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Semmelweis
Egyetem
A Semmelweis Egyetem hallgatóinak és közalkalmazottainak lapja

THE rangsor:
a Semmelweis Egyetem szerepel
az élen a magyar egyetemek közül

1956 az egység, az összefogás
és a közösségi szolidaritás
szimbóluma

Új egyetemtörténeti sorozat indul
a 250 éves jubileumra készülve

Buday László, Nyitray László, Perczel András (szerk.)

Ezerarcú fehérjék

ÚJ!

Fehérjék ezreinek működése teszi a sejteket élő
rendszerré: „személyre szabják” a kémiai reakciókat,
működtetik a sejtek energiagyárait, teljesítik az örökítés kényes feladatát, motorokként „áruszállítást” és
sok más feladatot végeznek. Mindezek megismerésével a Protein Science foglalkozik, melynek az első
magyar nyelvű szakmai összefoglalóját tartja kézben
az olvasó. E nagylélegzetű, 26 módszertani és 16 fehérjecsaládot példaként bemutató fejezetből álló,
ezeroldalas szakkönyv közel 100 szerző munkáját
foglalja magában. A szerteágazó tématerületeket
a három szerkesztő: az orvos, a biológus és a kémikus három különböző irányból megközelítve igyekezett koherens egységbe rendezni. Egy közös cél vezérelte munkájukat: a fehérjék mibenlétének jobb és
mélyebb megértése.
Legendus ára: 10 000 Ft

w w w. s e m m e l w e i s k i a d o . h u
Szendrői Miklós, Szőke Györg y (szerk .)

AZ ORTOPÉDIA TANKÖNYVE
Megjelent!

Felhívás agykutatásra!
Olyan egészséges, jobb kezes, 20-50 év közötti
hölgyeket és urakat keresünk, akik az elmúlt időszakban több, jelentős negatív eseményt éltek át,
például a munkahelyükön vagy a családi életükben
vagy pénzügyi szempontból.
Esetleg nem érte különösebb stressz, de érdeklődik a kutatásunk iránt? Akkor is jelentkezhet, kutatásunkhoz ilyen résztvevőket is keresünk!
Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan működik az agy
nyugalomban és különböző feladatok végzése
közben, melyet agyi Mágneses Rezonancia vizsgálattal (közismertebb nevén koponya MR-rel)
fogunk vizsgálni.
Aki szívesen részt venne, kérjük, írjon az
agykutatas.sote@gmail.com
e-mail címre, ahol további tájékoztatást kaphat a
vizsgálatról.

Legendus ára: 12 000 Ft

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

Az üzenet tárgyának kérjük, adja meg az
„Egészséges önkéntes” jeligét!
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Semmelweis Symposium 2018:
fókuszban a személyre szabott orvoslás új kihívásai
A személyre szabott orvoslás új kihívásai: a prenatális tesztektől a célzott tumorterápiáig
címmel rendezik meg a 2018-as Semmelweis Symposiumot november 8-9-én az Elméleti Orvostudományi Központban; az idei program főszervezője az I. Sz. Belgyógyászati
Klinika. Dr. Lakatos Péter egyetemi tanár, a szimpózium elnöke elmondta: a személyre
szabott orvoslást lehetővé tévő molekuláris biológia hihetetlen fejlődésen ment keresztül
az elmúlt évtizedben. A szimpóziumon azokat a legújabb diagnosztikai és terápiás eljárásokat mutatják be az endokrinológia, onkológia, hematológia, prenatális genetika és a
ritka betegségek területén, amelyeket ma már a napi gyakorlatban is alkalmaznak vagy a
közeljövőben várható a bevezetésük. A résztvevők egyebek mellett előadást hallhatnak a
cukorbetegség őssejtekkel való kezeléséről, valamint a genetika adta lehetőségekről az
egyénre szabott onkológiai ellátásban. A témák között szerepel a fájdalmas mintavétel
helyett egyszerű vérvételt jelentő úgynevezett likvid biopszia, mely dr. Lakatos Péter szerint forradalmasítani fogja a tudományterületet.
A két nap alatt összesen 33 angol nyelvű előadás hangzik el számos neves hazai és külföldi
szakembertől. A szimpózium – ahogy a korábbi években is – minden résztvevő számára
ingyenes, csak regisztrációra van szükség.

