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Semmelweis Egyetem

Beszámoló a Szenátus májusi és júniusi
üléséről
Számos személyi kérdésről, kitüntető címek adományozásáról, tanszékvezetői megbízásokról döntött májusi és júniusi ülésén a
Semmelweis Egyetem Szenátusa. Arról is határoztak, hogy a rektor munkáját 2018. július 1-től öt rektorhelyettes segíti. A júniusi
szenátusi ülés előtt dr. Merkely Béla ünnepélyes keretek között tette le rektori esküjét, dr. Szél Ágoston rektor pedig a tanácskozás végén köszönt el a szenátoroktól.
A Szenátus májusban elfogadta a Semmelweis Egyetem 2018.
évi vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, melynek
feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területén szükséges intézkedések irányvonalát, valamint más fejlesztési koncepciókkal, stratégiákkal összhangban megfogalmazza a
hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit.
A szenátorok úgy határoztak, hogy 2018. július 1-től a rektor
mellé öt rektorhelyettes – általános, klinikai, oktatási, stratégiai és
fejlesztési, tudományos – nevezhető ki. A klinikai rektorhelyettes
és a Klinikai Központ elnöke ugyanaz a személy is lehet, utóbbi
megbízásához szükséges a mindenkori egészségügyért felelős
miniszter előzetes egyetértése. Az öt rektorhelyettes megbízása
többletköltséggel nem jár.
A Szenátus júniusi ülésén támogatta a rektorhelyettesi magasabb
vezetői megbízásra beérkezett pályázatokat, és a rektorhelyetteseket szenátusi taggá választották. A Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettese július 1-jétől dr. Bánhidy Ferenc, oktatási
rektorhelyettese dr. Hermann Péter, tudományos rektorhelyettese dr. Ferdinandy Péter, klinikai rektorhelyettese dr. Szabó
Attila, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese pedig dr. Hankó
Balázs.
A testület a májusi ülésen szavazott az egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű adományozásáról, továbbá a 2018. évi
Semmelweis Ignác, Hugonnai Vilma, Huzella Tivadar és
Jendrassik Ernő jutalomdíjak odaítéléséről. Döntöttek az óraadó oktatóknak adományozható címzetes egyetemi tanári és
docensi, illetve mesteroktatói címekről, valamint miniszteri szintű
kitüntetésre való felterjesztésről. A testület dr. Ádám Veronika,
dr. Csillag András, dr. Gera István, dr. Mészáros Judit, dr. Ondrejka Pál, dr. Rosivall László, dr. Tulassay Tivadar és dr. Somogyi Anikó részére professor emeritus cím adományozásáról döntött, valamint határozott a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetések odaítéléséről is. Módosultak a professor emeritus cím adományozására vonatkozó szabályzati rendelkezések.
Számos további személyi kérdésről is szavaztak, így támogatták
az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) meghirdetett tudományos főmunkatársi, valamint tudományos tanácsadói álláshelyekre beérkezett pályázatokat, illetve véleményezték az ÁOK-n
és a Gyógyszerésztudományi Karon (GYTK) beérkezett egyetemi
docensi, valamint az Egészségtudományi Karon (ETK) a főiskolai
docensi álláshelyekre beadott pályázatokat.
Támogatták dr. Gerber Gábor pályázatát a Fogorvostudományi Kar (FOK) dékáni megbízására, dr. Masszi Tamás pályázatát az ÁOK általános dékánhelyettesi megbízására, valamint dr.
Molnár Miklós jelentkezését az ÁOK graduális képzésért felelős
dékánhelyetteseként. A Szenátus támogatta dr. Takács István,
az I. Sz. Belgyógyászati Klinika; dr. Kellermayer Miklós, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet; dr. Szabó Attila, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika; dr. Kovács Gábor, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika; dr. Ferencz Andrea, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet; dr. István Gábor, a II. Sz. Sebészeti Klinika; dr. Müller
Veronika, a Pulmonológiai Klinika; dr. Bérczi Viktor, a Radiológiai Klinika; továbbá dr. Kivovics Péter, a Fogászati és Szájsebé-

szeti Oktató Intézet igazgatói megbízására benyújtott pályázatát.
Szintén támogatták dr. Kalabay László jelentkezését a Családorvosi Tanszék, Veresné dr. Bálint Márta, a Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék, valamint Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, a Morfológiai és Fiziológiai Tanszék tanszékvezetői megbízására.
Megtárgyalták és jóváhagyták az ETK-n működő kari bizottságok személyi összetételének módosításáról szóló előterjesztést,
illetve támogatták a bizottság tagjainak megbízását. A szená
torok támogatták Gyulai Kata Klára hallgató megbízását az
ÁOK-n működő Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjaként, és elfogadták egyes állandó bizottságok ügyrendjét.
A Szenátus jóváhagyta dr. Szökő Éva egyetemi tanár delegálását
az egyetem Doktori Tanácsába a GYTK képviselőjeként, és elfogadták a Doktori Szabályzat és a 2016. szeptember 1. után megkezdett doktori képzés és fokozatszerzési eljárás szabályai egyes
rendelkezéseinek módosítását. Változtattak a hallgatók számára kiírt rektori pályamunkák szabályzatán, aminek egyik fontos eleme, hogy azok, akik pályázatukkal I-II-III. helyezést érnek
el, automatikusan jeles bírálati eredményt kapnak a szakdolgozatukra, de védeniük ebben az esetben is szükséges. A testület
döntése nyomán a Kitüntetési Szabályzatba bekerültek a hallgatóknak nyújtott egyetemi és kari szintű elismerések is, melyek
részletes szabályait a vonatkozó egyetemi szabályzat, vagy a Kari
Tanács döntése tartalmazza (Jó tanuló-jó sportoló cím, rektori
pályamunkák, kari kitüntetések).
A júniusi ülésen támogatták dr. Szócska Miklós pályázatát az
Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) stratégiai dékánhelyettesi
megbízására, valamint dr. Pethesné dr. Dávid Beáta jelentkezését az EKK oktatási-tudományos dékánhelyettesi posztjára.
A szenátorok döntése nyomán a Gyógyszerhatástani Intézet igazgatói posztját továbbra is dr. Bagdy György, a Mentálhigiéniai
Intézetét pedig dr. Pethesné dr. Dávid Beáta töltheti be. Támogatták továbbá dr. Mascher Róbert pályázatát a Pető András Kar
Humántudományi Intézet, Feketéné dr. Szabó Éva jelentkezését
a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatói megbízására, valamint
dr. Seri István pályázatát az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
kutatóprofesszori álláshelyére. A Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság igazgatói megbízására benyújtott jelentkezéseket véleményezve első helyre dr. Ittzés Dániel pályázatát rangsorolták, és
szavaztak a Doctor Honoris Causa kitüntető címek adományozásáról.
Dr. Merkely Béla kezdeményezésére a Szenátus támogatta a Professzorok Semmelweis Kollégiumának létrehozását. A testületet
az egyetem előző rektora vezeti, további tagjai korábbi egyetemi
tisztségviselők (rektorok, dékánok és a Doktori Tanács elnökei),
valamint nagy tekintélyű, 60 év feletti akadémikusok, oktatók és
kutatók lehetnek. A kollégium a rektor tanácsadó testülete, véleményezi egyebek mellett az egyetem küldetésnyilatkozatát, stratégiai terveit, továbbá tanácsot ad egyes kiemelt jelentőségű, a
Szenátus feladatkörébe tartozó kérdésekben.
A Gyógyszerésztudományi Karon a papíralapú leckekönyvek
helyett a Neptun rendszerben tárolt adatok alapján elektronikus
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leckekönyv használatát vezetik be a 2018/19-es tanévtől, ennek
megfelelően módosultak a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes
kapcsolódó rendelkezései. A Szervezeti és Működési Szabályzat a
vonatkozó jogtechnikai módosításoknak megfelelően kiegészült
a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló szabályzattal.
A Szenátus támogatta a Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport
létrehozását a Traumatológiai Tanszékhez rendelten két kihelyezett részleg megalakításával. Ennek célja olyan egységes graduális és posztgraduális képzés kialakítása, ami a neurotraumatológiai ellátást igénylő páciensek gyógyításában résztvevő
szakemberek elméleti és gyakorlati tudását erősíti. Elfogadták a
Neurológiai Klinikán a neurológiai szakgyógytornász szakirányú
továbbképzés indítását, és a kapcsolódó kimeneteli követelmények módosítását, valamint az Általános Orvostudományi Karon
a 2018/19-es tanév tantárgyi követelményrendszerére vonatkozó
javaslatot. Támogatták a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet, valamint a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége együttműködésében a gyógyszergyártás és –nagykereskedelem biztosítása szakirányú továbbképzés indítását. A továbbképzés célja olyan szakemberek oktatása, akik a gyógyszergyártás technológiai, forgalmazási és minőségbiztosítási kérdéseiben korszerű ismeretekkel
rendelkeznek.
Megtárgyalták és elfogadták az EKK egyes képzései (egészségügyi szervező alapképzési, szociális munka mesterképzési, mentálhigiéné, valamint integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzésű szakok) mintatanterveinek módosítását.
Elfogadták az Egészségtudományi Karon (ETK) az angol nyelvű
ápolás mesterképzés szak közösségi szakápoló specializáció tantervét és előkövetelményi rendszerét, valamint a székhelyen
kívüli francia nyelvű gyógytornász képzés indítását Luganoban.

szenátus
Jóváhagyták a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítását, aminek lényege, hogy a 2017/18-as tanévben az Alapszabály szerinti két tisztújítás (őszi és tavaszi) helyett csak egy tisztújító választásra került sor.
A Szenátus megszavazta a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési intézkedések fenntartását és folytatását 2018. július 1. és
december 31. közötti időszakban. Döntöttek róla, hogy 2018. évi
iskolakezdési támogatásban a kifizethető támogatás a köznevelésben részt vevő két gyermek esetén 21 ezer forint/dolgozó, egy
gyermek esetén 12 ezer forint/dolgozó legyen (ez megegyezik a
2017-es szabályokkal), három vagy több gyermek esetén pedig 10
ezer forint fizethető gyermekenként.
Jóváhagyták a Gyógyszerésztudományi Karon és az EKK-n
működő, Szenátus által létrehozott állandó bizottságok ügyrendjét. A napirendi pontok megtárgyalása után dr. Borbélyné
Balogh Zsuzsanna gazdasági főigazgató elköszönt a Szenátus
tagjaitól.
A Semmelweis Egyetem Szenátusának júniusi ülése előtt dr. Merkely Béla, július elsején hivatalba lévő rektor ünnepélyes keretek között tett esküt a Semmelweis Szalonban. A szenátusi ülés
végén dr. Szél Ágoston hivatalából lelépő rektor köszönetet mondott az elmúlt évek közös munkájáért minden szenátornak, különösen a rektorhelyetteseknek, a dékánoknak, dr. Szász Károly
kancellárnak, a főigazgatóknak, valamint a HÖK és az érdekképviseletek szenátusi képviselőinek. Mint mondta, az egyetem töretlen fejlődése akkor is biztosított, ha az egymást követő rektorok
a globális stratégiai irányok megtartása mellett nem egyformán
fókuszálnak ugyanazokra a területekre, hanem más-más célokat
tartanak kiemelkedőnek. Az eltérő személyiségek egymásutánisága pedig kifejezetten javítja az egyetem sokszínűségét és fejlődőképességét.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Virtuális séta a Központi Igazgatási Épületben

Dr. Szél Ágoston rektor ötlete nyomán a virtuális sétán olyan
helyiségek is bejárhatókká váltak a 360 fokos gömbpanoráma-
felvételek segítségével, amelyek nem nyilvánosak, vagy csak
bizonyos rendezvények alkalmával tekinthetők meg. Az 1884ben átadott épületben található a Szenátusi terem, amelyben
hajdanán az orvosi kar tanártestülete tartotta üléseit és különböző rendezvényeit. A kar a terem felavatásakor már több mint
100 esztendős múltra tekintett vissza, amely múltat igyekeztek a
külsőségekben is megjeleníteni, így itt helyezték el a kar neves
tanárainak, a kart alapító Mária Terézia, illetve az egyetemet alapító Pázmány Péter portréit. A virtuális séta keretében a festményeken ábrázolt neves személyek – köztük az egyetem rektorainak és orvosdinasztiák tagjainak – életéről is tájékozódhatnak a
látogatók.
A séta a KIÉ aulájában indul, amelyet az egykori belső világítóudvarból a 2008-as épületrekonstrukció során alakítottak át üvegtetővel fedett átriummá. Ugyanekkor vált az egykori kari könyvtár
Semmelweis Szalon néven kulturális és tudományos, illetve protokolláris rendezvények helyszínévé. A lépcsőházzal együtt ezek
a helyszínek is megtekinthetőkké váltak a program segítségével.
A virtuális sétában való tájékozódáshoz a képernyő alsó sávjában
található súgó és az irányítógombok adnak segítséget. A programot mind egérrel, mind a billentyűzet nyilaival irányítani lehet.
Az asztali számítógépen és mobiltelefonon egyaránt megtekint-

Fotó: Garabits Tamás

A Központi Igazgatási Épület (KIÉ) öt helyiségében – a Rektori szalonban, a Szenátusi teremben, a Semmelweis Szalonban, az
Aulában és az első emeletre vezető lépcsőházban – tehetnek virtuális sétát a Semmelweis Egyetem iránt érdeklődők.

hető túra az egyetem központi honlapjáról az egyetemet bemutató menüpontból érhető el. A virtuális séta létrehozásához a
Központi Levéltár, valamint a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság nyújtott szakmai támogatást.
Keresztes Eszter, Sági Zenina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

Dr. Szél Ágoston: A jó vezető olyan, mint
egy karmester

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Hat éven keresztül volt a Semmelweis Egyetem rektora dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, aki június 30-án köszönt le posztjáról, de
az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatói pozícióját továbbra is betölti. Az egyetem egyik legnagyobb potenciálját az
idegen nyelvű oktatásban látja, és úgy véli, hogy egy jó vezető mindig teret hagy a munkatársainak is.

