái speciális megközelítést követelnek meg – mutatott rá dr.
Fónyad László, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
adjunktusa. Példaként említette, hogy a telepatológiai alkalmazások, a teleradiológiához hasonló és távleletezést lehetővé tevő
eszközök tárhelyigénye nagyságrendekkel nagyobb, mint bármely más egészségügyi területé. Ekkora adatmennyiség tárolására, továbbítására nem, vagy csak korlátozottan alkalmasak az
általános egészségügyi informatikai rendszerek, illetve korábbi

standardok. A mostani pályázaton elnyert több mint 22,5 millió forintos összeg egy országos telepatológiai hálózat alapjainak
lefektetésére lehet elegendő. A projektben lehetőség nyílik a tervezett telepatológiai hálózat szakmai dokumentációjának, irányelveinek megalkotására.
Forrás: I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2017/10/24/tobb-mint-225-millio-forintot-nyert-az-egyetem-egy-orszagos-telepatologiai-halozat-alapjainak-kiepitesere/

tudományos diákkör
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Kitartás és a türelem is kell a sikeres
tudományos diákköri munkához – dr. Nyíri
Gábor és Pósfai Balázs a TDK-ról
Pósfai Balázs előbb lett tudományos diákkörös, mint egyetemista: már a gimnázium utolsó évében csatlakozott dr. Nyíri Gábor
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben (KOKI) működő munkacsoportjához. Az Általános Orvostudományi Kar most végzős
hallgatója az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíját kapta meg a
legértékesebb tudományos eredményért. A mentor és a tanítvány egyaránt azt hangsúlyozza: a kitartás és a türelem elengedhetetlen a TDK-munkához, ami ugyanakkor egy életre meg tudja alapozni egy kutató karrierjét.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

mozni ahhoz, hogy valaki az első önálló lépéseket megtegye – osztja meg tapasztalatait dr. Nyíri
Gábor. Ma már leülni egy konfokális mikroszkóp elé
kis híján olyan, mint egy kisrepülőgépet vezetni,
annyi beállítás lehetséges – érzékeltette a helyzetet. A kutatócsoport érdeklődésének fókuszában
egyébként mostanában az áll, hogy az agytörzsből és egyéb agykéreg alatti területekről jövő idegsejtek hogyan befolyásolják a kéregben lévő sejtek
működését. Ma már az optogenetika és a fluoreszcens mikroszkópok segítségével az is megnézhető,
hogy mi történik a cselekvés szintjén, ha egy adott
sejttípus aktív a vizsgált agyterületen.
Dr. Nyíri Gábor úgy fogalmaz, Pósfai Balázs nagy
tehetséggel és elszántsággal csinálta végig a programot, amit ő TDK-vezetőként nyújtani tud, nagyon
jól megragadta a lehetőségeket. Az itt töltött hat
és fél év alatt 9-10 dobogós helyet nyert tudományos diákköri versenyeken, háromszor kapott Köztársasági Ösztöndíjat, elnyerte a Kuffler-, valamint
az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat, és
már most elérte a PhD-hoz előírt tudományos teljesítményt – sorolta. Az ilyen sikerekhez a kiemelkedő tehetségen túl szükséges szerinte az is, hogy jó légkör uralkodjon a kutatócsoportban, ami inspirálja és átviszi a nehézségeken a hallgatót, hiszen azért nem könnyű az orvosi egyetem mellett tudományos tevékenységet is végezni. Ezt Pósfai Balázs is megerősíti.
Fontos, hogy látta maga előtt a pozitív példákat, hogy a befektetés megtérül, de nagy elhatározottságra volt szükség, hiszen sok
mindenről le kell mondani, az első 2-3 évben napi 6-8 órát töltött
az intézetben az egyetem mellett. El kellett például búcsúznia a
hobbijaitól, így az asztalitenisztől és a versenytánctól, ugyanakkor az utóbbi kapcsán megismert párja immár a felesége.
Dr. Nyíri Gábor szerint a tudományban talán a legnehezebb, hogy
a rengeteg befektetett energia rengeteg türelemmel kell, hogy
párosuljon, hiszen még ha szerencsés is az ember, akkor is egykét évente van kézzelfogható eredmény.
Pósfai Balázs is úgy érzi, hogy a kitartás nagyon fontos, számára
elsőszerzős publikáció formájában 2016-ra ért be a munka gyümölcse. Mint mondja, örökké emlékezni fog a pillanatra, mikor
végre megjelent a cikk. Az utolsó időszakban már óránként ellenőrizte a telefonján azt a felületet, ahol követni lehetett a publikáció megjelenésének folyamatát. A legnagyobb sikerét a TDKmunka alatt egy skizofrénia betegséget modellező állattörzs vizsgálata hozta, mely keretében egy már létező, de másféle betegségekben használt hatóanyaggal sikerült kezelni az elváltozásokat.
Dobozi Pálma