Részletes program és regisztráció a rendezvény honlapján: http://semmelweis.hu/symposium/semmelweis-szimpozium-2018/

szenátus
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Beszámoló a Szenátus szeptemberi
üléséről
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) rendelkezéseit érintő kérdésekről, személyi ügyekről és díjak adományozásáról is
szavazott a Szenátus szeptemberi ülésén. Napirendre került a 2018. évi vezetői költségvetés is.
Az ülés kezdetén dr. Merkely Béla rektor ismertette a szeptember 11-i elektronikus szavazás eredményét, mellyel a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) módosításáról döntöttek a
szenátorok. Döntött arról a testület, hogy a tudományos rektorhelyettesi pozíció elnevezése tudományos és innovációs
rektorhelyettesre változzon.
Szavaztak a Szervezeti és Működési Szabályzatot érintő,
Az egyetem alaptevékenységének megfelelő működését biztosító és támogató szervezeti egységeknek a rektor szakmai irányítása alá vonása című elterjesztésről. A dr. Merkely Béla rektor által benyújtott előterjesztés célja, hogy három igazgatóság esetében (Innovációs Igazgatóság, Kommunikációs és
Rendezvényszervezési Igazgatóság, Nemzetközi Kapcsolatok
Igazgatósága) a rektorhoz kerüljön a szakmai irányítás joga,
valamint a vezetők kinevezése és felmentése esetében is szükség legyen az egyetértésére, miközben a munkáltatói jogok a
kancellárnál maradnának. Az előterjesztés a Központi Könyvtárat a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságtól a rektor irányítása alá helyezné. A javaslatot a testület támogatta, dr. Szász
Károly kancellár vétójogával élve ugyanakkor nemmel szavazott, így a módosítások nem lépnek hatályba, hanem a fenntartó elé kerülnek elbírálásra. A kancellár a témában előzetesen közzétette írásos álláspontját a Szenátus adatbázisában (II.
pont), melyben kifejti egyebek mellett, hogy álláspontja szerint ezek az egységek nem az egyetem alaptevékenységébe
tartozó oktatás-kutatást végzik, hanem annak segítését, szolgálatát, mint a többi kancellári irányítású szervezeti egység.
Szavazott a testület arról, hogy az Orvosszakmai és Minőségfejlesztési Főigazgatóság (OFMI) beolvadással egyesüljön a
Klinikai K
 özponthoz tartozó Szakmai Irányítási és Szervezési
Főigazgatósággal, amellett, hogy a kontrolling és informatikai feladatok továbbra is kancellári hatáskörben maradnak.
A kancellár nem támogatta a kancellári hatáskörök átcsoportosítását jelentő előterjesztést, szintén élt vétójogával, és közzétette írásos álláspontját (III. pont). Megszavazták a szenátorok az I. és II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika összeolvadásáról szóló előterjesztést, mely október 1-jén lép hatályba.
Az egységes klinika létrehozásával egy erőteljes, a nemzetközi
szakmai életben is versenyképes intézet jöhet létre – emelte
ki a rektor.
Határoztak a korábbi kari bizottságok helyett létrejövő, egységes egyetemi Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságról
(SZEB), melynek elnevezésébe bekerült az utalás arra, hogy
hallgatói ügyekkel foglalkozik. Megválasztották a bizottság
karok és Hallgatói Önkormányzat által delegált tagjait is, a testület elnöke pedig dr. Benyó Zoltán, a Klinikai Kísérleti Kutató
Intézet igazgatója lesz.
Napirendre került a 2018. évi vezetői költségvetés, melyhez
szeptember 24-i ülésén az egyetem konzisztóriuma is megadta előzetes egyetértését. A Konzisztórium három javaslatot tett: a Klinikai Központ részéről felmerült 304 millió forint