A betegellátás területén egyértelműen a Korányi Projekt a leglátványosabb eredmény az elmúlt évekből a leköszönő rektor
szerint, aminek tervezése még elődje, dr. Tulassay Tivadar rektorsága idején történt, ám az időközben, a kivitelezés során felmerülő helyzeteket már magának kellett megoldania – mondta
hozzátéve, hogy a felmerült nehézségek ellenére a Külső Klinikai Tömb ma egy stabilan működő, modern és szép épület. A
Semmelweis Egyetem kutatói tevékenysége hazai szinten jelentős, ezért dr. Szél Ágoston szerint nehéz egy-egy eredményt
kiemelni, ugyanakkor az elmúlt esztendőkben kimagasló munkát végző kutatók közül is figyelemre méltónak nevezete dr. Csanády László, az Orvosi Biokémiai Intézet egyetemi docensének
publikációs aktivitását, akire azért is büszke, mert korábban maga
is tanította a fiatal kutatót.
Az egyetem harmadik tevékenységi területén, az oktatásban lezajlott változások közül fontosnak tartotta megemlíteni a Pető András Főiskola sikeres integrálódását a Semmelweis Egyetem hatodik karaként 2017 nyarán. Dr. Szél Ágoston az Anatómiai, Szövetés Fejlődéstani Intézet igazgatójaként is jelentős eredménynek
látja, hogy 2016-ban sikerült összevonni a két anatómiát oktató
intézetet (Anatómiai Intézet, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet), így ma azonos curriculummal, hasonló követelményrendszerrel zajlik a tantárgy oktatása, ami a hallgatók és a munkatársak számára is könnyebbséget jelent. Dr. Szél Ágoston szólt
róla, hogy rektorként eleinte többször összeütközésbe került a
hallgatókkal a közügyek kapcsán, ám mára több területen is sikerült közös álláspontra jutniuk, példaként említette az augusztusi
vizsgaidőszak kérdését, a külföldi hallgatók részvételét és a hallgatói kari képviselet kiegyensúlyozását a Szenátusban.
A 2014-ben bevezetett kancelláriarendszerről szólva dr. Szél
Ágoston felidézte, hogy a hirtelen jött változás eleinte nem volt
konfliktusmentes, mivel rektorként el kellett fogadnia, hogy a
gazdasági irányítás és egy sor más jellegű döntés is a kancellár
kezébe került. Mára sikeresnek értékeli a közös munkát dr. Szász
Károllyal, aki gyorsan megismerte a szakegyetemen jellemző

speciális körülményeket, az egyetem gazdálkodása pedig annak
ellenére stabil, hogy egyelőre az egyetem nem rendelkezik vezetői költségvetéssel. A rektor szerint ugyanakkor a fenntartó fel
adata felismerni azokat a területeket, ahol a törvény és a szabályok betartása gátjává válik az egyetem fejlődésének. Ennek kapcsán hozzátette, hogy a kancellárral együtt többször is jelezték
már az egyetemekre vonatkozó közbeszerzési szabályok egyszerűsítésének szükségességét, ezek ugyanis sok esetben megnehezítik a mindennapi munkát, például a kutatók esetén vagy épp
az utazások szervezésében. Hozzátette, hogy az elmúlt években
rengeteg olyan változás történt, ami a betegellátást költségesebbé tette, a következő rektor és a kancellár egyik fontos feladata lesz ezeket a kérdéseket tisztázni.
A Semmelweis Egyetem erősségeiről és fejlesztendő területei
ről, vagyis arról, hogy milyen intézményt ad át utódjának úgy
vélte: az egyetem jelenleg legsikeresebb és a jövőben is a legtöbb eredménnyel kecsegtető területe az idegen nyelvű képzés,
melynek révén az intézmény komoly ismertségre és elismerésre
tett szert világszerte, amihez kiváló nevet találtak az egyetem
korábbi vezetői. Az épp 200 évvel ezelőtt született Semmelweis
Ignác, egy zseniális orvosegyéniség és az ide érkező nagyszámú
német és angol nyelven tanuló hallgató együtt meghatározta
az egyetem elmúlt évtizedeit és a jövője szempontjából is jelentős – mondta hozzátéve: ezt fenntartani az egyik fontos feladata
volt, és utódja számára is az lesz. A fejlesztendő területek között
említette az egyetem földrajzi értelemben vett széttagoltságának megoldását, valamint annak szükségességét, hogy a Semmelweis Egyetem a méretének és a szellemi potenciáljának megfelelő súlyú elsőbbséget és beleszólási jogot kapjon a fővárosi
egészségügy szervezésébe. Hozzátette, hogy a folyamatban lévő
Semmelweis XXI. és az Egészséges Budapestért Program egy
aránt ezt a célt szolgálják. Mint mondta, a klinikai ellátás és a gyakorlati oktatás színvonalát is fejleszteni szükséges – amely területek egyébként hangsúlyosan szerepelnek dr. Merkely Béla, július
elsején hivatalban lévő rektor programjában. Dr. Szél Ágoston az
egyetem nemzetközi kapcsolatai közül kiemelte a kínai és japán
egyetemekkel való együttműködést. Felidézte, hogy 2016-ban a
japán Josai International University Doctor Honoris Causa címet
adományozott neki, a Heilongjiang University of Chinese Medicine támogatásával pedig új, hatszintes épületszárnnyal bővül az
Egészségtudományi Kar. A rektor úgy vélte, hogy az elért eredmények olyan közös munka gyümölcsei, amiben a rektorhelyettesek, dékánok, főigazgatóságok munkatársai is tevékenyen részt
vettek. Az elmúlt hat évben a dékánokkal való kapcsolata minden kar esetén kiegyensúlyozott volt, valamennyi főigazgatótól
sok szakmai tanácsot kapott a munkájához – részletezte. Hozzátette, külön köszönet illeti a rektori titkárságon dolgozókat, akik a
mindennapok szervezésében végeztek hatalmas munkát.
Dr. Szél Ágoston 2003 és 2009 között a Doktori Tanács elnöke
volt, 2009-től 2012-ig általános rektorhelyettes tisztséget töltött be, rektorként pedig 6 évig (2012-2018-ig) tevékenykedett a
Semmelweis Egyetem élén. Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani
Intézet igazgatói posztját még két évig, 65 éves koráig tölti be. –
Szerettem rektor lenni, és hiányozni fog ez a munka. Eddig azt
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tapasztaltam, hogy az ember könnyen tud magasabb szintű tisztséget elvállalni, ezzel szemben a pozícióbeli visszalépés gondolatát még szoknom kell – vélte. Hozzátette, hogy szívesen tér vis�sza saját intézetébe, mint hátországba, ahol örömmel foglalkozik
majd oktatással és kutatással, és intézetvezetőként is számos feladatot lát még maga előtt, amelyek részben a két intézet összevonásához kapcsolódnak.
A jó vezető két legfontosabb tulajdonságának az alázatot és a
szolgálatot tartja: ha a munkatársaival nem fennhéjázó, hanem
együttműködő a főnök, ha egy beteggel az orvos nem lekezelő,
hanem empatikus, ha az oktató a hallgatóját embernek tekinteti
és tudásától függetlenül értékes kapcsolatuk van. A hallgatóknak
is fontos, hogy a tanáruk figyeljen rájuk, jelen legyen az órán,
ahogy a betegnek is jól esik, ha az orvos rámosolyog, figyel az
egyéni problémáira – folytatta a gondolatmenetet.
A jó vezető nem hadvezér, hanem inkább egy karmesterhez
hasonlít – vélte: nem ő írja a zenét, csak vezényel, és a zenekar

beiktatás
minden tagját jól ismeri, csak akkor int, amikor az illetőnek be
kell kapcsolódnia. Ezáltal a karmester lényegében a kohézióért,
együttműködésért felelős – vélekedett. Természetesen a konkrét
megvalósításban fontosak az egyéni ötletek és kreativitás, hiszen
ugyanazt a szimfóniát többféleképpen is el lehet játszani – tette
hozzá. – Én olyan rektornak láttam magam, aki engedte dolgozni
a munkatársait, meghallgatta őket. Ha kellett, akkor odaszólt, ha
kellett, akkor hagyta, hogy másoknak is sikerélménye legyen –
összegezte gondolatait dr. Szél Ágoston. Zárásként hozzátette,
véleménye szerint fontos, hogy egy vezető a személyiségével is
próbáljon meg hatni az emberekre, és ne akarjon mindent megváltoztatni. Mint elmondta, az elmúlt 6 évben arra törekedett,
hogy ilyen rektor legyen, és reményét fejezte ki, hogy mindezzel
a Semmelweis Egyetem érdekében cselekedett.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Ünnepélyes keretek között tette le rektori
esküjét dr. Merkely Béla

A Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter Tudományegyetem
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődjeként működő
Pesti Egyetem életében az új vezetők beiktatása, illetve a régi
vezetők lemondása ünnepélyes külsőségek között zajlott. A ceremónia, a beiktatás időpontja, illetve a tisztségviselők hivatali
ideje is sokat változott az évszázadok során. A leköszönő rektor
átadta tapasztalatát utódjának, felhívta figyelmét a fontosabb
eseményekre, évfordulókra, az egyetemről szóló gondolataival,
intelmeivel köszöntötte az új rektort. A korábban használt diploma és egyetemi pecsétek helyett 1820-tól az egyetemi tisztségváltásokon a rektori, illetve dékáni tisztségláncok átadása kapott
szerepet, majd 1860-tól az egyetem új rektora a jogarra helyezett
kézzel tett esküt beiktatásakor.
Uj tiszti karuk beiktatását az egyetemek mindenkor örömnapnak
tekinték, ünnepélyes szertartással ülék meg – mondta dr. Pauler
Tivadar, a Pesti Egyetem egykori rektora. 1865-ben elmondott,
úgynevezett Üdvözlő Beszédéből kiderül, hogy a rektor ünnepélyes lemondása és beiktatása az önkormányzati elv nyomósságát,
a rektori méltóság tekintélyét volt hivatott szolgálni, de felhívja
a figyelmet arra is, hogy a rektorok és a dékánok méltóságjelvényei, a bíborosok palástját idéző talár, valamint a láncok és a jogar
a tudományok iránti hódolat jelképei, melyet mindenkor szolgálniuk kell.
A beiktatási ceremónián elsőként dr. Szél Ágoston, leköszönő
rektor szólt a megjelentekhez. Elmondta, ambivalens érzésekkel búcsúzik vezetői tisztségétől, hiszen a nehézségek ellenére
az elmúlt hat év minden napján örömmel és teljes odaadással
végezte feladatait. Hozzátette, az ünnepélyes szertartás az egyetemi vezetés munkájának folytonosságát szimbolizálja, azt, hogy
a leköszönő és a hamarosan hivatalba lépő rektor viszonya az
intézmény számára a jövőben is gyümölcsöző lesz. Dr. Szél Ágoston Szentágothai János anatómus szavaival búcsúzott az elmúlt
hat évtől, végül Szent Ágoston gondolatait kölcsönözve szolgált
útmutatással utódjának, és kívánt sikeres munkát a rektori tisztséghez.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, dr. Szél Ágoston leköszönő rektor és az egyetem vezetősége jelenlétében
tette le esküjét az egyetem 2018. július 1-től hivatalba lépő új rektora. A Semmelweis Szalonban tartott beiktatási ceremónia egy
korábban elveszett hagyományt elevenített fel, jelképezve ezzel a tradíció és az innováció összefonódását az egyetem életében.

A leköszönő rektor beszédét követően ünnepélyesen átnyújtotta
az I. Ferenc király által a Pesti Egyetem orvoskarának 1819-ben
adományozott eredeti tisztségláncot dr. Merkely Béla professzornak, ezt követően az egyetem Szenátusa által jelölt és Magyarország köztársasági elnöke által kinevezett új rektor felolvasta
esküjét.
Dr. Merkely Béla rektori esküjét dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) minisztere, Szőcs Géza miniszterelnöki megbízott, dr. Mikola István, Magyarország felkért ausztrál nagykövete, korábbi egészségügyi miniszter, dr. Réthelyi
Miklós rector emeritus, korábbi nemzeti erőforrás miniszter, dr.
Nagy Szilárd, az EMMI egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkára, dr. Sótonyi Péter rector emeritus, valamint a Semmelweis Egyetem szenátusának, vezetőinek
és hallgatóinak jelenlétében mondta el a Semmelweis Szalonban.
Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Díszünnepség az egyetemen Semmelweis
Ignác születésének 200. évfordulóján

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepséget –
mely egyben a 248. akadémiai év záróünnepsége – dr. Szél Ágoston leköszönő rektor nyitotta meg, az ünnepi beszédet dr. Merkely Béla, július 1-jén hivatalba lévő rektor tartotta, majd az ünnepség díjak és kinevezések átadásával folytatódott. A hagyományoknak megfelelően a megemlékezések délelőtt Semmelweis Ignác szülőházánál kezdődtek, és a Belső Klinika Tömb kertjében
lévő Semmelweis-szobornál folytatódtak.

Semmelweis Ignác az orvostudomány legjavát nyújtotta, hiszen
klinikai és patológiai felkészültségére támaszkodva, a lényeges megfigyeléseket kiszűrve, azokból helyes következtetésekre
jutott – méltatta az egyetem névadóját ünnepi beszédében dr.
Csala Miklós, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi tanára. A Semmelweis Ignác egykori
szülőházának belső kertjében tartott megemlékezésen az egyetem vezetése, dolgozói és hallgatói nevében dr. Merkely Béla és
dr. Csala Miklós helyezett el koszorút. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár nevében dr. Magyar László
András igazgatóhelyettes, a Magyar Nemzeti Múzeum nevében
Varga Benedek főigazgató tisztelgett koszorúval.
A Belső Klinikai Tömb udvarán álló Semmelweis-szobornál dr. Igaz
Péter, az II. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója mondott beszédet. Semmelweis Ignác élettörténete örök tanulságul szolgál az
új nemzedékeknek, számos tulajdonsága iránymutató nekünk és
a jövő generációinak számára is – hangsúlyozta. Beszédében a
világhírű magyar orvos korszakos, szülő nők ezreinek életét megmentő felfedezését, és innovatív gondolkodásmódját a napjainkban transzlációs kutatásnak nevezett irányzat előfutárának vélte.
Az egyetem vezetése és dolgozói nevében dr. Szél Ágoston, dr.
Merkely Béla, dr. Szász Károly kancellár és dr. Igaz Péter, a Semmelweis Egyetem Baráti Köre nevében dr. Monos Emil professor emeritus, a Baráti Kör elnöke, dr. Rosivall László egyetemi
tanár, a Baráti Kör ügyvezető titkára és dr. Schmidt Péter egyetemi magántanár, a Baráti Kör vezetőségi tagja helyezett el koszorút. A Hallgatói Önkormányzat nevében Hegedüs Tamás, a Fogorvostudományi Kar részönkormányzatának elnöke, az Instruktor
Öntevékeny Csoport Egyesület nevében pedig Kiss Boldizsár
elnök, valamint Nádai László Árpád és Purebl Sarolta vezetőségi tagok tisztelegtek koszorúval Semmelweis Ignác szobra
előtt. A Magyar Orvosi Kamara később helyezte el koszorúját.

A Semmelweis napi ünnepség az egyetem legpompásabb rendezvénye, idén pedig azért is különleges, mert a névadó születésnapján, július 1-jén az egyetemnek új rektora lesz dr. Merkely Béla
személyében – mondta köszöntőjében dr. Szél Ágoston a Nagyvárad téren. A leköszönő rektor hozzátette, hogy csaknem 50 év
telt el azóta, hogy az intézmény felvette az orvos géniusz, Semmelweis Ignác nevét, illetve több mint 30 évvel ezelőtt kezdődött
el az angol és német nyelvű képzés, mindez pedig meghatározza
az egyetem szellemiségét, és e két fő sajátosság továbbvitele fontos annak érdekében, hogy az egyetemnek egyre jobb legyen a
nemzetközi megítélése.
Semmelweis Ignácról mindenki azonosítja hazánkat, az egészségügyet, az orvostudományt, a kor diktáló nézetein túlmutató
megoldásokat, és a kitartásból adódó, életeket mentő eredményt, az innovációt – mondta ünnepi beszédében dr. Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem, melynek mindannyian részesei és alkotói vagyunk, olyan történelmi védjegy és márkanév,
amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelez bennünket – tette hozzá.