Az a szerencsés, ha minél fiatalabb korban találkozunk a diákokkal, ezért arra bátorítom a fiatalokat, hogy amint lehet, kapcsolódjanak be a tudományos diákköri (TDK) munkába – mondja dr.
Nyíri Gábor, a TDK munkára több egyetemi hallgatót is fogadó
MTA-KOKI kutatásvezetője. Mint hozzátette, ha időben elkezdik
a munkát, akkor még az egyetem alatt el tudnak jutni egy olyan
tudásszintre, hogy önállóan tudományos felfedezéseket tegyenek.
Pósfai Balázs a gimnázium utolsó évében érkezett a KOKI-ba.
A biológia tanára vetette fel neki ezt a lehetőséget, aki írt is dr.
Freund Tamás intézetvezetőnek, hogy beajánlja tehetséges
diákját. Pósfai Balázs lehetőséget kapott arra, hogy megnézzen
több kutatócsoportot, és ma is pontosan emlékszik, miért dr.
Nyíri Gáborra és csapatára esett a választása. – Nagyon tetszett
a csoport lendülete és fiatalos összetétele, a barátságos légkör.
Emellett Gábor konkrét perspektívát mutatott, hogy miként kezdődik a közös munka, hogy épül majd fel – mondja.
Akkoriban a munkacsoport a tanulási memóriában alapvető szerepet játszó, hippokampuszban lévő sejtek kapcsolataival foglalkozott elsősorban. Amire itt szükség volt, annak semmi köze nem
volt a gimnáziumi tananyaghoz, így teljesen az alapoktól kezdték
a munkát. Balázs minden hétre kapott olvasnivalót, beletekinthetett a kísérletekbe, a műszerek használatába, és mire eljutott
másodévre, már önállóan tudott dolgozni a projekten, döntési
lehetőségek voltak a kezében.
Manapság az idegtudomány olyan összetetté vált, olyan technológiák állnak a rendelkezésre, hogy rengeteg tudást kell felhal-
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asklepios campus hamburg

Forschen und Feiern am Asklepios Campus
Hamburg
Die Mitte des laufenden Semesters am Asklepios Campus Hamburg (ACH) prägen ein erfreulicher Abschnitt im Forschungsbe
richt 2016 sowie ein studentisches Herbstfest mit interessanten Vorträgen zweier Startup Gründer.