fejlesztési igény jelenjen meg a költségvetésben; a vis major
keret felhasználásáról a kancellár és a rektor közösen döntsön; dolgozzon ki belső szabályozást az egyetem annak érdekében, hogy az intézmény vezetése már év elején, lehetőleg
márciusban terjesszen elő konszenzusos vezetői költségvetést.
A dr. Szász Károly által előterjesztett költségvetés 94,2 milliárd
forint bevételi és 96,1 milliárd forint kiadási főösszeggel került
meghatározásra, azzal a feltétellel, hogy a különbség forrása
a nem tervezett, de várható többletbevétel. A költségvetés
megszavazása előtt külön szavaztak a szenátorok a Konzisztórium fent leírt három javaslatáról, majd a Szenátus dr. Merkely Béla rektor érvelését elfogadva egyben szavazott az ez
évi vezetői költségvetésről és a Konzisztórium azon két javaslatáról (Klinikai Központ 304 millió forintos fejlesztési igénye,
vis major alap), mely érinti ezt. A szenátus a konzisztórium két
kiegészítésével elfogadta a költségvetést. A kancellár ugyanakkor e két javaslatra, majd ennek nyomán az ezekkel egyben
megszavazott költségvetésre nemmel szavazott. A Konzisztórium harmadik javaslatát, mely a belső szabályozás kidolgozására vonatkozott a költségvetés év eleji benyújtása kapcsán,
egyöntetűen elfogadta a testület.
Elfogadták a Szenátus őszi szemeszterének ülés- és munkatervét, döntöttek Doctor Honoris Causa kitüntető cím, valamint a
2018. évi Semmelweis Innovációs Díjak odaítéléséről. Elfogadták az ápolás mesterképzési szak közösségi szakápoló specializáció angol nyelvű tantárgyi programjait. Támogatták a sze
nátorok dr. Béni Szabolcs pályázatát a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettesi beosztására, valamint dr. Vingender
István pályázatát az Egészségtudományi Kar oktatási dékánhelyettesi pozíciójára. A testület támogató szavazata eredményeképp a Pető András Gyakorló Óvoda intézményvezetője Antoni Gábor Jánosné lesz, míg a Semmelweis Egyetem
Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma intézményvezetője Makk Ádám. A Fizioterápiai Tanszék tanszékvezetői beosztására támogatták dr. Horváth Mónika pályázatát, az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai
Intézet igazgatóhelyettese dr. Keszler Gergely lesz. A testület támogatta az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal titkárságvezetői beosztására Angyal Alexandra jelentkezését. Szavaztak a képviselők a Pető András Karon működő
Gyakorlati Képzési Bizottság és Kreditátviteli Bizottság személyi összetételének módosításáról.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Szász Károly cikkben említett álláspontja az
alábbi linken olvasható:
http://semmelweis.hu/hirek/files/2018/10/
Kancellar_allaspont_szenatus20180927.pdf
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megemlékezés

1956 az egység, az összefogás és a
közösségi szolidaritás szimbóluma
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára emlékeztek a Semmelweis Egyetem munkatársai. Az idei központi
ünnepségnek – melyet dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes nyitott meg – a Pető András Kar (PAK) adott otthont.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Bánhidy Ferenc emlékeztetett rá: hetedik éve él a
hagyomány a Semmelweis Egyetemen, miszerint az
1956-os központi ünnepségnek minden évben másmás kar ad otthont. „A karok egymásnak átadva a stafétabotot emlékeznek meg e fontos nemzeti ünnepről, mely történelmünkben máig az egység, az összefogás, a közösségi szolidaritás szimbóluma” – fogalmazott. A rektorhelyettes felhívta a figyelmet, hogy az
1956-os események évfordulóján mindig emlékeznünk
kell azokra az orvosokra, ápolókra, egészségügyi dolgozókra is, akik a rendkívüli körülmények között emberfeletti erővel végezték munkájukat, és ellátták a sebesülteket.
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, az idei rendezvénynek helyszínt adó PAK dékánja ünnepi beszédében dr. Pető András és dr. Bárczi Gusztáv történetein,
illetve utóbbi feljegyzésein keresztül emlékezett vissza a
62 évvel ezelőtti eseményekre. 1956-ban a kar névadója
a Bárczi Gusztáv vezetése alatt álló Gyógypedagógiai
Főiskola tanszékvezető tanára és a Mozgásterápiai Intézet igazgatója volt. Mint a dékán rámutatott, oktatóként
és vezetőként mindketten tudták, hogy minden körülmények között felelősséget kell vállalniuk diákjaikért és dolgo
zóikért. A harcok idején dr. Pető András felszólította a hallgatókat, hogy a gyógypedagógiai intézetekben levő gyermekek gondozásában segítsenek, mivel a nevelők az utcai események miatt
nem tudtak rendszeresen bejárni. A hallgatók az általános sztrájk
ellenére munkába álltak, hogy segítsenek a gyerekeknek.
A dékán a forradalmi napokat felidézve elmondta, hogy bár az
1956-os események bölcsője a Műegyetem volt, de a főváros
más felsőoktatási intézményei és diákszervezetei is csatlakoztak a
megmozdulásokhoz. Dr. Bárczi Gusztáv 1956/57-es tanévről szóló
év végi beszámolóját összegezve emlékeztetett, hogy a forradalom napján az egyetemeken délelőtt már sehol nem volt oktatás, mindenki a délutáni felvonulásra készült, amelyen az összes