Mint kifejtette: a Semmelweis brand az egyetem fejlesztésén
keresztül válhat Magyarország védjegyévé: a Semmelweis Egyetemet a világ vezető egyetemei között még magasabb szintre
emelni csak úgy lehet, ha a beteg- és gyakorlatközpontú képzéshez és a transzlációs kutatáshoz-innovációhoz szükséges alapokat erősítjük meg – szólt dr. Merkely Béla.
Az ünnepség a média díjak átadásával folytatódott. A Hírszerkesztői Díjat Berek Patrícia, a Kossuth Rádió 180 perc című hírmagazinjának szerkesztő-riportere kapta az Egyedülálló szív CT-t
kapott a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika című munkájáért. A Kopp Mária Média Díját Mihalicz Csilla szabadúszó újságíró vehette át a Nők Lapja Cafén megjelent, Próbálom meggyőzni,
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hogy amíg ő nincs itt, úgy fogok vigyázni az
egyetlen kincsére, ahogyan csak tőlem telik című
munkájáért. Ebben az évben közel 60 anyagból választotta ki a győzteseket a dr. Hermann
Péter oktatási rektorhelyettes által vezetett
bíráló bizottság.
Ezt követően dr. Ádám Veronika, a Habilitációs Bizottság elnöke és dr. Szél Ágoston átadták a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló
okleveleket dr. Molvarec Attila (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr. Patócs
Attila Balázs (Laboratóriumi Medicina Intézet),
dr. Rózsa Noémi Katinka (Gyermekfogászati
és Fogszabályozási Klinika) részére. A Németországban sikeresen lefolytatott habilitációs
eljárásról egyenértékűsítési oklevelet vehettek
át: dr. Karl-Jürgen Oldhafer (Asklepios Campus Hamburg), dr. Siegbert Sylvio Faiss (Asklepios Campus Hamburg), dr. Lőrincz Balázs
Bendegúz
(St.
Elisabethen-Krankenhaus
Frankfurt). Az ünnepségen tiszteletbeli szenátor címet vett át dr. Christoph Jermann, az
Asklepios Medical School igazgatója.
Pro Universitate Díjban részesült a rektor által
irányított szervezeti egységeknél dr. Kovács Éva (Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság) és Márton Emőke (Rektori Titkárság),
a Pro Universitate Díj ezüst fokozatát vehette át Albrechtovics
Károlyné (Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal), dr.
Jobbágy Ákos (BME, Méréstechnika és Információs Rendszerek
Tanszék), dr. Kelemen Zsolt (Urológiai Klinika), Matus Gyuláné
(Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet), dr. Sajó Konstantinné (Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal). A kancellár által irányított szervezeti egységeknél Pro Univeristate Díjat kapott Juhász
Irén (Műszaki Főigazgatóság). Az elismerésben azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az
egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához.
A Szenátus hat leköszönő tanszékvezetőjének adományozott
arany pecsétgyűrűt. Munkásságuk méltatását követően dr. Szél
Ágoston rektortól vette át az elismerést dr. Losonczy György
(Pulmonológiai Klinika), dr. Szabó András (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Szathmári Miklós (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Wéber György (Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet), dr. Hoyer Mária (Alkalmazott Pszichológiai Tanszék), valamint dr. Tátrai-Németh Katalin Ilona (Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék).
Dr. Szél Ágoston és dr. Merkely Béla rektorhelyettesi megbízást
adott át dr. Bánhidy Ferencnek (általános rektorhelyettes), dr.
Hermann Péternek (oktatási rektorhelyettes), dr. Ferdinandy
Péternek (tudományos rektorhelyettes), dr. Szabó Attilának (klinikai rektorhelyettes) és dr. Hankó Balázsnak (stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes).
Ezután az új tisztségviselői megbízások bejelentése következett.
A Fogorvostudományi Karon (FOK) dékáni megbízást kapott dr.
Gerber Gábor. Dékánhelyettesi megbízást vehetett át az Általános Orvostudományi Karon dr. Masszi Tamás és dr. Molnár Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Karon (EKK) dr. Pethesné dr.
Dávid Beáta és dr. Szócska Miklós.
Igazgatói megbízást kapott az Általános Orvostudományi Karon
(ÁOK) dr. Takács István (I. Sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Kellermayer Miklós (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet), dr. Szabó
Attila (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Müller Veronika
(Pulmonológiai Klinika), dr. Bérczi Viktor (Radiológiai Klinika),
dr. István Gábor (II. Sz. Sebészeti Klinika), dr. Kovács Gábor (II.
Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Ferencz Andrea (Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet). Az EKK-n igazgatói megbízást kapott dr. Pethesné dr. Dávid Beáta (Mentálhigiéné Intézet),
a FOK-on dr. Kivovics Péter (Fogászati és Szájsebészeti Oktató
Intézet), a Gyógyszerésztudományi Karon dr. Bagdy György
(Gyógyszerhatástani Intézet), a Pető András Karon dr. Mascher
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Róbert (Humántudományi Intézet) és Feketéné dr. Szabó Éva
(Konduktív Pedagógiai Központ). A Klinikai Központban igazgatói
megbízást vett át dr. Merkely Béla (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika). Tanszékvezetői megbízást kapott az ÁOK-n dr.
Kalabay László (Családorvosi Tanszék), az Egészségtudományi
Karon Veresné dr. Bálint Márta (Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék) és Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella (Morfológiai és Fiziológiai Tanszék).
A Szenátus az egyetem 8 nyugállományba vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a Professor Emerita, illetve Emeritus címet, az
erről szóló oklevelet dr. Szél Ágoston rektor adta át. Az ünnepségen átadták a docensi, tudományos tanácsadói és tudományos
főmunkatársi kinevezéseket, a rektori kiváló dolgozói kitüntetéseket és rektori dicséreteket, a kancellári kiváló dolgozói kitüntetéseket és kancellári dicséreteket, a Klinikai Központ által létrehozott kiváló szakdolgozói kitüntető címeket, valamint a dékáni
dicséreteket.
Idén kilencedik alkalommal adták át a Regöly-díjakat. Kísérletes
orvostudomány kategóriában dr. Kovács Tibor, klinikai orvostudomány kategóriában dr. Lampé Rudolf, orvostanhallgató kategóriában megosztva Pelyvás Bence és Vida Beáta számára
ítélte a kuratórium a díjat. Regöly-különdíjban részesült Szabóné
dr. Révész Erzsébet, dr. Murányi Mihály, dr. Benke Kálmán, dr.
Tajti János. A nyertesek a Semmelweis Kiadó és az Akadémiai
Kiadó jóvoltából nagy értékű különdíjakat is kaptak.
A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány első
díját Koncsos Gábor, második díját dr. Végh Dániel, harmadik
díját pedig dr. Garami András nyerte el.
A Dr. Rácz István Alapítvány díjazottja dr. Vasvári Gábor debreceni gyógyszerész lett, a graduális díjat pedig Faragó Zoltán
budapesti V. éves gyógyszerészhallgatónak adták át.
Az ünnepség végén dr. Szél Ágoston szólt róla, hogy véleménye szerint egy rektor tevékenysége hasonlít egy karmesteréhez:
akkor teszi jól a dolgát, ha egy zenekarban nem diktátorként
viselkedik, hanem bízik benne, hogy a zenekar tagjai ismerik a
saját hangszerüket és szólamukat. Ha a vezető bízik munkatársaiban, akkor sok sikert tud elérni: határozottnak és erősnek kell lennie, ugyanakkor türelmesnek és alázatosnak – zárta gondolatait,
majd az ünnepség minden jelenlévőjének köszönetet mondott,
és azt kívánta, hogy dr. Merkely Béla rektornak legyen öröme
abban a játékban, amit ő fog dirigálni, a többiek pedig leljék örömüket abban, ahogyan ő fog vezényelni.
Haszon-Nagy Zsófia, Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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REKTORI KITÜNTETÉSEK
A Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója
dr. Lichthammer Adrienn, Alkalmazott
Egészségtudományi Intézet, Dietetikai és
Táplálkozástudományi Tanszék
Silló-Pál Enikő, Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Klinika
Gáspár Szilvia, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Keresztényi Györgyi, I. Sz. Belgyógyászati
Klinika
dr. Davidovics Krisztina, Egészségügyi
Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal
dr. Mikulás Krisztina Ágnes, Fogpótlástani
Klinika
dr. Schmidt Péter, Fogpótlástani Klinika
László Izabella, Genomikai Medicina és Ritka
Betegségek Intézete
dr. Kiss Imre, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Tóth-Heyn Péter, I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Máténé Söveg Zsuzsanna, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Szabó Angelika, II. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Pálóczi Mária, II. Sz. Patológiai Intézet
Gimpl Edit, Külföldi Hallgatók Titkársága
Orbánné Ványi Olga, Külföldi Hallgatók
Titkársága
dr. Sipos Ildikó, Neurológiai Klinika
Lesták Marietta, Neurológiai Klinika
dr. Dobainé Kretovics Mária, Szemészeti
Klinika
Gáspár Edit, Szemészeti Klinika
dr. Riesz Péter, Urológiai Klinika
Gyenesné Becsey Gabriella, Városmajori Szívés Érgyógyászati Klinika

KANCELLÁRI KITÜNTETÉSEK
A Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója

Józsi Marianna Marietta, Nagyvárad téri
Elméleti Tömb - Tömbigazgatóság

Kancellári dicséret
Bagoly Péterné, Elméleti Orvostudományi
Központ - Tömbigazgatóság
Bányay Éva, Elméleti Orvostudományi
Központ - Tömbigazgatóság
dr. Bényei Balázs Pál, Elméleti Orvostudományi Központ - Tömbigazgatóság
Dunai Júlia Sára, Elméleti Orvostudományi
Központ - Tömbigazgatóság
Kottner Henrikné, Elméleti Orvostudományi Központ - Tömbigazgatóság
Szűcs-Krajcsovics Krisztina, Orvosszakmai,
Finanszírozási és Minőségbiztosítási
Főigazgatóság
Rétháti László, Városmajori Klinikai Tömb Tömbigazgatóság

REKTORI DICSÉRETEK
Bodnár Hajnalka, Alkalmazott
Egészségtudományi Intézet, Fizioterápiai
Tanszék
dr. Sesztakovné Varga Krisztina,
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Rovó Werner Józsefné, Ápolásvezetési és
Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság
dr. Süveges Ibolya, Fogpótlástani Klinika
dr. Vecsei Bálint László, Fogpótlástani Klinika
dr. Fülöp András Kristóf, Genetikai, Sejt- és
Immunbiológiai Intézet
dr. Tóth Sára, Genetikai, Sejt- és
Immunbiológiai Intézet
dr. Lódi Csaba, I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Antalné Putnoki Gyöngyi, II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Budai Lívia, Gyógyszerészeti Intézet
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dr. Borka Katalin, II. Sz. Patológiai Intézet
Fenesi Terézia, Szemészeti Klinika
Szabó Edit, Urológiai Klinika
Vigyinszki Noémi, Urológiai Klinika
Fényes Alíz, Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika
Fritz Gábor, Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika

KIVÁLÓ KONDUKTORI KITÜNTETÉS
Balogh Andrea, Konduktív Gyakorló Általános
Iskola és Kollégium
Sélley Péterné, Konduktív Gyakorló Általános
Iskola és Kollégium
Zemplényiné Megtért Györgyi, Semmelweis
Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája

DÉKÁNI DICSÉRETEK
Általános Orvostudományi Kar
Gőgös Katalin, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Tarnóczy-Tóth Katalin, Elméleti Orvostudományi Központ - Tömbigazgatóság
Móricz Katalin, II. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Svégerné Horváth Éva, Neurológiai Klinika
dr. Istók Roland, II. Sz. Patológiai Intézet
Juhász Józsefné, Szemészeti Klinika
Fogorvostudományi Kar
dr. Alföldi Ágnes, Fogpótlástani Klinika
dr. Déri Tamás Zoltán, Fogpótlástani Klinika
dr. Jász Máté, Fogpótlástani Klinika
dr. Nagy Zsanett, Fogpótlástani Klinika
Gyógyszerésztudományi Kar
Horváthné Gyenge Ildikó, Gyógyszerészeti
Intézet
Egészségtudományi Kar
Hetesy Szilvia, Alapozó Egészségtudományi
Intézet, Társadalomtudományi Tanszék
Somodi Brigitta Mercédesz, Alapozó
Egészségtudományi Intézet,
Társadalomtudományi Tanszék
Ferenczi Tibor, Dékáni Hivatal
Horváth Zsolt, Dékáni Hivatal
Siposné Leel-Őssy Erika, Dékáni Hivatal

DOCENSI, TUDOMÁNYOS
TANÁCSADÓI ÉS TUDOMÁNYOS
FŐMUNKATÁRSI KINEVEZÉSEK
Egyetemi docensi kinevezések
Általános Orvostudományi Kar
dr. Zubek László, Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Klinika
dr. Bodó Imre, III. Sz. Belgyógyászati Klinika
dr. Voszka István, Biofizikai és Sugárbiológiai
Intézet
dr. Dósa Edit, Érsebészeti Tanszék
dr. Al-Khrasani Mahmoud, Farmakológiai és
Farmakoterápiás Intézet
dr. Hegyesi Hargita, Genetikai, Sejt- és
Immunbiológiai Intézet
dr. Tory Kálmán, I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
dr. Constantin Tamás, II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Erdélyi Dániel János, II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika
dr. Müller Judit, II. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
dr. Török Dóra, II. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
dr. Mózes Miklós, Kórélettani Intézet
dr. Kollár János Gyula, Magatartástudományi
Intézet
dr. Sipeki Szabolcs, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Semmelweis Egyetem
dr. Dezső Katalin, I. Sz. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet
dr. Rácz Gergely, I. Sz. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet
dr. Reiniger Lilla, I. Sz. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet
dr. Joó József Gábor, I. Sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika
dr. Molvarec Attila, I. Sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika
Gyógyszerésztudományi Kar
dr. Alberti-Dér Ágnes, Farmakognóziai
Intézet
dr. Tábi Tamás, Gyógyszerhatástani Intézet

Főiskolai docensi kinevezés (ETK)
dr. Fogarasi Grenczer Andrea,
Családgondozási és Módszertani Tanszék
dr. Benedek Csilla, Dietetikai és
Táplálkozástudományi Tanszék
dr. Lichthammer Adrienn, Dietetikai és
Táplálkozástudományi Tanszék
dr. Kovács Aranka, Egészségtudományi
Klinikai Tanszék
dr. Valasek Tamás, Morfológiai és Fiziológiai
Tanszék
dr. Szekeres Mária, Morfológiai és Fiziológiai
Tanszék

Kutatóprofesszori kinevezés (ÁOK)
dr. Seri István, I. Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika
Tudományos tanácsadó kinevezés (ÁOK)
dr. Paku Sándor, I. Sz. Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet
Tudományos főmunkatársi kinevezés (ÁOK)
dr. Daruka István, Biofizikai és Sugárbiológiai
Intézet

PROFESSOR EMERITA CÍM
dr. Ádám Veronika, egyetemi tanár, Orvosi
Biokémiai Intézet
dr. Mészáros Judit, főiskolai tanár, Ápolástan
Tanszék
dr. Somogyi Anikó, egyetemi tanár, II. Sz.
Belgyógyászati Klinika

PROFESSOR EMERITUS CÍM
dr. Csillag András, egyetemi tanár, Anatómiai,
Szövet- és Fejlődéstani Intézet
dr. Gera István, egyetemi tanár,
Parodontológiai Klinika
dr. Ondrejka Pál, egyetemi tanár, II. Sz.
Sebészeti Klinika
dr. Rosivall László, egyetemi tanár, Kórélettani
Intézet
dr. Tulassay Tivadar, egyetemi tanár, I. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika

A SEMMELWEIS EGYETEM KIVÁLÓ
SZAKDOLGOZÓJA:
Fehér Zoltánné, Bőr-, Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika
Kovács Imre Bertalanné, Fogpótlástani Klinika
Zab Piroska, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vas György Ferencné, Neurológiai Klinika
Táborszki Lászlóné, Pulmonológiai Klinika
Gombosné Varga Brigitta, I. Sz. Sebészeti
Klinika
Patkó Györgyné, Szemészeti Klinika
Gartai Tünde, II. Sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika
Fazekas Tünde, Urológiai Klinika
Simay Katalin, Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinika
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Tudományos konferenciával kezdődött el az
országos Semmelweis Ignác-emlékév