Asklepios Forschungsbericht 2016 mit
Kapitel über den ACH veröffentlicht
Im Forschungsbericht 2016 der Asklepios Kliniken Hamburg werden erneut auch die wissenschaftlichen Leistungen der Studierenden des Asklepios Campus Hamburg (ACH) gewürdigt. Die 35
abgeschlossenen und mit Titel und Autor aufgelisteten Diplomarbeiten am ACH spiegeln die große Vielfalt an Themen wider.
Außerdem werden im Forschungsbericht die Autoren- und (Co-)
Autorenschaften sowie die Vorträge und Poster aktueller und
ehemaliger ACH Studierender gesondert hervorgehoben. Dabei
wird deutlich, wie groß die Anzahl daran beteiligter Kliniken,
Abteilungen und Institute ist.
Der Bericht wird seit 2013 jährlich von Asklepios proresearch veröffentlicht. Er macht die umfangreichen Forschungsaktivitäten
und wissenschaftlichen Veröffentlichungen aller Hamburger Kliniken transparent. So wurden in 2016 über 130 wissenschaftliche
Veranstaltungen und fast 600 wissenschaftliche Studien durchgeführt, bei denen fast 2.500 Patienten von neuesten Diagnostikund Therapieansätzen profitierten und aus denen über 220 Publikationen resultierten. Insgesamt wurden bei Asklepios in Hamburg rund fünf Mio Euro im Bereich Forschung umgesetzt.
In den Augen von Prof. Dr. med. Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktor von Asklepios, sind Forschung und Forschungsförderung für Asklepios zentrale Elemente der Qualitätssicherung
und Qualitätssteigerung im Interesse der bestmöglichen Versorgung der Patienten. In diesem Zusammenhang spielt für ihn der
ACH als Kooperationsprojekt mit der angesehenen Semmelweis
Universität in Budapest eine wichtige Rolle: „Während der vier klinischen Jahre, die Studierenden am ACH absolvieren, werden sie systematisch von unseren Chefärzten im Rahmen von Diplomarbeiten
und Doktorarbeiten wissenschaftlich gefordert und zugleich in wissenschaftliches Arbeiten eingeführt“. Auch wenn bei Asklepios der
Schwerpunkt verständlicherweise auf der krankheits- und patientennahen Forschung liege, seien z.B. unter den Diplomarbeiten
immer auch solche, die der Grundlagenforschung zuzuordnen
sind. Im Interesse einer weiteren Stärkung der Forschung und
anderer wissenschaftlicher Aktivitäten bei Asklepios hofft Christoph Herborn, „dass es der Semmelweis Universität gelingen wird,
die rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen für Promotionen
und Habilitationen an ihrer Hamburger Niederlassung noch weiter
zu verbessern.“

Lehrende und Lernende profitieren gleichermaßen
Prof. Dr. med. Karl J. Oldhafer, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Asklepios Klinik Barmbek und
Repräsentant des Dekans der Medizinischen Fakultät der Semmelweis Universität am ACH zeigte sich beeindruckt vom qualitativen Inhalt der mehr als 100 Seiten starken Dokumentation:
„Ich bin wieder einmal begeistert, auf welch‘ hohem Niveau und wie

intensiv Forschung bei Asklepios betrieben und vor allem in sämtlichen Fachdisziplinen gefördert wird“. Er selbst ist ein großer Verfechter und Förderer der frühen studentischen Mitwirkung an
wissenschaftlichen Veranstaltungen und Publikationen. „Davon
profitieren Lehrende wie Lernende gleichermaßen – die Studierenden, weil sie sich bereits während ihres Studiums intensiv mit Forschung und Wissenschaft beschäftigen, und die Lehrenden, weil sie
inhaltlich in ihrer Forschung unterstützt werden. Das erfahre ich persönlich jeden Tag aufs Neue.“

Herbstfest am ACH mit zwei Beispielen aus
der Startup Szene

Kein Fest am ACH ohne den berühmten Blick über den Tellerrand hinaus: Am 2. November gelang dies durch Talks von zwei
Berliner Startup-Gründern aus medizinnahen Bereichen: Selfapy
GmbH, vorgestellt von CEO und Gründerin Nora Blum, bietet
Online-Therapiekurse für Menschen mit psychischen Belastungen
an, sowie simplinic, vertreten durch Gründer und CEO Steffen
Geyer. Die von ihm entwickelten digitalen Produkte bietet
auf Basis von GPS die Live-Daten (Ort, Zustand) von mobilen
Geräten, Betten etc. an, wodurch nachweislich Arbeitszeit und
Geräte eingespart und insgesamt ohne Arbeitsverdichtung
Kosten erheblich reduziert werden können. Beide Ideen und
Vorträge wurden von den Studierenden am ACH mit großem
Interesse aufgenommen, bevor das eigentliche Fest begann.
(Mehr Informationen unter www.asklepios.de/ach)
Nicola Sauter-Wenzler
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Celebrating internationalisation: the 30 years of
Erasmus