egyetem és főiskola ifjúsága részt vett, köztük a Gyógypedagógiai Főiskola valamennyi hallgatója és dolgozója is. Szintén Bárczi
jelentését idézve szólt arról is, hogy november 7-én bevonult a
főiskolára a Szovjet Katonai Parancsnokság és a harcok következtében a hallgatók és dolgozók egyre inkább elszakadtak a főiskolától. Az elszámoltatás időszakában az intézmény vezetője számos fórumon állt ki kollégái és hallgatói mellett, azonban voltak,
akiket nem tudott megvédeni; több oktatót is elbocsájtottak, 22
hallgatónak pedig el kellett hagynia a hazáját.
Földesi Renáta, a kar főiskolai tanársegédje, a Pető András
hagyaték kutatója ünnepi beszédében egy volt orvostanhallgató
és kolléga forradalomról szóló visszaemlékezését osztotta meg
a közönséggel. Makk László a Gyógypedagógiai Főiskola diákjaként került kapcsolatba dr. Pető Andrással, aki felfigyelt rá, és
asszisztensi állást ajánlott számára a Mozgásterápiai Intézetben.
Később, mikor a forradalom utáni megtorlások idején Makk Lászlónak el kellett menekülnie az országból, Pető két bécsi címet és
két nevet adott meg neki. Miután Makk László átjutott Ausztriába,
kapcsolatba lépett az orvossal és az üzletemberrel, akiket dr. Pető
András ajánlott. Az orvos elvitte az Allgemeines Krankenhausba,
a világhírű bécsi kórházba, amely munkájába be tudott kapcsolódni egy időre, az üzletember pedig felajánlotta, hogy segít
neki részmunkaidős munkát és biztonságos lakást találni. „Pető
professzor ajánlólevele jól működött, szabad lettem” – idézett
Földesi Renáta Makk László önéletrajzi kötetéből.
Az ünnepség zárásaként az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatainak emléke előtt szimbolikus gyertyagyújtással tisztelegtek a résztvevők, a gyertyát dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes gyújtotta meg, majd dr. Szász Károly kancellár és dr.
Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, valamint az ünnepség résztvevői
virágot helyeztek el az áldozatok emlékére gyújtott gyertya előtt.
Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

THE rangsor: a Semmelweis Egyetem szerepel az
élen a magyar egyetemek közül
Hét magyar egyetem került be a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) most publikált világrangsorába, köztük a legjobban a Semmelweis Egyetem teljesített.
A Semmelweis Egyetem 401-500. helyen végzett a THE rangsorban, ezzel megőrizte korábbi helyét, bár a részeredményekben javítani tudott. A listán több mint 1250 egyetem szerepel, a
bekerült hét magyar felsőoktatási intézmény közül a Semmelweis
Egyetemet sorolták a legjobb helyre.
A világrangsor készítői öt terület mutatói alapján mérik az intézményeket, ezek az oktatási környezet, kutatás, idézettség, ipari
bevételek és nemzetközi orientáció. Az egyetem legjobban ez
utóbbiban szerepelt, ami a külföldi hallgatók és oktatók arányának és a nemzetközi együttműködésben született publikációknak köszönhető, de a többi mutató területén is sikerült javítani
az eredményeken az előző évhez képest.