A megnyitón köszöntőt mondott dr. Lovász László, az MTA
elnöke, dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora és dr.
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja.
Semmelweis Ignác felismerte egy kínzó probléma okát, és egy
egyszerű módszerrel kezelte azt – mondta dr. Lovász László. Az
MTA elnöke rávilágított, hogy a gyermekágyi láz felfedezése a
maga korában sok vitát váltott ki, pedig manapság egy gyermek
számára is nyilvánvaló a kézmosás fontossága. Ma egy tekintélyes
egyetem viseli az orvos nevét, akinek módszerei idővel széles körben elterjedtek – tette hozzá. Dr. Lovász László kitért rá, hogy bár
Semmelweis soha nem kerülhetett be a magyar akadémikusok
körébe, mégis óriási tisztelettel adózunk a munkája előtt. Az MTA
elnöke kiemelte, ma már csak a bizonyítékokon alapuló ismeretet tartják tudományosnak. Az akadémia a tudomány eszközeivel
igyekszik legyőzni a mai kor kihívásait az egészségügyi rendszerben is – tette hozzá.
Köszöntőjében az emlékév fővédnöke, Áder János köztársasági
elnök kiemelte, hogy Semmelweis Ignác gyakorlata jóval megelőzte az elméletet, mai értelemben vett bizonyítékokkal nem
rendelkezett, csak megfigyelés és tapasztalatok álltak rendelkezésére. Felfedezését könnyebb volt elutasítani, mint alkalmazni,
éveknek kellett eltelnie, mire Louis Pasteur egy konferencián felrajzolt egy baktériumot, amellyel fényesen igazolta Semmelweis
elképzelését. – Most, amikor kétszáz év elteltével újra felidézzük
alakját és életművét, büszkék lehetünk arra, hogy magyarnak született, és hogy az országunkban sikerre vitte elképzeléseit – vélte
Áder János hozzátéve, hogy bár a diadal sokszor késni szokott, az
orvos sikere végül nem maradt el: felfedezése túlélte őt. Semmelweis újraírta az egész orvostudományt, és a fertőtlenítés mindenhol az orvosi beavatkozások alapjává vált. Ezért is van ott a helye
a mérföldköveket lerakó legnagyobb tudósok – Louis Pasteur,
Robert Koch, Joseph Lister vagy éppen Wilhelm Conrad Röntgen – között – szólt a köztársasági elnök. Kiemelte: 2018-ban
országszerte olyan tudósra emlékezünk, aki soha nem vágyott a
dicsőségre, és minden hivatástudatával az emberiséget szolgálta.
Felvetődik a kérdés, hogy mi lehet az oka Semmelweis Ignác
világszerte elsöprő elfogadottságának – mondta dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora. Talán az, hogy ma már tudjuk, nemcsak az anyák, hanem emberek millióinak megmentője
volt a műtőkben és a kórházi osztályokban – vélte. Az egyetem
névadását felidézve úgy fogalmazott, a választás tökéletesnek
bizonyult, mivel így nemcsak egy kivételes szellem égisze alatt
működik az intézmény, hanem a tudós nevét, felfedezését is terjeszthetik a világban. Emlékeztetett, hogy a Semmelweis Ignácról elnevezett orvosi egyetem jövőre ünnepli fennállásának 250.
évfordulóját.
Az anyák megmentőjéről szólva ismertette: ahelyett, hogy Semmelweis megállapítását a megfelelő folyóiratokban publikálta
volna, egyszerűen csak állította, hogy igaza van és kötelezett
másokat, hogy kövessék a példáját, mindez pedig nem igazán
segítette megérteni és elfogadhatóvá tenni az elképzeléseit. Személyiségének ellentmondásai, valamint korai és drámai halála
csak tovább növelte a szakadékot a zseniális felfedezése és tézi-

Fotó: Adrián Zoltán

Angol nyelvű nemzetközi konferenciával vette kezdetét a 2018-as Semmelweis Ignác-emlékév a Magyar Tudományos Akadémián.
Az anyák megmentője születésének 200. évfordulója előtt tisztelegve az MTA Orvosi Tudományok Osztálya és a Semmelweis
Egyetem közös szervezésében megtartott rendezvényen az emlékév fővédnöke, Áder János köztársasági elnök leszögezte: Semmelweis Ignácnak örök helye van az orvoslás mérföldköveit lerakó legnagyobb tudósok között.

seinek hosszú távú elutasítása között – világított rá dr. Szél Ágoston. Ezek a hézagok szerencsére eltűntek, és a számtalan konferencia, beszéd, tanulmányok, szobrok és más művészeti alkotások bizonyítják, hogy az orvosi társadalom igenis fontosnak tartja
Semmelweis Ignác erényeit és hibáit is – zárta gondolatait.
Dr. Kosztolányi György, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke Semmelweis Ignácot a valaha élt leginkább elismert
magyar orvosként aposztrofálta, aki egyszerű, de hatásos megoldást nyújtott a gyermekágyi láz kezelésére, ami fontos tapasztalatokat biztosított a jövő orvosainak is. Ma is érezzük felfedezésének hatását, amikor az úgynevezett információs cunami és a minket elborító hatalmas adatmennyiség közepette a briliáns és krea
tív emberi gondolkodás rendkívül fontos. Erről tesz tanúbizonyságot Semmelweis Ignác munkássága is – szólt az akadémikus.
A Semmelweis Ignác-emlékév nyitórendezvényének tudományos programjában több kutató emlékezett meg eredményeiről. Dr. Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója Semmelweis örökségéről és hatásáról
beszélt a 21. század globális egészségügyi felvetései kapcsán. Dr.
Jean-Marc Cavaillon, a Pasteur Intézet Humán Hisztopatológiai
Emberi és Állatmodellek osztályának kutatója Higiénia és fertőzés:
Semmelweis öröksége címmel tartott előadást. Dr. Wolfgang Graninger, a bécsi közkórház professzora az emberi kézről mint csodáról és mint veszélyről számolt be előadásában, amiben felfedte
a józan ész és az egyetemek közötti összetűzést is. Dr. Bernard
Charpentier, az Európai Orvosi Akadémiák elnökének előadása
Semmelweis Ignácot mint kutatót egy speciális nézőpontból, a
francia Pasteur Háza szemszögéből mutatta be. Végül dr. Thomas Schnalke, a berlini Orvostudományi Múzeum munkatársa
azokról a rejtett nyomokról beszélt, amelyeket Semmelweis munkássága kapcsán ma is megtalálhatunk az intézmény falain belül.
Jeki Gabriella
semmelweis200.hu
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Semmelweis-emlékév: Ünnepi tudományos
ülés és szoborcsoport avatás

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév egyik legfontosabb eseményén, a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartott Semmelweis Ünnepi Tudományos Ülésen számos hazai és külföldi előadó szólt az anyák megmentőjéről, valamint bemutatták a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Posta Zrt. által kibocsátott Semmelweis-emlékérmet és
-bélyeget. A több mint hatszáz résztvevőt dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és dr. Szél Ágoston, a Semmelweis
Egyetem leköszönő rektora köszöntötte. A zárszót dr. Merkely Béla, július elsején hivatalba lépő rektor és dr. Bódis József oktatási államtitkár mondta el. A konferenciát követően felavatták Madarassy István szobrászművész Áldott állapotban – Vizitáció
Semmelweis emlékére című szoborcsoportját a Külső Klinikai Tömb Korányi Betegellátó Épület aulájában.

Dr. Szél Ágoston köszöntőjében emlékeztetett, hogy a jövőre 250
éves egyetem csaknem 50 éve viseli a 200 évvel ezelőtt született
Semmelweis nevét. Mint mondta, felismerését vélhetően annak
egyszerűsége és zsenialitása miatt is elutasították a maga korában: – tragédia, hogy a XIX. század közepén az orvostársadalom
még nem volt felkészülve az akkor meghökkentő kézmosástan
befogadására – mondta kiemelve, hogy ma már Semmelweis
Ignácot nemcsak a szülészet, hanem a sebészet, az epidemiológia, a közegészségtan, a biostatisztika és még egy sor orvosi
szaktárgy hőseként tartják számon.
Semmelweis Ignác a magyar orvostudomány egyik legismertebb,
legtiszteltebb és talán legszeretettebb embere – vélte dr. Kásler
Miklós. Az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, hogy az
orvos sorsa szinte párhuzamosan alakult a magyar szabadságharc
eseményeivel, és a motivációja is hasonló volt: az igazság feltét-

len szeretete és a kutatás szabadásának megőrzése. Gondolkodásának középpontjában az emberi élet megmentése állt. A miniszter hangsúlyozta, hogy emléke súlyos felelősséget ró a magyar
orvostársadalomra és a nevét hordozó egyetemre egyaránt.
A köszöntők után Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója bemutatta a
Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott Semmelweis Ignác-emlékév megnevezésű, 10 ezer forint névértékű ezüst és kétezer forint
névértékű színesfém emlékérméket, melyeket Kereszthury
Gábor iparművész tervezett. Ezt követően a Magyar Posta Zrt.
képviseletében Nikodém Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója
szólt a Semmelweis-emlékbélyegről, majd dr. Kásler Miklóssal
közösen az első bélyegzések megtételével ünnepélyesen forgalomba bocsátották a bélyeget, és aláírták az alkalmi borítékokat.
A tudományos ülés első szakmai előadását dr. Rosivall László, a
Semmelweis Emlékbizottság elnöke, a rendezvény főszervezője
tartotta. A professor emeritus ismertette az emlékév fontosabb
eseményeit, a többi közt azt, hogy tavaly a Nemzeti Színházban
hazánkban először és nagy sikerrel mutatták be Jens Bjorneboe
norvég szerző 1958-ban írt Semmelweis-drámáját, amit az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben a Deák Téri Evangélikus
Gimnázium diákjai is előadtak. A bizottság segítségével a világ
számos pontján Semmelweis-szobrot avatnak az anyák megmentője előtt tisztelegve, és a Semmelweis 200 címmel megjelent
emlékkönyv eddig nem ismert részleteket és adatokat is bemutat az anyák megmentőjéről.
Dr. Frank A. Chervenak (New York) Ethical dimensions of puerperal sepsis 170 years ago and today címmel tartott előadást, dr.
Gazda István Semmelweis Ignácról az orvostörténész szemszögéből szólt, dr. Roberto Romero (Detroit) pedig New challenges
of maternal and fetal infections in the 21st century című prezentá
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cióját mutatta be. Dr. Kiss László (Csilizradvány) Semmelweis
Ignác és az Orvosi Hetilap kapcsolatát ismertette, dr. Asim Kurjak (Zágráb) The role of ultrasound in prevention and management
of perinatal sepsis címmel tartotta meg előadását, majd dr. Papp
Zoltán mint Semmelweis Ignác késői tanszéki utódja tartott
megemlékezést.
Az ünnepi tudományos ülés zárásaként dr. Merkely Béla, július
elsején hivatalba lépett rektor szólt a közönséghez. A Semmelweis Egyetem hazánkban és régiónkban is az orvos- és egészségtudományi oktatás, kutatás és gyógyító ellátás zászlóshajója
– mondta, majd ismertette a nemzetközi rangsorokban elért előkelő eredményeket, a kimagasló publikációs tevékenységet és az
intézmény nemzetköziségét. Mint hangsúlyozta, a jövőben elsődleges feladat, hogy Semmelweis Ignác szellemiségéhez hűen az
egyetem a világ 100 legjobbja közé kerüljön. A cél, hogy a Semmelweis Egyetem képezze a legjobb orvosokat, gyógyszerész
doktorokat, egészségügyi szakembereket, konduktorokat és
menedzsereket nemcsak hazánknak, nemzetünknek, de tágabb
régiónknak is – szólt a rektor.

A jubileumok és ünnepségek nagyon fontosak, ugyanakkor a
tisztelgést igazi tartalommal az az egyetem töltötte meg, amely
49 évvel ezelőtt felvette Semmelweis Ignác nevét, és az oktatásban, kutatásban, tudományos eredményekben, gyógyításban
egyaránt jelentős eredményeket mutatott fel – szólt az ünneplőkhöz dr. Bódis József oktatási államtitkár, a Pécsi Tudományegyetem leköszönő rektora. A Magyar Nőorvos Társaság elnöke
hozzátette, hogy napjainkban is szükség lenne Semmelweishez
hasonló géniuszokra, akik például megoldást találhatnak a koraszületések nagy arányának csökkentésére.
A konferenciát követően felavatták Madarassy István szobrászművész Áldott állapotban – Vizitáció Semmelweis emlékére című
szoborcsoportját a Külső Klinikai Tömb Korányi Betegellátó Épület aulájában.
Dr. Rosivall László házigazdaként emlékeztetett: a világhírű

semmelweis-emlékév

Fotó: Dimény András
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művésszel még 2015-ben egyeztek meg az alkotás elkészítéséről,
amelynek célkitűzése az volt, hogy ne alakjában, hanem inkább
annak az üzenetében kapcsolódjon az anyák megmentőjéhez.
Így készült el az a tűzzel megfestett réztábla szoborcsoport,
amely két áldott állapotban lévő nő, Szűz Mária és Szent Erzsébet biblikus találkozását örökíti meg.
Ez az alkalom a művészeté, amelyet gyakran szembe állítanak a
tudománnyal, pedig ez az alkotás is azt mutatja, hogy jól megférnek egymás mellett – mondta ünnepi köszöntőjében dr. Szél
Ágoston. Hozzátette: minden műalkotás az alkotó által átadott
üzenetet hordozza.
Semmelweis Ignác alapvetően meghatározza az egyetem gondolkodását, és jól példázza az oktatás, kutatás es gyógyítás hármasát – hangsúlyozta dr. Merkely Béla. Ez az épület ma a legmodernebb tömbünk, és mutatja azt a komoly elkötelezettséget is,
amit Semmelweis Ignác vitt magával minden egyes nap, amikor
munkába indult – vélte hozzátéve, hogy a szoborcsoportra nézve
az ide belépő várandós hölgyek bizalmat érezhetnek majd.
Madarassy István elárulta, az M.S. Mester Vizitáció képe ihlette
szoborcsoport elkészítése heroikus küzdelem volt nem csak a két
szenttel, hanem az anyaggal is. A leleplezés után a szoborcsoportot Sajgó Szabolcs jezsuita atya áldotta meg, aki Jézus hegyi
beszédéből idézett. Végül Kathy-Horváth Lajos hegedűművész,
az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja adta elő
improvizációját.
Keresztes Eszter, Jeki Gabriella
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság/semmelweis200.hu

Az ünnepi tudományos ülés előadásait és köszöntőit a Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján
lehet megtekinteni: https://www.youtube.com/
watch?v=nhLJSFMzPAk&list=PLCehZAqE0dwkcjBtCW2G46pXvn6VdiErJ

hírek
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Több mint 50 rektori pályamunkát díjaztak

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az idei tanévben beérkezett rektori pályamunkák közül 27-nek ítéltek I-II-III. díjat, 27 pályázat készítői pedig dicséretet kaptak
beadott dolgozatukért. Az erről szóló okleveleket dr. Szél Ágoston rektor és dr. Tímár József, az értékelő bizottság elnöke adta át
a Semmelweis Szalonban.

A rektor köszöntőjében emlékeztetett, hogy a Semmelweis Egyetem kétszer nyert el kutatóegyetemi címet. Leszögezte: a kutatás
az egyetem elemi tevékenysége, és elengedhetetlen, hogy mind
az oktatók, mind a hallgatók aktívan részt vegyenek a kutatómunkában. Hozzátette, az egyetemi oktatás szerves része, hogy
a tanárok maguk is hozzátegyenek az átadni kívánt ismeretekhez.
Dr. Szél Ágoston szerint a rektori pályamunka lehetőséget ad arra

a hallgatóknak, hogy rutinra tegyenek szert kutatási eredményeik
megírásában.
Dr. Tímár József kiemelte, a beérkezett pályamunkák minden
évben magas színvonalúak, és bár továbbra is az Általános Orvostudományi Kar hallgatói jelentkeznek legtöbben, idén a Fogorvostudományi Karról is érkezett nyertes dolgozat, illetve az
Egészségtudományi Karról is adtak be pályamunkát. A 10 első díj
9 különböző intézet között oszlott el – ismertette a statisztikákat.
Felhívta a hallgatók figyelmét az EFOP program által biztosított
ösztöndíj-lehetőségekre, továbbá hangsúlyozta, hogy a Szenátus
májusi döntése nyomán változott a rektori pályamunkák szabályzata, aminek egyik fontos eleme, hogy azok, akik pályázatukkal
I-II-III. helyezést érnek el, automatikusan jeles bírálati eredményt
kapnak a szakdolgozatukra (de védeniük ebben az esetben is
szükséges). Dr. Tímár József az értékelő bizottság leköszönő elnökeként megköszönte a bizottság többi tagjának eddigi munkáját.
Az I-II-III. helyezettek pénzjutalmat, a dicsérettel elismert hallgatók pedig tárgyi jutalmat kaptak.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A díjnyertes pályázatainak listája a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://
semmelweis.hu/hirek/2018/05/09/a-20172018-as-tanev-rektori-palyamunkainakeredmenyhirdetese/