news

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A two-day conference was organised by the
Directorate of International Relations together
with student associations to celebrate the 30th
anniversary of the Erasmus programme. The
exchange programme was launched in 1987 with
the aim of enabling students to experience different cultures, educational systems and methodologies. Semmelweis University joined the initiative 20 years ago and now an average of 150
students per year spend a semester in an another
European country and an equal number of foreign students come to study here as well.
The conference was held in the Theoretical Building at Nagyvárad tér as part of a series of Hungarian and European events. On behalf of Dr. Ágoston Szél, Rector the audience was greeted by Dr.
György Bagdy, Vice-Rector for Scientific Affairs.
– Since its start the Erasmus programme has provided an opportunity for 3.5 million students to
gain international experience, which nowadays is
inevitable to meet the requirements of the labour market. Semmelweis University has always considered fostering and expanding its international relations of utmost importance, therefore
there is a wide range of exchange programmes to choose from,
Dr. György Bagdy said.
The opening speech was followed by the presentations of
Szabolcs Bokodi, Director of Higher Education at the Tempus

Semmelweis is ranked
among the best thousand
universities of the world
according to a recent
ranking
According to the list prepared recently by the Center of
World University Rankings (CWUR), Semmelweis University
has been ranked as 611st out of the best thousand highereducation institutions in the world. In the list there are altogether 1000 universities, which were selected out of 27 770
higher-education institutions. Among the six Hungarian universities, Semmelweis University has been ranked at the second best place in the list, following Eötvös Loránd University.
The institutions were measured with the consideration of
eight aspects including among others the quality of education, career opportunities of graduates, the excellence of
teachers, the number of publications, the frequency of the
citation of the university’s scientific research works and the
number of patents.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2017/10/semmelweis-university-isranked-among-the-best-thousand-universities-of-the-world-according-to-a-recentranking/

Public Foundation and Dr. Marcel Pop, Director of International
Relations at Semmelweis University.
On the second day of the event Katalin F. Tóth, Erasmus coordinator of the university talked about the most important elements
of the mobility programme. Her presentation was followed by a
round table discussion including Dr. Miklós Molnár, Dr. Zsuzsanna Tóth, Dr. Péter Tétényi, Dr. Sándor
Hollós, Dr. Marcel Pop, Dr. Eszter Borján, the
representatives of the student associations and
some members of the Erasmus Alumni.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2017/10/celebrating-interantionalisation-the-30-years-of-erasmus/

Twin research in
cooperation with South
Korea
Semmelweis University’s Department of Radiology and the
Hungarian Twin Registry have started a bilateral exchange
programme and scientific cooperation with the Seoul
National University (SNU) within the framework of the Erasmus + International Credit Mobility (ICM) programme.
In July 2017 Professor Joohon Sung and Dr. Soo Ji Lee from
the Laboratory of Genomics and Epidemiology at SNU held
a three-day-long PhD workshop at Semmelweis University.
In August 2017 Dr. Ádám Domonkos Tárnoki and Dr. Dávid
László Tárnoki, senior lecturers at the Department of Radiology held a course on imgaging technologies in twin research
at Seoul National University. The mobility programme aims to
gather genetic data and information on phenotypes gained
from imaging procedures of twin studies, which then would
be the basis of joint publications.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2017/09/twin-research-in-cooperation-with-south-korea/
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baráti kör