A hazai felsőoktatási intézmények közül a 601-800. helyen végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A 801-1000. közötti
helyre sorolták a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemet és a Debreceni Egyetemet, míg a Budapesti Corvinus
Egyetem az 1001+ kategóriába került.
A világranglista első három helyezettje az Oxfordi Egyetem, a
Cambridge-i Egyetem és a Stanford.
A TOP 10-be három egyesült királysági és hét amerikai egyetem
került be.
Keresztes Eszter, Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Szent István-díj a Városmajor Szívtranszplantációs
Munkacsoportjának

Fotó: Dr. Grózli Csaba

Szent István-díjjal tüntették ki a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szívtranszplantációs Munkacsoportját. Az elismerést
dr. Merkely Béla klinikaigazgató, az egyetem rektora és dr. Szabolcs Zoltán, a klinika egyetemi tanára, a szívtranszplantációs
program vezetője vette át az esztergomi Vármúzeum lovagtermében. Dr. Merkely Béla köszönő beszédében úgy fogalmazott, a
díjat mentoruk, az első magyarországi szívátültetést végző dr. Szabó Zoltán emlékének ajánlja.

Az elismerés átadása előtt a díjat odaítélő alapítvány elnöke,
Jankovics Marcell emlékeztetett, hogy tavaly ünnepelték az
első magyarországi szívtranszplantáció 25. évfordulóját, az eltelt
több mint két és fél évtized alatt több mint ötszáz ember kapott
új szívet Magyarországon – olvasható az MTI tudósításában. Dr.
Merkely Béla köszönő beszédében szólt arról, hogy évente csaknem ötven-hatvan beavatkozást hajtanak végre, amellyel európai szinten a második legnagyobb transzplantációs centrumnak
számít a klinika. A most átvett díjat az első hazai beavatkozást
elvégző dr. Szabó Zoltán professzor emlékének ajánlotta, aki –
mint fogalmazott – mindannyiuk mentora volt.

Dr. Szabolcs Zoltán lapunknak elmondta: ahhoz, hogy a klinika
szívtranszplantációs programja ilyen sikeresen működjön, mintegy száz ember munkájára van a szükség a műtősöktől, kardiotechnikusoktól az aneszteziológusokon át a szívsebészekig és az
utógondozást végzőkig. A díjjal a teljes csapat közös munkáját
ismerték el – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy csaknem húszan az
átadón is ott voltak. A szívsebész professzor kitért arra is, hogy
éppen a díjátadót megelőző éjjel végezték el az ötszázadik szív
átültetést a városmajori klinikán, az országban pedig összesen
mintegy 550 ilyen beavatkozás történt 1992 óta. A klinikán folyó
transzplantációs munka színvonalát jól mutatja, hogy az egyéves
túlélés több mint kilencven százalékos a szívtranszplantáltak
körében – mutatott rá. Úgy véli, a díjnak külön súlyt ad, hogy a
civil szféra felől érkezett, ami azt jelenti, hogy az emberek ismerik
és elismerik azt a munkát, amit a klinika dolgozói végeznek a nap
24 órájában, az év minden napján.
Mint arra a távirati iroda tudósításában emlékeztetett, a Szent
István-díj Alapítvány civil kezdeményezésre jött létre 2001-ben,
Bihari Antal, a Körzeti Televízió Esztergom vezetője alapította az
összmagyarság kulturális életének segítésére, a kulturális örökség
védelmére. A 2018-ban tizenhatodik alkalommal átadott Szent
István-díjat jelképező szobor Melocco Miklós alkotása. A díjazottakat minden évben közvélemény-kutatás és internetes szavazás
után választja ki az alapítvány kuratóriuma.
A rendezvényen átadták az idei Szent István-emlékérmet is, mel�lyel Dolgos Lászlót, a 25 éve létrehozott Szív a Szívért Alapítvány
vezetőjét díjazták.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Magyar tudomány kategóriában Prima díjazott lett dr. Sótonyi Péter rector emeritus, Széchenyi-díjas orvos, az igazságügyi orvostan neves kutatója, az MTA rendes tagja. Ez azt
is jelenti, hogy a tudományos területen ő a 2018-as Prima
Primissima díj egyik jelöltje.
A Hőgyes-emlékéremmel és Corvin-lánccal is kitüntetett dr.
Sótonyi Péter az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet igazgatója (1992-2003), az Általános Orvostudományi Kar dékánja
(1998-2000) és 2000-2003-ig az egyetem rektora volt. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola és a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program alapító elnöke, több egyetem díszdoktora – áll
a méltatásában. Főbb érdeklődési területe a forenzikus patológia
és az új morfológiai módszerek lehetőségei az igazságügyi orvostan gyakorlatában.
A Prima Primissima díjakat idén tizenhatodik alkalommal adják
át, Primákat idén is tíz kategóriában választottak. Minden kategóriában három díjazott kap helyet, az alapítvány Kuratóriumának tagjai és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
(VOSZ) kibővített elnöksége közülük fogja kiválasztani titkos szavazással a Primissimákat, minden területről egyet. Emellett idén
is SMS-szavazással dől el, hogy ki lesz a közönségdíjas. Szavazni
szeptember vége és december eleje között lehet majd, a részle-