Adatvédelem és orvosi könyvtárak helyzete a 4.
Egészség-Információ-Könyvtár Konferencián
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ), valamint az ÁEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár negyedszer rendezte meg az Egészség-Információ-Könyvár Konferenciát, ahol idén az adatvédelem
és az orvosi könyvtárak helyzete volt a két vezető téma. A kétnapos rendezvényt dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg, az érdeklődők előadásokon, szekcióülésen és szakmai workshopon is részt vehettek.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Szél Ágoston utalt rá, hogy ma egy
könyvtár teljesen másképp működik, más tartalmakat szolgáltat,
mint 40 évvel ezelőtt, a könyvtárosok munkája is átalakult, egyre
több könyvtár szűnik meg. Felidézte pályakezdőként szerzett
könyvtári tapasztalatait; mint fogalmazott, a könyvtárazásnak
akkoriban még egészen különleges hangulata volt, azóta viszont
már minden hozzáférhetővé vált elektronikusan. Megjegyezte,
hogy a 200 évvel ezelőtt született Semmelweis Ignác éveken
keresztül az egyetemi könyvtár szakmai vezetője volt. A rektor felidézte, hogy tíz évig ő maga is tevékenykedett a könyvtár
tematikai vezetőjeként, ez idő alatt kidolgozott egy adatbázist,
amit a mai napig használnak.
Mázi Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársa
a megnyitón az általuk kidolgozott és működtetett központi
egészségügyi rendszerről, az EESZT-ről (Elektronikus Egészség-

ügyi Szolgáltatási Tér) beszélt, amiről a digitalizáció szekcióban
külön előadást is tartott.
Rostás Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának képviseletében szólt az elmúlt időszak változásairól a könyvtárak ágazati irányításában. A konferencia első
napjának központi témája az adatvédelem volt, az előadók között
szerepelt mások mellett dr. Kovács Zsolt, az egyetem jogi és
igazgatási főigazgatója is. A meghívott magyar és külföldi szakértők előadásaiban szó esett még a digitalizációról, illetve a képzésekről és kompetenciákról. A második nap fő témája az orvosi
könyvtárak, ezen belül is elsősorban a kórházi könyvtárak helyzete volt.
Kiss-Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

XIX. évfolyam 5. szám 2018. július 9.

15

jubileum

25 éves a Magatartástudományi Intézet

Az intézet létrehozásának hátteréről szólva dr. Kovács József
igazgató elmondta, az orvostudomány három tudományterület –
természet-, bölcsészet- és társadalomtudományok – keresztmetszetén helyezkedik el. Hozzátette: evidensnek vesszük, hogy egy
orvosnak értenie kell olyan alaptudományokhoz, mint a biológia,
fizika és a kémia, ugyanakkor sosem szabad elfelejtenünk, hogy
az orvoslás valójában az emberrel foglalkozik.
Az intézet mottóját a BBC jelmondatával írta le: – Mi nemcsak
beszámolunk a hírekről, hanem megéljük azokat. Hozzátette,
nemcsak oktatják és kutatják a magatartástudományokat, hanem
eszerint élik a mindennapokat. Erősségeink közé tartozik a jó intézeti közösség, a demokratikus és jutalmazó kommunikációs és
vezetői stílus, és ebből adódóan a szorongásmentes munkahelyi
környezet – jellemezte az intézeti munkát.
Dr. Kopp Mária karizmatikus személyisége sok tehetséges fiatalt
vonzott, ezen kívül legfőbb törekvése volt, hogy bekapcsolja az
intézetet a nemzetközi körforgásba. Időről időre meghívott külföldi előadókat, a fiatal oktatók és kutatók pedig tanulmányi

Emlékfát ültettek dr. Nékám Lajos tiszteletére

Dr. Nékám Lajos születésének 150. és a klinika alapításának
125. évfordulója alkalmából emlékfát ültettek a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika udvarán, ezzel is tisztelegve a klinika egykori igazgatója előtt. A facsemetét dr. Sárdy Miklós
igazgató és Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere ültették el a Mária utca és az Üllői út sarkán.
Dr. Sárdy Miklós ünnepi beszédében szólt róla, hogy az
emlékfa ültetése a klinika alapításának 125. évfordulójához
kapcsolódó eseménysorozat része, és kitért rá, hogy 2018
Semmelweis-emlékév, valamint a kulturális örökség európai éve is. A 150 évvel ezelőtt született dr. Nékám Lajosról
szólva elmondta, hogy a professzor 41 éven keresztül (1898
és 1939 között) vezette a tanszéket, megszervezte az egyetemen a hivatalos graduális bőrgyógyászati oktatást, valamint
kidolgozta és bevezette a bőrgyógyászati szakvizsga feltételeit. Magyarországon ő kezdeményezte a szifilisz elleni társadalmi küzdelmet, a nemibeteg- és bőrgombaszűrések megindítását, valamint ő alapította a Magyar Dermatológiai Társulatot. Dr. Sárdy Miklós hozzátette, az utódoknak illik megemlékeznie a nagy példaképekről, ezért is választották emlékfának
a kiemelkedően hosszú életű páfrányfenyőt (Ginkgo biloba).
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Negyedszázados fennállásának alkalmából tartott jubileumi tudományos ülést a Magatartástudományi Intézet a Semmelweis Szalonban. Az 1993-ban alakult intézet első vezetője – 14 éven keresztül – dr. Kopp Mária volt. A tudományos ülés résztvevőit dr.
Hegedűs Katalin alapító tag, oktatási igazgatóhelyettes köszöntötte.

utakon vettek részt – fogalmazott történeti ismertetőjében dr.
Túry Ferenc egyetemi tanár, az intézet korábbi igazgatója. Saját
kilencévnyi igazgatása legnagyobb eredményének tekinti, hogy
az intézet helyzete megerősödött az egyetem mátrixában.
Dr. Pilling János oktatási igazgatóhelyettes az intézet oktatási
tevekénységét foglalta össze beszédében. Elmondta, öt kötelező
és huszonöt kötelezően vagy szabadon választható tárgyat oktatnak a graduális képzésben, majd részletesen bemutatta az öt
kötelező tantárgy jelentőségét. Hangsúlyozta, oktatóik a Gyógyszerésztudományi, Fogorvostudományi és Egészségügyi Közszolgálati Kar képzésében is részt vesznek, magyar, angol és német
nyelven egyaránt. Oktatási módszereikről elmondta, hogy a frontális oktatás helyett gyakran kiscsoportban, interaktívan tanítanak, a tananyagot oktatófilmekkel színesítik, és teszik befogadhatóbbá.
Az intézet megalakulása óta több meghatározó területen is a
tudományos kutatások bázisaként funkcionált. Az inter- és multi
diszciplináris szemlélet, az önálló érdeklődések és a kutatói kezdeményezések befogadása, integrálása, bátorítása és támogatása gyümölcsözően hatottak a tudományos teljesítményre – fejtette ki dr. Bódizs Róbert kutatási igazgatóhelyettes. Az intézet
tudományos tevékenységéről szólva elmondta: minden négy és
feledik napban megjelenik egy cikk, minden tizenharmadik napban egy könyvfejezet és kilenchetente egy könyv, amit az intézet
munkatársai jegyeznek szerzőként.
Dr. Purebl György egyetemi docens, klinikai igazgatóhelyettes
az intézethez tartozó Pszichoszomatikus Szakrendelő tevékenységét ismertette előadásában, mely meghatározott betegségcsoportok, elsősorban pszichoszomatikus zavarok felnőtt járóbeteg-szakellátásával foglalkozik. Évente átlagosan 350 beteget látnak el, az elmúlt öt évben pedig a pszichoterápia aránya az összes
ellátott beteg körében 61 százalékról 75 százalékra nőtt, ami éves
szinten közel 1500 pszichoterápiás órát jelent.
Kiemelte, a rendelő szakmai presztizsét igazolja, hogy egyes
munkatársaik a megfelelő szakmai kollégiumi tagozatok munkájában is tevékenykednek. A szakrendelő az elmúlt időszakban két
elnököt adott a Magyar Pszichiátriai Társaságnak (dr. Túry Ferenc,
dr. Purebl György), vezetője pedig az Európai Bizottság egyik
Joint Action programjának munkacsomag-vezetője.
A Magatartástudományi Intézet Semmelweis Szalonban megrendezett tudományos ülése a Lucullus Band és a XX. emelet együttes előadásával és állófogadással folytatódott.
Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Semmelweis Egyetem
16
Lendület kutatócsoportot alakíthat dr. Enyedi Balázs

kiválóság

Fotó: Tuba Zoltán

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Lendület programjának keretében idén 21 munkacsoport nyert el támogatást, köztük dr.
Enyedi Balázs, az Élettani Intézet tudományos főmunkatársa is kutatócsoportot alakíthat. A kutató egy olyan modellrendszert
honosít meg a Semmelweis Egyetemen, amely a sebzés és a sebgyógyulás folyamatát, a szöveti sérülés nyomán kialakuló gyulladásos választ, és ennek molekuláris mechanizmusait vizsgálja zebrahal-modellen.

Mint az MTA Dísztermében megrendezett pályázati eredményhirdetésen ismertette, hámszöveteink elsődleges védelmi vonalként funkcionálnak, sérülésük esetén a hámszövet alatti szövetek hozzáférhetővé válnak a külvilág számára; védekezésképp

Szent-Györgyi Albert-díjat
kapott dr. Enyedi Péter
Az Élettani Intézet igazgatóhelyettese pedagógusnap alkalmából vehette át a felsőoktatás területén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkájáért járó Szent-Györgyi Albert-
díjat. Dr. Enyedi Péter egyetemi tanár, az MTA doktora 1977ben, központi gyakornokként kezdett tanítani az Élettani Intézetben.
A kétféléves élettan tantárgyat, főként szemináriumok formájában magyarul és angolul orvostanhallgatóknak és leendő fogorvosoknak is oktatja. Legfontosabb küldetése, hogy a hallgatók
elsajátítsák az élettani gondolkodást, és később, a betegellátás
során észrevegyék a látszólag egymástól különböző problémák
közötti összefüggéseket. Oktatói tevékenységéből az intézetben hosszú évtizedek óta zajló tudományos diákköri munkára, a
komoly elismeréseket kiérdemlő TDK-hallgatókra a legbüszkébb.
Az egyetemi tanár oktatói tevékenységét intézményi berkeken
belül is díjazták az elmúlt években: 1996-ban megkapta a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelők elismerést, 2007-ben a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója díjat, majd
2014-ben Pro Universitate Díjjal jutalmazták.
Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis
Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2018/06/20/szent-gyorgyi-albert-dijjal-ismertek-el-dr-enyedi-peter-oktatoi-tevekenyseget/

egy gyulladásos folyamat indul be, melynek révén aktiválódik az
immunrendszer és fehérvérsejtek indulnak a seb irányába, a sérülés pedig minél hamarabb próbál zárulni. Ennek a folyamatnak a
részletei a mai napig nem ismertek pontosan, a munkacsoport
ennek a molekuláris mechanizmusait próbálja felderíteni a zebrahal-modellrendszer meghonosításával, amivel korábban a New
York-i Memorial Sloan Kettering Cancer Centerben is dolgozott
a kutató.
Az MTA idei Lendület programján 105-en adtak be érvényes
pályázatot, ebből 34-en az élettudományok területéről szerettek
volna kutatócsoportot alakítani. A programban 2018-ban összesen 21 kutatócsoport nyert el támogatást, ebből hat az élettudományok, hét a matematika és természettudományok, nyolc pedig
a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről érkezett.
Nyolc kutatócsoport akadémiai kutatóközpontban vagy -intézetben, 13 pedig egyetemen folytatja munkáját; utóbbi kutatócsoportok öt egyetem közt oszlanak meg.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2018/05/22/lendulet-kutatocsoportot-alakithat-dr-enyedi-balazs/

Wörwag kutatási díjat
vehetett át Herold Zoltán
PhD-hallgató
A II. Sz. Belgyógyászati Klinika PhD-hallgatója, Herold Zoltán
nyerte el az idén először átadott Wörwag Kutatási Díjat. A 2017ben alapított, egymillió forintos pénzjutalommal járó díjat a
Neuroendokrin tumormarkerek kapcsolata az 1-es típusú cukorbetegséggel című kutatásáért vehette át.
A Wörwag Pharma 2017 őszén hirdette meg először kutatási pályázatát a diabetológia területén foglalkozó PhD-hallgatók részére.
Herold Zoltán témavezetője dr. Somogyi Anikó egyetemi tanár.
A fiatal kutató díjnyertes kutatásában arra keresi a választ, hogy
bizonyos fehérjék, amelyek emelkedett koncentrációi jelezhetik
neuroendokrin daganatok meglétét, milyen összefüggésben állnak az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegséggel, illetve hogy szükséges-e cukorbetegeknél e fehérjék rutinszerű ellenőrzése.
Herold Zoltán 2016-ban biológusként végzett az Állatorvostudományi Egyetemen, majd a Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájának PhD-hallgatója lett, 2016-ban
pedig az Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díjjal jutalmazta.
A jubileumi ünnepség díszelőadását dr. Palkovits Miklós professor emeritus tartotta Az agykutatás iránya és perspektívája a XXI.
században címmel.
Forrás: Herold Zoltán
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Felújított kórtermeket adtak át a Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti Klinikán
XIX. évfolyam 5. szám 2018. július 9.

Dr. Szél Ágoston felidézte első rektori ciklusa alatt tett látogatását a klinikán, ahol azóta az akkori állapotokhoz képest számos
előrelépés történt, kiemelte a többi között a nyílászárók cseréjét,
műszerek beszerzését, digitális oktatótermek átadását. Utalt rá,
hogy hamarosan újabb beruházásokra kerülhet sor. Azt kívánta,
hogy továbbra is ilyen lendülettel, dinamikusan fejlődjön a klinika. Dr. Tamás László beszédében áttekintette a klinika fejlődésének főbb állomásait, elmondta, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében, az egyetem vezetésének segítségével kicserélték a nyílászárókat, és új liftet is kaptak.
A felújítás ideje alatt közel fél évre átköltöztek a Korányi épületbe,
ekkor történt a most átadott két, rossz állapotban lévő, fürdőszobával nem rendelkező kórterem átépítése, korszerűsítése is. A felújítást két cochleáris implantátumokat forgalmazó cég – a Victofon Kft. és az Amplifon Magyarország Kft. – végezte, az ő eszközeiket ültetik be a klinika betegeinek is. Dr. Tamás László hangsúlyozta, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika úttörő
Magyarországon a cochlearis implantátum beültetésekben.
Az átadott összkomfortos, kétágyas szobákban LED tévé,
hűtőszekrény, légkondicionáló mellett korszerű fürdőszobák biztosítják a betegek kényelmét, emellett két HD kamerát is elhelyeztek a klinika egyes pontjain, melyek képei megjelennek a
portás több ablakos monitorján – ismertette a fejlesztéseket az
igazgató. Nagy lépés ez a betegek komfortja és biztonsága szempontjából – fogalmazott, hozzátéve: a klinika 46 modern, elektromos ággyal is bővült. Mint mondta, az elmúlt öt évben minden felújítást úgy végeztek, hogy az megfeleljen a majdani teljes átalakításnak, aminek során egy harmadik emelettel bővítik az

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Komfortos, korszerűsített kórtermeket adtak át két magáncég támogatásával a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán,
ahol szintén a támogatók jóvoltából felszerelt új biztonságtechnikai berendezéseket is bemutattak. Az ünnepélyes átadón beszédet
mondott dr. Szél Ágoston rektor, dr. Tamás László igazgató pedig áttekintette a főbb fejlődési állomásokat a klinika életében.