Optimális klinikai döntéshozás és hallgatói
közérzet
Elért az Ősz és súgott valamit, Szent Mihály útja beleremegett, Züm, züm: röpködtek végig az úton Tréfás falevelek - üdvözölte Ady
sorait idézve a megjelenteket dr. Monos Emil professzor, a SE Baráti Kör elnöke a kör októberi összejövetelén. Bevezetőjében a
tréfás levelek már a tavaszvárást idézték, mielőtt bejelentette az est két nagyszerű előadóját.
Dr. Rencz Fanni, a Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék egyetemi
adjunktusa, a Baráti Kör 2015-ös
Doktorandusz Kiválósági Díjasa,
2013-ban a Semmelweis Egyetemen végzett általános orvosként,
2016-ban a bőrgyógyászat programban szerzett PhD-fokozatot.
Jelenleg az MTA posztdoktori ösztöndíjasa a 2017-2020 közötti időszakban. Szakmai érdeklődése az
egészségügy számos problémájával áll összefüggésben, jelenlegi kutatásainak is jelentős része a
bőrgyógyászathoz kapcsolódik. Az életminőség mérése pikkelysömörben: új kihívások és lehetőségek című előadásában elmondta:
az elmúlt húsz évben egyre nagyobb jelentőségre tett szert az
életminőség mérése a krónikus bőrgyógyászati betegségek területén. Az orvos és a betegek által alkotott kép a bőrbetegségekről, így a psoriasisról is nagy mértékben eltérhet. Az orvos által
használt klinikai mércék kiválóan alkalmasak arra, hogy a betegség súlyosságát a klinikai tünetek megjelenése alapján értékeljék.
A betegek számára azonban sok esetben a betegség tüneteinek
mindennapi életük különféle területeire kihatása jelenti a legnagyobb problémát. Pontosan ezért, az optimális klinikai döntéshozatal érdekében szükség van a betegség súlyosságának mércéit kiegészíteni az életminőség mérésével. Meg kell említeni azt
is, ma már a randomizált kontrollált vizsgálatokban másod-harmadlagos végpontként szinte mindig alkalmaznak legalább egy
életminőség mércét, tehát a klinikai hatásosságnak is mérőszáma
lett az életminőség. Továbbá a terápiák költséghatékonyságának
méréséhez és finanszírozási döntések támogatásához is szükség
van ezekre az adatokra. A leggyakrabban alkalmazott mérce a
bőrgyógyászatban a DLQI (Dermatology Life Quality Index, Bőrgyógyászati Életminőség Index) kérdőív. Összesen 10 kérdésből
áll, minden bőrbetegségben használható, és kitöltése általában
mindössze 2 percet vesz igénybe. Ez a kérdőív mára nagy szerepet kapott psoriasisos betegek ellátása során, ugyanis szerepel a középsúlyos vagy súlyos psoriasis diagnosztikus kritériumai között, illetve terápiás és finanszírozói döntések alapjaivá
vált. Számos európai országban, köztük Magyarországon is a
DLQI pontszám alapján (is) döntik el, hogy mely psoriasisos betegek részesülhetnek társadalombiztosítás által fedezett biológiai
terápiában. Ugyanakkor nem rendelkezünk megbízható adatokkal arra vonatkozóan, hogy a DLQI kérdőív valóban alkalmas-e
arra, hogy orvosszakmai és finanszírozói döntéshozatalban használjuk. Dr. Rencz Fanni több kutatásában is foglalkozott ezzel a
kérdéssel, ezek közül előadásában a legújabb kutatási eredményeit mutatta be. Az eredményeket összefoglaló cikket (Rencz et
al. A detailed analysis of ‘not relevant’ responses on the DLQI in
psoriasis: potential biases in treatment decisions) a 2017. október
16-i héten fogadta el közlésre a Journal of the European Academy
of Dermatology and Venereology, és néhány héten belül kerül nyilvánosságra.