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Prima Primissima-jelölt magyar tudomány
kategóriában dr. Sótonyi Péter

tek elérhetőek a díj weboldalán (www.primaprimissima.hu) és
Facebook-oldalán.
A magyar tudomány kategóriában dr. Frei Zsolt asztrofizikus, dr.
Hamza Gábor jogtudós, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja és
dr. Sótonyi Péter orvos, patológus, egyetemi tanár közül választják meg az idei Prima Primissimát.
Keresztes Eszter

Szervátültetettek szolgálatáért díj
az egyetem munkatársainak
Az egyetem három munkatársa vehetett át Szervátültetettek szolgálatáért díjat a Magyar Szervátültetettek Szövetségének szakmai konferenciáján, melyet a szervezet fennállásának húszéves évfordulója alkalmából
rendeztek.
A díjat a hazai szervátültetési program 45 évvel ezelőtti megalapításáért
vehette át dr. Perner Ferenc, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika professor emeritusa. Nevéhez fűződik az első sikeres, és tartós túlélést biztosító hazai veseátültetés 1973-ban, majd az első sikeres májtranszplantáció
1995-ben. Munkatársaival megszervezte a hazai szervdonációs és szerv
átültetési programot, és neki köszönhető a hazai vese- és májtranszplantációs program elindítása – emelték ki a laudációban, hozzátéve, hogy dr.
Perner Ferenc a Transzplantációs és Sebészeti Klinika alapítója, aki mellett
sebészgenerációk nőttek fel.
Dr. Török Szilárd, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika nefrológus szakorvosa a legtöbb transzplantált sportoló utógondozásáért részesült a díjban, ő gondozza a veseátültetésen átesett sportolók több mint 60 százalékát. Lelkiismeretes munkája során minden apró részletre odafigyel,
mellyel hozzájárul a sportolók nemzetközi sikereihez is – hangsúlyozták
a méltatásban.
Dr. Tóth Szabolcsot a sportegészségügyi program kiépítéséért díjazta a
szövetség. A klinikai szakorvos 2011 óta a szervátültetett válogatott csapatorvosa. Laudációjában kiemelték, hogy önzetlen és segítőkész munkájával szakmai alapokra helyezte a szervátültetett sportolók vizsgálatát.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az Asklepios Campus
Hamburg fennállásának
10 éves évfordulóját
ünnepelték
Több mint ötszázan vettek részt az Asklepios Campus Hamburg és a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar közös képzésének 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amellyel
egyben megnyitották az új tanévet is. A két intézmény vezetősége együtt köszöntötte az egyedülálló oktatási modell hallgatóit. Dr. Merkely Béla
rektor távollétében dr. Müller Veronika mondott
beszédet, és tolmácsolta a rektor gondolatait. Az
egyetem hallgatóit, dolgozóit és mindazokat, akik
most kezdik orvosi tanulmányaikat, Semmelweis
Ignác öröksége kell, hogy vezesse az egyetem
falain belül és kívül is, minden tettükben, gondolatukban, egész pályafutásuk során – hangsúlyozta.
Az eseményről német nyelvű beszámoló olvasható
a 20. oldalon.
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható:
http://semmelweis.hu/
hirek/2018/10/10/az-asklepios-campus-hamburg-fennallasanak-10-eves-evfordulojat-unnepeltek/
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Az innovációs potenciál növelésével
fejleszthető tovább az egyetem

Fotó: Ancsin Gábor

Negyedszer rendezték meg az Innovációs Napot az egyetemen, melyet dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes és dr. Szász Károly kancellár nyitott meg. A szakmai előadásokat követően átadták az idei Innovációs Díjakat a klinikai
kutató, PhD- és TDK-kategóriában.