épületet, ide kerülnek majd a műtők, az ügyeleti és orvosi szobák,
illetve a tervek között szerepel még egy külső lift kialakítása is.
Az átadón részt vett dr. Szász Károly kancellár, dr. Valent Sándor, az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási
Főigazgatóság vezetője, a Klinikai Központ képviseletében pedig
dr. Ács Nándor. A támogatást nyújtó cégek képviselői oklevelet
vehettek át dr. Tamás Lászlótól.
Kiss-Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Újdonságokról tájékozódhattak a hemokromatózisos
betegek
A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete indén nyolcadik alkalommal szervezte meg a Hemokromatózis Napját. A vastúlterhelődésként is ismert örökletes betegségre június első hetében Európa-szerte tematikus programokkal hívják fel a figyelmet.
A Kútvölgyi Klinikai Tömbben tartott rendezvényen a hemokromatózis kardiológiai, endokrinológiai vonatkozásaira fókuszáltak, amíg dr. Várkonyi Judit, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi docense, az egyesület alapítója ismertette a kezelésre vonatkozó legújabb nemzetközi ajánlást, valamint beszámolt az EIC (European Iron Club) kongresszuson elhangzott
újdon
ságokról. A krónikus fáradtsággal, ízületi panaszokkal,
cukorbetegséggel, hormonális és potenciazavarral, szívpanaszokkal és endokrinproblémákkal járó betegség minden 200. embert,
Magyarországon hozzávetőlegesen 50 ezer főt érint a vastúlterhelődés.
A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete minden év június első
hetében az európai eseményekhez kapcsolódva egy félnapos
rendezvény keretében hívja fel a figyelmet az örökletes beteg-

ségre. Az aktuális témákat az érintettek kérésének megfelelően
állították össze – mondta el lapunknak dr. Várkonyi Judit.
Dr. Tóth Attila radiológus, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika tanársegédje a betegség okozta kardiológiai elváltozásokról beszélt. Dr. Baló Tímea endokrinológus, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika szakorvosa a hemokromatózisban előforduló endokrin problémákat vette számba, a többi között részletes tájékoztatást adva a cukorbetegségről. Kurucz Virág dietetikus az angol
hemokromatózis csoport étkezési javaslatait tartalmazó legújabb
kiadványáról tartott ismertetőt. A rendezvény végén Ábele
Mária elnök beszámolt a nemzetközi és az európai szervezeti
eseményekről, friss hírekről és eredményekről.
Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Új PET-CT a Semmelweis
Egyetemen

Semmelweis Egyetem

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
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A közép-európai régióban egyedülálló transzlációs kutatóközpont legfőbb pillérét képezheti majd az a PET-CT, amelyet a Semmelweis Egyetem használhat a közeljövőben nagyállat-modellek vizsgálata során. A képalkotó berendezés beszerzésére az Innovatív
nagyállat-modellek a klinikai terápiás kutatás szolgálatában című, VEKOP-2.3.3-15-2017-00024 jelű pályázat keretében nyílik lehetőség, 406 millió forint összegű, vissza nem térítendő, uniós és hazai támogatással.
A projekt a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet vezetésével a Nukleáris Medicina Tanszéken valósul meg, a kutatásokban pedig
több intézmény, az Urológiai Klinika, a Neurológiai Klinika, valamint a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet is részt vesz. Az
egyedülállóan nagy érzékenységű berendezés olyan, ma még
gyógyíthatatlan kórképek, illetve azok kóroki tényezőinek szé
leskörű feltérképezésére ad lehetőséget, mint a metasztatizáló
agresszív prosztatadaganat és központi idegrendszeri keringési
rendellenességek.
Napjainkban a prosztatadaganat és a stroke modellezése többnyire rágcsálókban történik, mivel a jelenleg széles körben elérhető kutatási célra szánt képalkotó eszközök csupán kisállatok vizsgálatára alkalmasak. Az emberi agy és a prosztata azonban lényegesen különbözik a rágcsálók szerveitől, ezért az ilyen
modelleken nyert eredmények sokszor csak komoly megszorításokkal alkalmazhatók humán vizsgálatokban.

A transzlációs kutatás sajátossága, hogy a laboratóriumi gyakorlatban megszokott kisállat-modellek helyett nagyállatokon vizsgálja a mesterségesen előidézett patológiás állapotok progresszióját és a terápiás eljárások hatékonyságát. Előnye, hogy a nagyállat-modellek fiziológiás tulajdonságai sok esetben meglepő
hasonlóságot mutatnak az emberéhez, aminek köszönhetően
kevesebb állat felhasználásával több vizsgálati adat nyerhető egy
kísérletsorozatban, ami fontos etikai szempont is.
A módszer alkalmazásának másik nagy előnye, hogy lehetővé
teszi az új terápiás készítmények és diagnosztikus eljárások átvitelét a pre-klinikai állatkísérletekből emberi alkalmazásra, ezzel
egyes gyógyszerek klinikai bevezetéséhez tudunk hozzájárulni.
Hosszú távon ez az együttműködések szélesítését eredményezi a
hazai és nemzetközi gyógyszerfejlesztő cégekkel. A projekt befejezése 2020. november végén várható.
Vereckei Zoltán

Stratégiai műhely az ÁOK-n
800 millió forintos pályázati forrásnak köszönhetően a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán stratégiai műhely
jött létre a szövetkárosító folyamatok molekuláris mechanizmusának felderítésére. A VEKOP 2.3.2-16-2016-00002 azonosító számú projekt hazai és uniós támogatásból valósul meg.
Stratégiai műhelyek kiválósága pályázatot nyert a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának hét munkacsoportja. Az eddigi magas szintű kutatási tevékenységnek és a
pályázatban résztvevő kutatócsoportok hatékony együttműködésének köszönhetően a kiíró Nemzetgazdasági Minisztérium
négyéves kutatási programot fogadott el az Általános Orvostudományi Kar önálló részvételével. A projekt fő célja, hogy komplex megközelítéssel, izolált rendszerekben, genetikailag módosított állatmodelleken és betegekből származó biológiai mintákból nyert eredmények felhasználásával azonosítsák a szövetkárosító folyamatokban kiemelt szerepet betöltő kulcsmolekulákat és jelátviteli mechanizmusokat. Az alapkutatás eredményeként kimutatott molekulák és mechanizmusok a jövőben számos
betegség új terápiás alapját képezhetik, megalapozva a folyamat
gyakorlati hasznosítását.
A stratégiai műhely szakmai vezetője dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, aki a magyarországi immuno-

lógiai kutatások egyik meghatározó személyisége. A kiválóságra
épülő stratégiai központ öt másik szenior vezetője: dr. Buzás
Edit, dr. Hunyady László, dr. Ferdinandy Péter, dr. Geiszt
Mikós, és dr. Mócsai Attila professzorok, az orvos-biológiai kutatások kiemelkedő és elöljáró művelői hazánkban. A projekt hetedik vezető résztvevője dr. Jakus Zoltán egyetemi docens, aki a
közelmúltban tért haza az MTA Lendület programjának köszönhetően az Egyesült Államokból.
A MOLMEDEX konzorciális stratégiához szorosan illeszkedő projekt keretében a hét kutatócsoport, amelyek mindegyike korábban már az orvos-biológiai kutatások területén nemzetközi szinten jelentős eredményeket ért el, közösen egy új stratégiai műhely
kialakítását célozza meg. Az új szakmai műhelyben a közös gondolkodás és tervezés révén világszínvonalon is kiemelkedő figyelmet kiváltó új kutatási eredmények elérésére törekszenek.
A projekt tervezett befejezése 2020. december 31.
Váczi András

19

XIX. évfolyam 5. szám 2018. július 9.

kutatói szalon

Junior Prima díjasok eredményeit mutatták
be a Kutatói Szalonban
A májusi Kutatói Szalonban az elmúlt öt év Junior Prima díjasai közül öten számoltak be legújabb kutatási eredményeikről. Az
eseményen dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta: a munka, a teljesítmény és
az elismerés hármasa van jelen ebben a díjban, amit minden évben öt kategóriában adnak át a fiatal tehetségeknek. Kiemelte: a
Semmelweis Egyetem büszke lehet, hiszen mindig van egyetemi díjazott is.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A rendezvény házigazdája dr. Fekete György, a
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program
elnöke, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika professor emeritusa ismertette az előadók életpályájának főbb állomásait, majd méltatta a fiatal kutatók tudományos teljesítményét. Dr. Lazáry Judit,
a Kútvölgyi Klinikai Tömb Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály munkatársa az endokannabinoid rendszer genetikai markerei és a pszichés
zavarok összefüggését kutatja. A kutató előadásában az endokannabinoid rendszerhez tartozó zsírsavamid hidroláz (FAAH) génjében található funkcionális polimorfizmus, a gyermekkori trauma,
valamint a szorongás kapcsolatát elemző vizsgálatát mutatta be. A bemutatott eredmények jelentőségét növeli, hogy a FAAH az utóbbi évek egyik
legjelentősebb pszichofarmakológiai targetje volt,
azonban anxiolítikumként való tesztelése halálos
áldozatot követelt. Az előadás konklúziója felhívta
a figyelmet az állatkísérletes vizsgálatok korlátozottságára és a humán genetikai vizsgálatok jelentőségére.
Dr. Szász A. Marcell, az Onkológiai Központ kutatás koordináló főmunkatársa Kutatás a rákgyógyászatban – kit
kezeljünk, a primer tumort, az áttétet vagy a beteget? című előadásában kiemelte: minden beteg egyedi genetikával és fenotípussal
rendelkezik, ennek megfelelően a tumorok genetikája is különböző. A daganatokkal kapcsolatos morfológiai és molekuláris
genetikai vizsgálatok újabb eredményei alapján olyan részletek
váltak ismertté, amelyek alapvetően megváltoztathatják az onkológiai gondolkodást – mutatott rá. Elmondta, a tumoros betegség egy folyamat, a daganatok dinamikusan változnak, a daganatos áttétek pedig különböző helyeken különböző sejtösszetételt
mutathatnak a genetika tükrében. A jövőben jobban megértve
a tumorbiológiai folyamatokat, a molekuláris onkológia fejlődésével és innovatív betegvizsgálatokkal hatékonyabban tudunk
fellépni a metasztatikus (áttétes) betegség ellen is – hívta fel a
figyelmet.
Az Élettani Intézet tudományos munkatársa, dr. Enyedi Balázs a
szöveti sérülés nyomán kialakult gyulladásos válasz vizsgálatáról
szóló – nagyrészt New Yorkban keletkezett – kutatási eredményeit
ismertette. A kérdésük az volt, hogy a sebzés hogyan aktiválja
az immunrendszert, honnan tudják a fehérvérsejtek, hogy pontosan hol van a sérülés; a vizsgálatokat zebrahalakon végezték.
Mint elmondta, sikerült egy új jelpályát és mechanizmust leírniuk,
melynek központi eleme a sebzés során bekövetkező sejt- és sejtmagduzzadás, mely végső soron az eikozanoidok családjába tartozó lipid természetű gyulladásos mediátorok termeléséhez vezet.
Dr. Csuka Dorottya, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika tudományos
munkatársa A komplementrendszer és azon túl: új-generációs szekvenálás az örökletes vesebetegségek kutatásában című előadásában
az atípusos hemolitikus urémiás szindróma (aHUS) hátterében álló
genetikai mutációkra vonatkozó eredményeket ismertette. Mos-

tanra legalább 8-10 gén ismert a betegség hátterében, de a betegek mintegy 30 százaléka esetén továbbra sem ismert a kiváltó
ok, ezért további génmutációkat kutatva a komplementrendszerben és más plazma enzimrendszerekben újabb variációkat is felismertek. Az új-generációs szekvenálás módszeréről szólva előnyként említette a gyorsaságot, és hogy nagy mennyiségű adat létrehozására képes, továbbá sokat segíthet olyan esetekben, amikor valamilyen új mutációt keresnek. Hátránya, hogy a ritka variációk felismerésekor minden esetben validálás szükséges, szoros
minőségi ellenőrzést kell folytatni, valamint érdemes a labornak a saját igényére szabott kiértékelési módszert alkalmaznia.
Endokannabinoidok az elhízott szívben címmel tartott előadást dr.
Varga Zoltán, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi adjunktusa, aki kutatásai során az elhízás és a metabolikus
szindróma szervi károsodásaira, azon belül is főleg a máj és a
szív elváltozásaira fókuszál. A kóros elhízás során a szívben ún.
megtartott ejekciós frakcióval társuló szívelégtelenség alakul ki,
amely a pangásos szívelégtelenséghez hasonló tünetekkel jár –
ismertette hozzátéve: farmakológiailag nehezen megközelíthető
betegségről van szó, a klasszikus szívelégtelenségre használt szerek többsége hatástalan a kezelés során. A bemutatott kutatás
célja az volt, hogy a CB1 receptort terápiás és diagnosztikus célpontként vizsgálják a szívben kóros elhízás során állatmodellben
és humán validációval. A másik cél új módszertanok bevezetése
volt az endokannabinoidok és receptoraik vizsgálataira. Összefoglalva elmondta, hogy az állatkísérletek alapján valószínűsíthető, hogy a fokozott endokannabionid tónus fontos szerepet
játszhat a szívizom károsodásában az elhízás során.
Keresztes Eszter, Kiss-Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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baráti kör

Semmelweis Egyetem

A leköszönő rektor tartott előadást a Baráti
Kör találkozóján

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem Baráti Körének májusi összejövetelén dr. Szél Ágoston búcsúzott el a Baráti Kör tagjaitól. A június végén
leköszönt rektor bemutatta az elmúlt hat év munkáját, számot adott a legfontosabb eredményekről, nehézségekről, mérföldkövekről. A rendezvény második előadója, Tarjányi Eszter IV. éves orvostanhallgató kutatási eredményeit ismertette a zeneterápia és
a bőr-bőr kontaktus koraszülöttek agyi oxigenizációjára gyakorolt hatásáról. A megjelenteket a Baráti Kör elnöke, dr. Monos Emil
professor emeritus köszöntötte.
Dr. Szél Ágoston előadása első
felében kiemelve gyermekkora
néhány fontosabb pillanatát,
rávilágított arra, hogy fiatalkori
érdeklődése egyértelműen predesztinálta későbbi pályáját. Mint
elmondta, három-négy éves korában, szülei könyvtárában sajátította el a betűvetést, majd hamar
rátalált logopédus édesanyja
orvosi témájú könyveire a polcokon. Ettől kezdve az anatómia,
az emberi szervek képezték kedvenc témáját, ha rajzolásról volt
szó, 11 évesen pedig elkészítette
élete első anatómiai jegyzetét.
Egyetemi tanulmányairól szólva
elmondta, bár mindig is az Anatómiai Intézet vonzotta leginkább,

volt időszak, amikor komolyan csábította a klinikum, sőt, rövid
ideig foglalkozott is betegek gyógyításával. Élete egyik első és
legjelentősebb csalódásának tartja, amikor dékánhelyettesi pozíciója után megpályázta az ÁOK dékáni székét, amit végül nem
sikerült elnyernie. Karrierjének egyik leginkább kiegyensúlyozott
állomásaként említette a Doktori Tanács elnöki címét, boldogan
emlékszik vissza erre a kifejezetten konfliktusmentes hat évre –
mondta el.
2012-től tölti be rektori pozícióját, melynek kezdeti időszaka
nem volt problémamentes, elmondása szerint több olyan üggyel
is kénytelen volt foglalkozni, amik aztán hónapokig, sőt évekig

húzódtak és nyomták
a vállát. Fontos mérföldkőként említette
dr. Szász Károly kancellár érkezését, a kezdeti időszakról szólva
elmondta, nem volt
zökkenőmentes
az
összecsiszolódás, de
egy évnyi nehéz időszak után ma már felhőtlen és együttműködő a viszonyuk.
Hangsúlyozta,
hálás
azért, amit ez idő alatt
tanult. Rektori tisztségével kapcsolatban
kiemelte, egy felsőbb
pozícióban
mindig
nagyon fontos az alázat, hogy a kollégákkal és a hallgatókkal ne felsőbbrendűként,
hanem egyenrangú félként, minden arroganciát mellőzve kommunikáljon. Egy rektor ne hadvezér vagy diktátor, hanem karmester legyen – fogalmazott. Beszéde végén köszönetet mondott minden kollégájának, segítőjének az elmúlt hat évért, hangsúlyozta, bár az elmúlt időszak nem volt konfliktusmentes, a folytatásra bármikor habozás nélkül mondana igent.
Dr. Szász Károly kancellár dr. Szél Ágoston szavaira reflektálva
köszönetet mondott a rektornak, és kiemelte, jól kiegészítették
egymást a közös munka során.
Az est második előadója Tarjányi Eszter IV. évfolyamos orvostanhallgató friss kutatásának eredményeiről számolt be A zeneterápia és a bőr-bőr kontaktus hatása az agyi oxigenizációra koraszülöttekben címmel. Az egyetemista az elmúlt egy évben a kenguruzás
és az anyai énekhang hatását vizsgálta az élettani paraméterekre,
különösen az agyi oxigenizációra fókuszálva. Vizsgálatukat az I.
Sz. Gyermekgyógyászati Klinika PIC Osztályán végezték. 14 stabil állapotú koraszülöttet vontak be a kutatásba, négy különböző
pozícióban monitorozva a regionális agyi oxigenizációt, a perifériás oxigénszaturációt és a pulzusértéket. A végzett beavatkozások során az agyi oxigenizáció emelkedését észlelték, melynek
kedvező neurológiai hatásai lehetnek például a tanulás, memória, szociális kogníció, érzelmi reguláció fokozása, valamint a típusosan fellépő szociális- és viselkedészavarok csökkentése. Következtetésenként megállapították, hogy a zeneterápia és a bőr-bőr
kontaktus együttes alkalmazása nagyon sokak számára elérhető
noninvazív, potenciálisan hatékony kiegészítő módszer lehet a
PIC osztályokon. Ugyanakkor az alacsony betegszám és a babák
állapotának súlyossága miatt további vizsgálatok elvégzésére van
szükség a jövőben.
Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Az egészségügy legnagyobb kihívásait vitatták meg az
EHMA konferencián
XIX. évfolyam 5. szám 2018. július 9.