Budai Marcell másfél éve vette
át a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöki tisztségét. Hallgatói érdekképviselet a
21. században című előadásában
a közeli 56-os évforduló kapcsán
megemlékezett Kiss Tamásról, aki
HÖK elődjét a MEFESZ-t 1956. október 16-án alapította, forradalmi
16 pontot bocsátott ki, és két hét
elnökség után nyolc év börtön sújtotta. Budai Marcell ismertette a
nagyszabású terveket, sikereket és
vágyakat, melyek részben terhelik, de főleg megszépítik a hallgatók tanulással töltött éveit. Beszélt az általános és SE-specifikus
nehézségekről, a diákmunkakényszer és családok terheltségének
gazdasági és gazdaságpolitikai okairól, a szociális elvárásokról,
esélyegyenlőtlenségi kérdésekről és az önkéntesség szükségességéről. Ismertette a szervezet működését, beszélt a Kárpátalján
végzett ingyenes vizsgálatsorozat, az egészségügyi szűrőnapok
sikeréről, melyen közel 80 hallgató dolgozott az egyetem karairól. Említette a HÖK Monitor honlap működését, valamint a SE
Veled Semmi Nélküled Projekt eredményeit, melyre tavaly 120, idén
70 fő jelentkezett. A sok jó ötlet közül népszerűek a klubok, ahol
a hasonló érdeklődésű hazai és külföldi hallgatók összejárhatnak, s a svéd nyelvi kurzus már indulásnál betelt. A HÖK elnöke
elmondta, fontos szempont az, hogy milyen az egyetemi közélet.
A HÖK igyekszik biztosítani a jó kapcsolatot minden területen.
A következő évben a HÖK a Medikus Kupát szervezi.
Urbán Beatrice

M E G H Í VÓ
a Semmelweis Egyetem Baráti Körének
novemberi rendezvényére
350 éves a Francia Akadémia. Az Institut de France rövid története
Prof. Dr. Wenger Tibor
Úton a Tűzoltó utcától a Szentkirályi utcáig…
(Hommage à Alma Mater)
Dr. Gerle János
igazgató
A rendezvény ideje és helye:
2017. november 29., szerda 17 óra
Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ,
Beznák Aladár terem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.;
bejárat a Thaly Kálmán u. felől,
megközelíthető a Klinikák metróállomástól)
Szeretettel várjuk Önt!
Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is!
A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.
Dr. Molnár László
a Baráti Kör titkára

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

emlékezet
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Semmelweis Egyetem

Emléktáblát avattak dr. Salamon Henrik
tiszteletére

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Születésének 150. évfordulója alkalmából állítottak emléktáblát dr. Salamon Henrik (1865-1944) egyetemi tanár, a stomatológia
történetének kiemelkedő művelője, a Fogorvostudományi Kar (FOK) egyik első oktatójának tiszteletére egykori lakhelyén, a Lónyay
utcában.
a jövőnket – mondta dr. Forrai Judit, a Népegészségtani Intézet
docense, a MOT Fogorvoslás-történeti Szakosztály elnöke, akitől
az emléktábla ötlete származik.
Dr. Kóbor András, a Fogpótlástani Klinika egyetemi docense
beszédében kitért dr. Salamon Henrik életútjára: érettségije megszerzését követően fogtechnikus képzésben vett részt, majd 34
éves korában megszerezte orvosi diplomáját, és az egykori Egyetemi Fogászati Intézetben, majd a Stomatológiai Klinikán is tevékenykedett. Dr. Salamon Henrik szakmai jelentősége a pedagógiai tevékenysége mellett a szakirodalmi publikációiban nyilvánul
meg – emelte ki az egyetemi docens példaként említve a több
mint 200 cikkét és különböző témákban írt könyveit. Dr. Salamon Ferenc, a Szent János Kórház II. Belgyógyászati-Diabetológiai Osztályának szakorvosa a család nevében mondott köszönetet az emléktábla kihelyezéséért.
Homonnay-Bukovenszki Orsolya
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja, a Magyar Orvostörténelmi Társaság (MOT) Fogászattörténeti Körének elnöke az emléktábla
ünnepélyes felavatásakor megköszönte a résztvevőknek az elkészítésben és kihelyezésben nyújtott segítséget. Salamon Henrik professzor kiemelkedő szerepet játszott a kar kiépülésében –
hangsúlyozta a dékán. – Ha nem tudjuk a múltunkat, nem tudjuk

Helyesbítés
A Semmelweis Egyetem újság 2017. októberi számának 23. oldalán a
Hivatás és család a Rezidens Szalonban című cikkben elírás történt, dr.
Szabó Attila az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója. A hibáért az érintettektől elnézést kérünk.