– A Semmelweis Egyetem vezetőségének eltökélt célja az egyetem innovációs potenciáljának növelése, ebben a kancellár és a
rektor között tökéletes egyetértés van, és ilyen irányba mozdulnak a történések – fogalmazott az Innovációs Napot megnyitó
beszédében dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes. Emlékeztetett arra, hogy az innovációs potenciál
növelése része a rektori programnak, de neki is személyes meg
győződése, hogy ezáltal fejleszthető tovább az egyetem és az
egész ország gazdasága, valamint ez adja meg az alapot a nemzetközi rangsorokban való előrelépéshez is. A rektorhelyettes
kiemelte, hogy az innováció felpörgése a gondolkodásmód megváltoztatásával érhető el elsősorban. Dr. Ferdinandy Péter gratulált az Innovációs Díjat elnyerőknek és minden pályázónak, hiszen
ők már bizonyították, hogy tisztában vannak az innováció fontosságával és jó példával járnak elöl. Emlékeztetett arra is, hogy a
korábbi díjazottak közül többek projektjét sikerült ipari hasznosításba vinni az Innovációs Igazgatóság segítségével.
Dr. Szász Károly kancellár beszédében az emberierőforrás-képzés
legfontosabb intézményeinek nevezte az egyetemeket, melyek
évszázadok óta a kulcsszereplői a gazdasági és társadalmi innováció terjesztésének. Mint kifejtette, napjainkban egyre fontosabbá
válik, hogy miként lehet a szellemi tudást, képességet gazdasági
erővé változtatni; ez az egyetem kihívása is. Tágabb értelemben
ez a folyamat összekapcsolódik a társadalmi felelősségvállalással,
hiszen fontos, hogy a tudományos világ megtalálja a kapcsolatot a nem akadémiai világgal. Szűkebb értelemben pedig a tudás
hasznosítása az üzleti típusú egyetemmé válás szükségességét
jelenti, mely hátterében az áll, hogy az egyetem álljon több lábra,
ne legyen kiszolgáltatva a piacnak sem – fejtette ki a kancellár,
kiemelve, hogy ez a szemlélet a Semmelweis Egyetemen erősödött az elmúlt években. Dr. Szász Károly hangsúlyozta, hogy az
egyetemeknek ma az elszigeteltség helyett világítótoronyként,
előremutató példaként kell működniük a társadalmi felelősségvállalás jegyében.
Balogh András, az Innovációs Igazgatóság vezetője előadásában úgy fogalmazott: igazgatóságuk híd a tudomány és az ipar,