Több mint 30 ország közel 400 egészségügyi menedzsere látogatott el Budapestre. A kongresszus szekciói 12 kiemelt témát
jártak körbe részletesen: megvitatták egyebek mellett a big data
felhasználásának lehetőségeit, a társadalom mentális betegségeinek kezelési stratégiáit, valamint a betegek és a társadalom
bevonásának módjait az egészségügyi rendszert érintő döntésekbe. A konferencia első napján Reinier Schlatmann, a Philips
vezérigazgatója és dr. Usman Khan, az European Health Management Association vezérigazgatója mellett dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) igazgatója
köszöntötte a résztvevőket.
Dr. Szócska Miklós lapunknak adott interjújában hangsúlyozta, az
EMK 1992 óta tagja az EHMA közösségnek, mely tagság nagyon
sokat lendített az EMK nemzetközi láthatóságán. Az igazgató hozzátette: 2006-ban már közreműködhettek egy EHMA kongresszus
szervezésében, de a 12 évvel ezelőtti szárnypróbálgatások után
most ők adhattak irányt a konferenciának, a többi között oktatási
workshopokkal bővítették a programot, így egy igazán innovatív
és tanulásközpontú programot állítottak össze.
A háromnapos konferencia egyik kiemelt témája a big data volt,
mely egyre nagyobb szerepet kap a diagnózisok felállításában és
a kezelés folyamatában egyaránt, egyre nagyobb jelentőséget
tulajdonítva ezzel a gyakorlatorientált kutatásoknak és adatgyűjtéseknek.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem és a European Health Management Association (EHMA) közös szervezésében rendezték meg a 34. EHMA
konferenciát. A háromnapos program során az egészségügy legégetőbb kérdéseire keresték a választ a résztvevők.

Az egészségügy jövője egy másik fontos fókuszát adta a kongresszusnak. A jövő egészségügyi rendszerének víziójában kiemelt
szerepet kap a digitalizáció, a személyre szabott diagnózisok és
kezelés, ezzel szemben viszont a kórházak továbbra is az egészségügyi rendszer középpontjában maradnak.
Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A szülés és a születés volt a fő témája a II. Ártó-Védő
Társadalom Konferenciának

Az ETK nevében dr. Vingender István oktatási dékánhelyettes szólt a résztvevőkhöz, elmondta, nagy öröm és megtiszteltetés a kar számára, hogy otthont adhat a konferenciának, ami
egyfajta missziót is betölt az egyetem életében. Kiemelte, a társadalomtudományoknak helyük van az orvos- és egészségtudományok között, sajátos szervező, integráló szerepet játszva.
Szólt róla, hogy az eredendően szociológiai indíttatású konferencia kibővült, számos társszakma csatlakozott az előadókhoz.
A Mentálhigiéné Intézet igazgatója, dr. Pethesné Dávid Beáta
hangsúlyozta, a konferencia egyik fő célja megmutatni a társadalomtudományok jelentőségét. Mint fogalmazott, hosszú távon is
fontos, hogy a társadalomtudomány az egyetemen a megfelelő
helyre kerüljön.
A Magatartástudományi Intézet nevében dr. Susánszky Éva
köszöntötte a résztvevőket. Az egyetemi docens beszámolt róla,
hogy a tavalyi konferencia legjobb előadásaiból összeállítottak egy tematikus kötetet, és az idei konferenciából is terveznek
hasonló kiadványt. Felidézte, az előző évi rendezvény hívószava
a jövő orvoslása volt, a mostani pedig a jövő társadalmáról szólt.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Második alkalommal rendezték meg az Ártó-Védő Társadalom Konferenciát, mely idén a szülés-születés témakörét járta körbe.
A rendezvényt az egyetem három szervezeti egysége – az Egészségtudományi Kar (ETK) Társadalomtudományi Tanszéke, az
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Magatartástudományi Intézete és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné
Intézete – közösen szervezte.

A rendezvényen 3 plenáris és 33 szekcióelőadáson vehettek részt
az érdeklődők. A konferencia fő témája a szülés-születés, de szó
esett még a többi között a párválasztásról, gyermekvállalásról és
az egyszülős családokról is.
Kiss-Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Új egyenruhát kaptak a portaszolgálatok munkatársai

hírek

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Megújult az egyetemen szolgálatot teljesítő több mint 200 portás munkaruházata. Az egyenruhák 2-3 évig tartó, ún. kihordási ideje
idén járt le, így kancellári döntés alapján a teljes portaszolgálati állomány munkaruháját lecserélték, illetve kiegészítették.

A Biztonságtechnikai Igazgatóság vezetője, Mészáros István
tájékoztatása szerint a ruhák elhasználódásán kívül a cserét az is
indokolta, hogy az egyetemre érkezők – például betegek, látogatók –, valamint az itt dolgozók először a portásokkal találkoznak, így fontos, hogy a rendszeres továbbképzésekkel biztosított

hatékony munkavégzés mellett megjelenésükkel is jó benyomást
tegyenek. A biztonságtechnikai igazgató hozzátette, hogy az
érintett munkatársak, valamint egyes intézetek, klinikák vezetői
is jelezték, hogy igényük van az egyenruhák minőségi cseréjére.
Az újításnak köszönhetően a telepek, tömbök közös szolgálatát,
illetve kültéri feladatokat is ellátó portások – 20 szolgálati helyen,
mintegy 54 munkatárs – április utolsó hetében az eddigi logózott
póló mellett ún. gyakorló nadrágot és új típusú, az elhasználódásnak jobban ellenálló logózott pulóvert vehettek át. Emellett
június elsejétől a klinikák, intézetek, egyéb egyetemi épületek
bejáratainál, 34 szolgálati helyen, 159 munkatársat láttunk el az
eddigi póló, illetve ing helyett logózott öltönnyel/kosztümmel és
inggel, valamint ehhez illő nyakkendővel/kendővel – ismertette
Mészáros István.
Az újításokat az idei évben esedékes cserére betervezett összegből, illetve a tavalyi megtakarításokból fedezték – mondta az
igazgató hozzátéve, hogy az intézkedés nem csak kifelé, az egyetemre érkezőknek szól, hanem reményeik szerint a portás munkatársak munkakörülményeit is sikerül így javítani.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Cukorbetegek számára fejlesztett applikációt az
egyetem hallgatója

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

56 ország közel 200 versenyzőjével küzd majd meg a nemzetközi innovációs verseny fináléjában a Semmelweis Egyetem IV. éves
orvostanhallgatója, Havlik Károly, a Falling Walls Lab magyarországi fordulójának nyertese. Informatikus testvéreivel közösen
kidolgozott projektjük középpontjában egy olyan alkalmazás áll, amely segít az inzulinkezelt cukorbetegeknek vércukorszintjük
megfelelő szinten tartásában.

A cukorbetegek számára a legfontosabb, hogy a vércukorszintjüket a megfelelő tartományban tartsák, az applikáció pedig abban
segíti őket, hogy a naplózáson alapuló előrejelzéssel elkerülhetővé váljanak a túl magas vagy túl alacsony értékek, illetve, hogy
időben értesüljenek róla, ha étkezésük vagy fizikai aktivitásuk
mennyisége korrekcióra szorul – mondta el Havlik Károly.
A mobilalkalmazást matematikus és informatikus testvéreivel

közösen fejlesztik, akik elsősorban adattudománnyal, adatbányászati technológiákkal és algoritmusfejlesztéssel foglalkoznak,
míg ő a tesztelésben részt vevő orvosokkal és betegekkel tartja a
kapcsolatot. Jelenleg egy új applikációt fejlesztenek a már meglévő alapján, aminek elsődleges célja, hogy a felhasználói funkciók működése mellett kipróbálják, még megbízhatóbbá tegyék
az algoritmus működését, amely az előrejelzést adja. A szeptembertől elérhető új alkalmazás ingyenesen biztosítja a naplózási
lehetőséget a felhasználóknak és több olyan kényelmi funkció is
elérhetővé válik, amely az előrejelzést pontosíthatja. Az étel-adatbázisból például pontosan nyomon követhető lesz, hogy az adott
elfogyasztott ételben mennyi szénhidrát, zsír és fehérje volt.
A csapat távlati célja, hogy az applikáció megkönnyíthesse a 2-es
típusú cukorbetegek életét is, illetve az, hogy a kifejlesztett algoritmust az orvostudomány más területein is bevezethessék.
Vona Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2018/06/27/cukorbetegek-szamara-fejlesztett-applikaciot-az-egyetem-hallgatoja/
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hírek

Az egyetem vezetése nevében először dr. Szél Ágoston rektor köszöntötte a résztvevőket, aki azt kívánta
a végzetteknek, hogy minden vágyuk váljon valóra
szakmájukban, amivel hat éve beiratkoztak az egyetemre. Hozzátette, hogy a jelenlévők hat évig voltak
az egyetem hallgatói, és most kezdik meg hivatásuk
gyakorlását, ő pedig hat év után köszön le rektori
tisztségéről, melynek kezdetén szintén részt vett egy
végzős bálon.
Dr. Merkely Béla, az egyetem július elsején hivatalba
lépő rektora azt mondta a végzősöknek, hogy legyenek büszkék magukra, mivel az ország legjobb egyetemén tanultak. Azt kívánta, hogy legyenek kitartóak,
és hivatásuk gyakorlása során folyamatosan gyarapítsák tudásukat, és mindig legyenek kíváncsiak az újra.
Mint mondta, a sportolók szerint a siker titka a megtett kilométertől függ, ezért azt tanácsolta, hogy járjanak be ők is sok ezer kilométert szakmájukban.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetemen 2012 óta hagyomány, hogy a frissen végzettek tiszteletére estélyt rendeznek. A gálavacsorát idén is a
Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartották, amelyen közel hatszázan vettek részt. A Végzős Bált ezúttal is az Alumni Igazgatóság
szervezte.

Treszkai Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az egyetem két munkatársa
nyert támogatást az MTA
Prémium posztdoktori
pályázatán

Top 700-ban a Semmelweis
a világ legjobb ezer
egyeteme között a CWUR
listáján

Harminc fiatal kutató, köztük a Semmelweis Egyetem két
munkatársa, Bazsáné dr. Csuka Dorottya, a III. Sz. Belgyógyászati Klinika tudományos munkatársa és dr. Szalai
Bence, az Élettani Intézet tanársegédje nyerte el a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) Prémium posztdoktori kutatói
programjának hároméves támogatását.

Hat magyar egyetem, köztük a Semmelweis Egyetem is
felkerült a Center of World University Rankings (CWUR), a
világ ezer legjobb felsőoktatási intézményét felsorakoztató
2018/19-es rangsorára. A Semmelweis Egyetem a rangsor
658. helyén áll, ezzel a legjobb szakegyetem Magyarországon.

Az MTA Posztdoktori Program keretében meghirdetett Prémium
posztdoktori pályázat célja, hogy nemzetközi szinten is jelentős eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatalok számára lehetőséget biztosítson kutatási
programjuk megvalósítására. A nyertes pályázók havi bruttó 600
ezer forintos támogatást kapnak, emellett dologi kiadásra, konferencia-részvételre, utazási és lakhatási költségekre is igényelhetnek támogatást évente legfeljebb 2,4 millió forint értékben.
A Junior Prima díjas dr. Csuka Dorottya nyertes pályázatának
címe Az alternatív és lektinkomplement útvonalak aktiválódásának,
szabályozásának szerepe vesebetegségekben, míg dr. Szalai Bence
a G-fehérjéhez kapcsolt receptorok onkogén szerepének átfogó
bioinformatikai analízise témában nyerte el a kutatási támogatást.
Forrás: MTA

A magyar intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem (413.) az első, a Semmelweis Egyetem (658.) a második, a
Debreceni Egyetem (696.) pedig a harmadik. A listán szerepel
még a Szegedi Tudományegyetem (758.), a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (823.) és a Pécsi Tudományegyetem (948.). A lista élén három egyesült államokbeli intézmény áll:
a Harvard University, a Stanford University és a Massachusetts
Institute of Technology.
A CWUR 18 ezer felsőoktatási intézmény közül, hét szempont
alapján választotta ki a világ ezer legjobb egyetemét, ide értve
az oktatás minőségét, a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit, az oktatók kiválóságát, a publikációk számát, az idézési
arányt és a szabadalmak számát.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

Csak együtt lehet előre jutni – Bencés
Ilona, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinika vezető főnővére
Ahhoz, hogy jó beteg-orvos-nővér kapcsolat jöjjön létre, nagyon fontosak a jó munkafeltételek, legyen szó akár a tárgyi vagy a
humánerőforrással kapcsolatos feltételek teljesüléséről – vallja Bencés Ilona, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika vezető
főnővére, aki úgy fogalmaz: reményei szerint klinikavezető főnővérként ő is tud tenni azért, hogy jó munkahelyi légkörben dolgozzanak a kollégák. Ez némileg kárpótolja azért, hogy a közvetlen, napi szintű betegágy melletti munkáról le kellett mondania a hét
évvel ezelőtti kinevezésekor.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Sosem volt kérdés, hogy
ápolónő szeretne lenni,
nem volt b verzió – emlékszik vissza a kezdetekre
Bencés Ilona, akit a betegekkel való közvetlen kapcsolat, a betegágy melletti
munka lehetősége vonzotta erre a területre. Mint
fogalmaz, az ápolói hivatás lehetőséget ad arra,
hogy az ember napi szinten érezze: tett valami jót
és hasznosat a másikért.
Éppen ezért nehéz döntés volt számára, mikor
2010-ben elvállalta a Bőr-,
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika klinikavezető
főnővéri feladatait, hiszen
ezzel párhuzamosan le
kellett mondania a betegek napi szintű gondozásáról, segítéséről. A mérleg másik serpenyőjében
ugyanakkor az új kihívások
voltak, valamint a lehetőség, hogy aktívan részt
vehet a mindennapi munkavégzés feltételeinek megteremtésében, vagyis hatással lehet a kollégák munkakörülményeire.
Ahhoz, hogy jó beteg-orvos-nővér kapcsolat jöjjön létre, nélkülözhetetlenek a jó munkafeltételek, legyen szó akár a tárgyi vagy
a humánerőforrással kapcsolatos feltételek teljesüléséről – vallja
Bencés Ilona, aki egyértelműen a csapatmunkában hisz. Nagyon
fontosnak tartja, hogy a munkatársak legyenek aktívak és mondják el ötleteiket egy-egy kérdés, probléma kapcsán, hiszen sokszor azok látják a legjobban az adott helyzetet, akik a legközelebb vannak hozzá. Szintén kiemelte a vezetőség példamutatásának fontosságát, a csapathoz való hozzáállását. – Nem elég csak
a klinika jó működésére gondolni, azt is szem előtt kell tartani,
hogy az egyes kollégák személyes egyéni érdekei mit kívánnak –
fogalmazott, hozzátéve, hogy ez erősíti a csapatszellemet és így
a klinikát magát is. Bencés Ilona egyik alapelve egyébként, hogy
nem kér olyat mástól, amit maga sem tenne meg. Klinikavezető
főnővérként a legfontosabb feladatának a jó munkahelyi légkör
megtartását emelte ki; egy olyan közeg kialakítását, melyben jól
tudnak dolgozni a kollégák.
Mint visszaemlékezett, fontos mérföldkőnek tartja, hogy kinevezése évében kezdődött a klinika átépítése, mely jelentős változást

hozott, de hatalmas munkát is jelentett. Ugyanakkor a közös ügy
érdekében együtt mozdultak a munkatársak és nagyon jó csapatszellem alakult ki. Bencés Ilona összesen mintegy hetven fős gárdával dolgozik együtt, ebbe beletartoznak az asszisztensek, fekvőbeteg-osztályon dolgozó ápolók, betegszállítók és takarítók is.
A klinikavezető főnővér szerint a szakdolgozói munkát tekintve a
bőrgyógyászat speciális terület, mivel a kezelések egy része helyi
jellegű, amit a nővérek végeznek orvosi utasítás alapján. Hatalmas motivációs és inspiráló erővel bír, mikor azt láthatjuk, hogy a
kezünk munkája nyomán szemmel láthatóan változik egy beteg
állapota, aki adott esetben hónapok vagy évek óta szenved egy
elváltozástól – érzékelteti Bencés Ilona. A bőrbetegek a tapasztalatai szerint egyébként érzékenyebbek lelkileg, hiszen nagy megterhelést jelentenek a látható elváltozások. Az itt dolgozóknak
különösen fontos feladata, hogy nyugodt, biztonságos közeget
tudjanak teremteni a betegek számára – mondja a főnővér.