Elhunyt dr. Magyar Kálmán, a Gyógyszerhatástani
Intézet Széchenyi-díjas professor emeritusa

Életének 84. évében elhunyt Magyar Kálmán akadémikus, a
Semmelweis Egyetem korábbi rektorhelyettese, a Gyógyszerhatástani Intézet alapítója, majd professor emeritusa. Az orvos
és gyógyszerész generációkat kiemelkedő sikerrel oktató egyetemi tanár a központi idegrendszerre ható gyógyszerek hatása,
egyebek mellett a selegilin piacra kerüléséhez alapvető biokémiai folyamatok felismerése terén ért el kiemelkedő tudományos eredményeket.

Magyar Kálmán 1933-ban született Szentlőrinckátán. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát
1959-ben. Már ebben az évben az egyetem Gyógyszertani
Intézeténél helyezkedett el, ahol 1965-től adjunktusként, 1972től pedig docensként dolgozott. 1979-ben egyetemi tanárrá
nevezték ki. Ugyanebben az évben bízták meg a SOTE Gyógyszerhatástani Intézetének vezetésével tanszékvezetői beosztásban. Az intézetet 1998-ig vezette. 2003-ban professor emeritusi címet kapott. Emellett az MTA és a SOTE közös Neurokémiai Kutatócsoportjának, továbbá a Központi Izotóp Laboratóriumnak a vezetője, valamint az MTA Orvosi Osztályának és a
MOTESZ-nek elnökhelyettese, 1988-tól 1991-ig pedig az egyetem rektorhelyettese is volt.
Fő kutatási területe a központi idegrendszerre ható gyógyszerek hatásmódjának biokémiai, valamint farmakokinetikai vizsgálata volt. Knoll József akadémikussal közösen nevéhez fűződik többek között a két lebontó enzim, a MAO-A és a MAO-B
külön létezésének igazolása. Ez a felismerés meghatározó szerepet játszott az Európában és tengeren túl is betegek millióinak kezelésében alkalmazott magyar gyógyszermolekula, a
selegilin kifejlesztésében és törzskönyvezésében. Eredményeit
egyebek mellett Akadémiai Díjjal és Széchenyi-díjjal is elismerték, 1995-ben az MTA rendes tagjává választották.
Dr. Bagdy György
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Papp Zoltán
Papp Zoltán

A SZÜLÉSZE T- N ŐGYÓGYÁSZ AT TAN KÖ NY VE
A SZÜLÉSZE T- N Ő GYÓ GYÁSZ AT TAN KÖ NY VE

Papp Zoltán professzor ötvenéves szülészorvosi pályafutása során szerzett
Papp Zoltán
professzor
pályafutása morfológiai
során szerzett
klinikai,
vezetői,
oktatói ötvenéves
és kutatói szülészorvosi
gyakorlata, funkcionális
és
klinikai, vezetői,
oktatói és kutatói
gyakorlata,
funkcionális
morfológiai
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szemlélete,
műtéttani
felkészültsége,
valamint
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szemlélete,
műtéttaniegy
felkészültsége,
pedagógusi
öröksége és tapasztalata
összeérett
tankönyvvé.valamint
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A
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női kismedencei szervek
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fejlődéstanával
szapillantással,
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és
működésével a(endokrinológiával),
és embriológia
működésével
a meddőséggel
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és a magzati
orvostudomány
sal,
a terhespatológiai
kórképekkel,
a perinatológiával
és neonatoa
terhespatológiai
sal,
kórképekkel,
a
perinatológiával
(szüléssel
és neonatológiával), valamint a nőgyógyászati infektológiával, daganatgyógyászattal
lógiával),
valamint
nőgyógyászati
infektológiával,
daganatgyógyászattal
foglalkozik.
és
műtéttannal
közela400
ábra/kép illusztrálásával
naprakészen
és műtéttannal közel 400 ábra/kép illusztrálásával naprakészen foglalkozik.