Bencés Ilonát egyébként a múlt évben választották meg a Magyar
Dermatológiai Társulat Szakdolgozói szekciója elnökének, így
aktívan részt vesz az idei nagygyűlés szakdolgozói előadásainak
szervezésében és célul tűzte ki a dermatológia szakmai presztí
zsének méltó helyre emelését a szakdolgozók körében. Fontosnak tartja a szakma és a betegek közötti együttműködés erősítését is. Ezért évekkel ezelőtt, mint mondja, örömmel csatlakozott a
budapesti Semmelweis Psoriasis Klubhoz, melynek működéséhez
a klinika biztosítja a helyszínt és igény esetén a szakmai segítséget, továbbá részt vesz a Magyar Psoriasis Klubok Egyesületének
vezetőségének munkájában is.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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asklepios campus hamburg

Zahlreiche Erfolgsmeldungen zum Ende der
ersten Dekade am ACH
Der Asklepios Campus Hamburg (ACH) hat 2018 erstmalig an einem bedeutenden internationalen Hochschulranking teilgenommen und auf Anhieb hervorragende Ergebnisse erzielt. Eine interne Umfrage nach den Gründen für abgelehnte Plätze an staatlichen Hochschulen fiel erfreulich aus. Noch einmal mehr Dozentennamen als in den vergangenen Jahren finden sich auf der aktuell
erschienenen FOCUS-Liste TOP-Ärzte 2018. Und ACH -Studierende sind neuerdings auch als Mieter des Hamburger Studierendenwerks willkommen.

ACH erstmals und erfolgreich im namhaften
U-Multirank gelistet
Im zehnten Jahr seines Bestehens hat
sich der ACH erstmals am sogenannten U-Multirank (UMR) des Centrums
für Hochschulentwicklung (CHE) der
Bertelsmann Stiftung beteiligt. Das
CHE führt jedes Jahr das maßgebliche Ranking deutscher Hochschulen durch, an dem der ACH als
deutsche Niederlassung einer ungarischen Universität jedoch
nicht teilnehmen kann. Beim UMR handelt es sich nicht um ein
herkömmliches Ranking anhand weniger Kriterien und mit dem
Ergebnis einer Rangliste. UMR ist vielmehr eine Bewertung von
Hochschuleinrichtungen durch Studierende für Studierende und
Studienbewerber mit dem Ziel, ihnen anhand einer Vielzahl von
Kriterien eine Orientierungshilfe bei der Wahl einer Universität für
den Studienbeginn oder einen Hochschulwechsel zu bieten.
Im mittlerweile 5. UMR, dessen Ergebnisse seit kurzem publik sind, wurden weltweit 1.614 Hochschuleinrichtungen aus 95
Ländern in 21 Fachrichtungen nach 13 Kriterien bewertet. Diese
reichen von der Qualität der Lehre und der Hochschulorganisation über die Möglichkeit von Auslandsemestern bis hin zu extracurricularen Angeboten. Knapp 100 deutsche Universitäten und
andere Hochschuleinrichtungen haben sich beteiligt, darunter
so namhafte wie die Universitäten in Heidelberg, Göttingen und
München. Umso erfreulicher ist es, dass der ACH beim Vergleich
mit solchen Schwergewichten auf Anhieb hervorragend abgeschnitten hat.
Bei einer Rücklaufquote unter den Studierenden der Semester
fünf bis zehn, die rund das Dreifache des von UMR geforderten
Minimums betrug und damit repräsentative Ergebnisse generierte, erzielte der ACH über alle Kategorien hinweg eine überdurchschnittliche Bewertung der overall learning experience von
1,56 (Note 1 = sehr gut, Note 5 = sehr schwach). Dieses Ergebnis
freut uns natürlich sehr, konstatiert der Geschäftsführer der Asklepios Medical School (AMS), Dr. Christoph Jermann, und fährt
fort: – Es zeigt aus Sicht der Studierenden, dass der ACH weder
den nationalen noch den internationalen Vergleich scheuen
muss. Es ist auch ein schöner Dank an die Dozenten und das
Team für die hervorragende Arbeit, die sie täglich in der Lehre
und in der Betreuung leisten.
Zwei weitere Erfolgsmeldungen vor der Sommerpause sollen
nicht unerwähnt bleiben: Erstens bestätigt eine Umfrage unter
den Studierenden am ACH, dass sich viele in den Semestern fünf
bis sieben noch an staatlichen Universitäten beworben haben.
Rund 25 Prozent der Befragungsteilnehmer haben Plätze sogar
an mehreren renommierten Universitäten angeboten bekommen – und sich dagegen entschieden, weil sie die Verbindung
von Semmelweis Curriculum und ACH Lernbedingungen für die
bessere Alternative hielten! Zweitens gibt die Liste TOP-Ärzte

2018, die seit 25 Jahren vom Magazin FOCUS erstellt wird, Anlass
zur Freude: Auf ihr finden sich die Namen von 21 ACH Dozenten/
Asklepios-Ärzten und damit nochmals fünf mehr als im vergangenen Jahr.

Fünf ACH Studierende beim 99. Deutschen
Radiologenkongress
Gleich fünf Studierende vom Asklepios Campus Hamburg (ACH)
erhielten in diesem Jahr ein Stipendium für das Nachwuchsprogramm Hellste Köpfe für die Radiologie im Rahmen des Deutschen
Röntgenkongresses vom 9. bis 12. Mai. Zusammen mit der Unterstützung durch den ACH, der jedes Jahr Anreise und Unterkunft
für teilnehmende Studierende finanziert, ermöglichte ihnen dies
vier erfolgreiche Tage in Leipzig.

Wohnheimplätze für ACH Studierende und
Nachrücker
Zum Beginn des Herbstsemesters 2018/19
erhält der ACH für seine Studierenden
erstmals ein garantiertes Kontingent von
Wohnheimplätzen in einer der Wohnanlagen des Studierendenwerks Hamburg.
Darüber hinaus können sich ACH Studierende dort künftig auch allgemein um ein
Zimmer bewerben. Und selbst Nachzüglern ist eine Sorge genommen: Für den Fall einer späteren Zusage
eines Studienplatzes am ACH stehen ihnen von Mitte August bis
Ende Oktober vier wochenweise belegbare Gästezimmer des Studierendenwerks zur Verfügung, so dass sie sich ohne Wohnungsnot sofort auf das Studium konzentrieren können.
Nicola Sauter-Wenzler
Ausführliche Zahlen sowie weiterführende Links in den Berichten
auf www.asklepios.com/ach.
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Elhunyt dr. Nagy Gábor
2018. június 6-án hosszú és türelemmel viselt betegségét
követően elhunyt dr. Nagy Gábor egyetemi tanár, a Fogászati
és Szájsebészeti Oktató Intézet Orális Diagnosztika Osztályának osztályvezető főorvosa.
Dr. Nagy Gábor 1957. március 16-án született Debrecenben. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végezte 1975-81 között. Már harmad
éves korától részt vett a DOTE Biokémiai Intézet Diákkörének
munkájában, bekapcsolódva a kutatásba és demonstrátorként az
oktatásba is. Kutató munkájának kezdetét ötödévesként díjnyertes TDK-pályamunka jelezte. Az általános orvosi diploma megszerzését követően a DOTE Stomatológiai Klinikáján nyert alkalmazást. Itt tevékenykedett, először mint klinikai orvos, a szájsebészeti osztályon, majd 1985-ben Fog- és Szájbetegségek tárgyból szerzett szakvizsga után a klinika Parodontológiai és Szájbeteg Osztályán dolgozott mint egyetemi tanársegéd. További klinikai tevékenységét is ezen a szakterületen fejtette ki, 1990-1996
között egyetemi adjunktusként, majd 1996-2000 között mint
egyetemi docens. 1996-tól a DOTE Stomatológiai Klinikájának
Parodontológiai Tanszékén tanszékvezető-helyettes lett. Ez időszak alatt tudományos tevékenysége főleg a nyálmirigybetegségek (hyposalivatio), illetve a poliszisztémás autoimmun kórképek
stomatológiai vonatkozásai felé irányult. E témával kapcsolatban
két magyar szabadalma került bejegyzésre. Tudományos munkája szorosan összefüggött az autoimmun kórképekben szenvedő betegek gondozásával, melyet a DOTE-n működő, általa
megszervezett munkacsoport tagjaként, több szakterület képviselőjével szorosan együttműködve végzett. 1995-ben szerezte
meg az orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot.
1998-tól felkérést és kinevezést kapott a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Karán mint az Orális Diagnosztika tárgy
előadója. Ezzel párhuzamosan végezte oktatói munkáját a DOTE
docenseként, mely több tárgy keretében (Parodontológia, Orális
Medicina, Preventív Fogászat, Stomatológia) gyakorlati és elméleti képzésre terjedt ki. 1999-ben akkreditálták a Debreceni Egye-

Fotó forrás: Fogorvostudományi Kar

emlékezet

Semmelweis Egyetem

tem Fogorvostudományi Kutatások című doktori programjában,
mint témavezetőt, ezzel is elősegítve a debreceni Fogorvostudományi Kar létrehozását. 2001-ben
ráépített szakvizsgát szerzett az
újonnan bevezetett Parodontológia tárgyból. 2000 decemberétől a Semmelweis Egyetem Orálbiológia Tanszékére nyert kinevezést mint egyetemi docens.
2002-ben habilitált, 2005-ben
egyetemi tanárrá nevezték ki.
2007-től 2013-ig a Semmelweis
Egyetem Orális Diagnosztikai
Tanszékének vezetője volt. 2013tól a Fogászati és Szájsebészeti
Oktató Intézet Orális Diagnosztikai Osztályát vezette.
Oktatói tevékenysége során számos diplomamunka és szakdolgozat megjelenését irányította, több PhD-értekezés elkészítésében
és bírálatában vett részt. Tevékenységét 1998-ban a DOTE-n az Év
Oktatója kitüntetéssel ismerték el. 1997-től az országos szakképesítő bizottság, majd 2000-től 2008-ig a Fog- és szájbetegségek
Szakmai Kollégiumának tagja volt. Munkásságát 2000-ben megjelent monográfiája (Nyálmirigy betegségek) foglalta össze, majd
a Fogorvosi ismeretek – Tesztkérdés gyűjtemények és magyarázatok című könyvben, valamint az Orális mikrobiológia, immunitástan, diagnosztika és infekciókontroll című könyvben is több
fejezete jelent meg. Társszerkesztésében 2005-ben megjelent a
Magyarországon úttörő Orális Diagnosztika tankönyv, valamint a
Gerosztomatólógia szakkönyv.
Nagy professzor a magyar fogászat jelentős személyisége volt.
Mind kutató, mind gyógyító-megelőző, mind oktató munkája
jelentősen hozzájárult a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet tevékenységének magasabb szintre emeléséhez és az egész
Fogorvostudományi Kar elismertségének növeléséhez hazai és
nemzetközi szinten egyaránt. Számíthattunk rá tudományos kérdésekben csakúgy, mint emberi problémák megoldásában. Gyászoljuk kollégái, barátai, munkatársai és betegei. Együtt érzünk
szerető családjával.
Dr. Kivovics Péter

A budapesti Semmelweis Szimpóziumon találkoztak a
japán, lengyel és magyar sebészek
A budapesti Stefánia Palotában rendezték meg a Japán-Magyar-Lengyel Sebész Társaság harmadik Triangle szimpóziumát, egyben a nyolcadik japán-magyar tudományos találkozót. A Semmelweis-emlékév programsorozatába is illeszkedő rendezvény a
Semmelweis Szimpózium címet és a Clean hands save life jeligét kapta.
A rendezvény megnyitóján dr. Sándor József egyetemi tanár, a
társaság alapító társelnöke, a szimpózium házigazdája röviden
ismertette a szakmai programot és a 200 évvel ezelőtt született
Semmelweis Ignác életét, aki előtt nemcsak a rendezvény elnevezésével tisztelegtek, hanem számos előadás épült a kórházi,
sebészeti higiénia témakörére. A megnyitón Sato Kuni, Japán
magyarországi nagykövete, valamint Jerzy Snopek lengyel
nagykövet is köszöntötte a résztvevőket. Dr. Szél Ágoston rektor
szavait dr. Csukás Domokos, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani
Intézet tanársegédje tolmácsolta a jelen lévőknek. A japán delegáció nevében dr. Kitajima Masaki, a lengyel küldöttség képviseletében dr. Grzegorz Wallner, a Magyar Sebész Társaság nevében pedig dr. Damjanovich László szólt a résztvevőkhöz.

A kétnapos szakmai program előadás-, valamint poszterszekcióiban több mint száz előadás keretében mutatták be a többi közt
a katonai sebészi munka sajátosságait, a minimálisan invazív eljárások legújabb módozatait, korszerű műtéti ellátáshoz, operatív
eljárásokhoz, valamint a kézfertőtlenítés fontosságához kapcsolódó aktuális eredményeit. A sebészet szétágazó tudományának
számos területét átfogó tudományos találkozó során japán és
lengyel előadók arról is beszámoltak, hogy hazájukban hogyan
ismerkedtek meg Semmelweis tanításával, hogyan vált elfogadottá az aszepszis elmélete és gyakorlata – tette hozzá dr. Sándor József, aki kiemelte, hogy így a szimpózium az emlékév egyik
jelentős nemzetközi eseménye.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

D r. Réc s án Z s u z s a , D r. N ag y Zol t án Z s ol t (s zerk .)

OP T IK AI KOHER ENCIA T OMOGR ÁFIA
A SZEMÉSZE T BEN
Az optikai koherencia tomográfia a szemészeti diagnosztika nélkülözhetetlen eszköze, jelentősége
a réslámpáéhoz hasonlítható. Napjainkban a technikai fejlődésnek köszönhetően egyre szélesebb körben elérhető. Könyvünket mindenek előtt a mindennapi klinikai gyakorlatot segítő, saját tapasztalatokon alapuló, kizárólag saját felvételeket tartalmazó, képelemző atlasznak szántuk. Tisztelettel ajánljuk
kiadványunkat a téma iránt érdeklődő szakorvosoknak, szakorvosjelölteknek, orvostanhallgatóknak.
Dr. Nagy Zoltán Zsolt, tanszékvezető egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika
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Közös nyelvünk a könyv!

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

15. SEMMELWEIS
KÖNYVHÉT
K e z d d a Ta n é v e t a S e m m e l w e i s K i a d ó n á l !
Időpont:
2018. szeptember 10–14-ig
Helyszín:
Legendus könyvesbolt
EOK könyvesbolt
Szeretettel várjuk az egyetemi hallgatókat
és érdeklődőket a jegyzet- és tankönyvvásárunkon,
melyet immár 15. éve rendezünk meg
a szeptemberi tanévkezdéskor.
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