Gerő György, Molnár G. Béla (szerk.)
Gerő György, Molnár G. Béla (szerk.)
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Hiánypótló, napjaink korszerű nőgyógyászati-sebészeti szemléletét tükröHiánypótló,
napjaink
korszerű nőgyógyászati-sebészeti
ző,
a laparoszkópos
és hiszteroszkópos
eljárások elméletétszemléletét
és technikaitükrökiviző, a laparoszkópos
hiszteroszkópos
elméletét
és technikai
kivitelezését
összefoglalóéskönyv,
mely biztoseljárások
alapot jelent
a mindennapi
gyakortelezésétNélkülözhetetlen
összefoglaló könyv,
mely biztos
alapot jelent
mindennapiszakmai
gyakorlatban.
mindazok
számára,
akik afolyamatos
latban. Nélkülözhetetlen
mindazok
számára,
folyamatos
szakmai
fejlődésüket
fontosnak tartják
és nyitottak
az új akik
ismeretek
megszerzésére.
fejlődésüket
fontosnak
tartják és
nyitottak az és
új szakorvosjelölteknek,
ismeretek megszerzésére.
Kiemelten
ajánljuk
nőgyógyász
rezidenseknek
vaKiemelten
nőgyógyász
rezidenseknek
és szakorvosjelölteknek,
valamint
azonajánljuk
szakorvosok
számára,
akik el kívánják
sajátítani az endoszkólamint
azon szakorvosok
számára,
akik elsebészek,
kívánjákurológusok,
sajátítani azanesztezioendoszkópos
technikát,
de haszonnal
forgathatják
pos technikát,
de haszonnal
forgathatjákrészt
sebészek,
urológusok, aneszteziológusok
és a mindennapi
betegellátásban
vevő családorvosok
is.
lógusok és a mindennapi betegellátásban részt vevő családorvosok is.

A könyvek megvásárolhatóak a Legendus és
A könyvek megvásárolhatóak
a Legendus
és
az EOK Könyvesboltban,
illetve megrendelhető
honlapunkról.
az EOK Könyvesboltban, illetve megrendelhető honlapunkról.
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1089 Budapest, Nagyvárad
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L E G E N D U S KÖ N Y V E S B O LT

1089
Nagyvárad
4. LT
L E GBudapest,
E N D U S KÖ
N Y V E StérB O
Tel.:
1089210-4408,
Budapest,459-1500/56353
Nagyvárad tér 4.
Nyitva
tartás: H–P:
9.00–16.00
Tel.: 210-4408,
459-1500/56353
E-mail:
Nyitva info@semmelweiskiado.hu
tartás: H–P: 9.00–16.00
E-mail: info@semmelweiskiado.hu

E O K KÖ N Y V E S B O LT

1094
u. 37–47.
E O KBudapest,
KÖ N Y VTűzoltó
E S B O LT
Tel.:
1094459-1500/60475
Budapest, Tűzoltó u. 37–47.
Nyitva
tartás: H–P: 8.00–15.30
Tel.: 459-1500/60475
Nyitva tartás: H–P: 8.00–15.30

kedvezmé
táskákrany

Ára: 9200 Ft

y
zmén
kedveyvekre
kön

Ára: 17 899 Ft

Ára: 17 899 Ft

Ára: 9200 Ft

K EDV EZM ÉN Y ES
K AR ÁCSON Y I VÁSÁR
2017. december 6-22. internetes vásárlás
esetén minden könyvünkre a már meglévő kedvezményeken felül (Legendus ár,
akciós ár) további 10%-os kedvezménnyel
ajándékozzuk meg olvasóinkat. A kuponkód érvényes e-könyvek vásárlására is!

Kuponkódja: Z85Xeh23dL
Ára: 5000 Ft

Ára: 2000 Ft

Ára: 18 400 Ft

Ára: 9600 Ft

Vigye haza könyveit Semmelweises egyedi
táskában, amelyhez a vásár ideje alatt
40%-os kedvezménnyel juthat.

Ára: 16 000 Ft

Ára: 12 800 Ft
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