az üzleti élet között. Céljaikról beszámolva elmondta: a felsővezetés által meghatározott stratégiával összhangban el kívánják érni,
hogy az egyetem szerepeljen a Reuters európai innovációs rangsorában, mivel az ennek érdekében tett intézkedések támogatják
a száz legjobb egyetem közé kerülést is. Emellett a szabadalmi
bejelentések számát a korábbi, évi átlagosan egyről tízre emelnék, és növelnék az ipari együttműködésekből származó egyetemi bevételeket is. Utóbbi kettővel kapcsolatban már az elmúlt
félévben sikerült előrelépni.
Balogh András bejelentette az Innovációs Igazgatóság több
új szolgáltatását is, köztük a publikációs előszűrést. Eszerint 10
napos határidővel vállalják annak ellenőrzését, hogy a tudományos cikk nem veszélyezteti-e az abban leírt szellemi alkotás iparjogvédelmi oltalmának megszerzését. Az előszűrés eredményétől
függően 60 napon belül szabadalmi elsőbbséget tudnak szerezni
– mondta Balogh András, hozzátéve, hogy ezzel is az a céljuk,
hogy mentesítsék a kutatókat az adminisztratív terhek alól.
Új szolgáltatásként érhető el az In-Part ipari közvetítő platform
(cikk a 12. oldalon – a szerk.), hamarosan pedig élesben működik a Patsnap szabadalomkutató platform is, ami az újszerűség
bizonyításában segít a több mint 120 millió szabadalmat tartalmazó adatbázisával. Az igazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy
hamarosan közzéteszik a második éve működő Tudományos és
Innovációs Alap pályázatait.
A rendezvényen előadást tartott dr. Ascsillán Endre, a General Electric Magyarország alelnöke, dr. Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese,
Zsembery Levente, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület elnöke, valamint Mihályfi Zsolt, a 360world Europe Kft. ügyvezetője. Az előadásokat követően az idei Innovációs Díjakat dr.
Ferdinandy Péter adta át.
Klinikai kutató kategóriában dr. Barabás J. Imre, a Városmajori
Szív- és Érgyógyászati Klinika szívsebész rezidense és kutatócsoportja nyerte el a díjat, 3D modellezési és áramlástani szimulációk
komplex sebészeti beavatkozásokhoz, rekonstrukciók DICOM fájlokból című pályázatával. A kutatócsoport további tagjai: dr.
Rosivall László, dr. Rényi-Vámos Ferenc, dr. Hartyánszky István és dr. Merkely Béla.
PhD-kategóriában dr. Sallai Imre, az Ortopédiai Klinika rezidense
vehette át az elismerést, aki 2016-ban kezdte meg PhD-munkáját
dr. Skaliczki Gábor adjunktus témavezetésével, ortho-vezikula,
mikrovezikulák vizsgálata periprotetikus fertőzésekben címmel.
A leginnovatívabb TDK-munkáért járó díjat Erdős Sándor kapta,
a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán folytatott kutatásaiért,
melyek a virtuális valóság (VR) felhasználási lehetőségeit térképezik fel a gyermekonkológia területén dr. Horváth Klára témavezetése mellett.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetemen honlapján olvasható, ahonnan elérhetőek az előadások videófelvételei is: http://semmelweis.hu/
hirek/2018/10/19/innovacios-nap-negyedszer-az-innovacios-potencial-novelesevel-fejlesztheto-tovabb-az-egyetem/
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Egységes szülészeti, nőgyógyászati és
reprodukciós centrum jön létre
Egy erőteljes, európai szinten is jelentős mértékű ellátást végző, kiemelkedően magas szakmai színvonalú szülészeti, nőgyógyászati és reprodukciós centrum jön létre a Semmelweis Egyetemen a két szülészeti és nőgyógyászati klinika összeolvadásával.
A Baross utcai és az Üllői úti intézet teljes profillal és kapacitással, továbbra is két telephelyen, de közös vezetéssel működik a
továbbiakban. A tervezett fejlesztések közül prioritást élvez az új Meddőségi Központ kialakítása.
A Baross utcai és az Üllői úti klinika összevonásával megalakult Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
továbbra is két telephelyen, két részleggel működik, vagyis mindkét épület megmarad, és teljes profillal üzemel tovább. A szakmai feladatok ellátásának lényegi struktúrája, a betegellátás során
biztosított szakmák köre és az ellátási terület is változatlan marad
az új, egységes klinikán. Ami a dolgozók számára október 1-jétől
kézzel fogható változás, az a vezető személye és a menedzsment;
közösek lesznek az irányelvek és a gazdasági vezetés.
– Minden ellátás a jelenlegi helyén marad, a következő egy év
közös munkájának tapasztalata és a további fejlesztések alapján képzelhetők el finomhangolások abban, hogy egyes specializációk hol működjenek, melyik részleg miben legyen erősebb – részletezte dr. Ács Nándor, a korábbi II. Sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika igazgatója, az új klinika megbízott vezetője. Olyan hatalmas szülésszámot, nőgyógyászati műtétszámot,
és olyan mértékű koraszülött-ellátást, csecsemőellátást kell biztosítania a két intézetnek, hogy fel sem merül a kapacitások vagy
profilok csökkentése, éppen ellenkezőleg, az infrastrukturális és
humánerőforrás fejlesztés révén bővülés várható.
Kitért arra, hogy a korábbi I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az elmúlt időszakban jelentősebb fluktuáció volt, amit szeretnének megállítani, és visszavárják a korábban távozott kollégákat
is. Az itt dolgozóknak szeretnének világos és egyértelmű szakmai
perspektívát, belátható életpályát, tudományos és kutatási lehetőségeket, valamint szerethető munkakörnyezetet biztosítani.
A legaktuálisabb feladat a hosszabb távon évi ötezer beavatkozás
elvégzésére képes nagy meddőségi, más néven In Vitro Fertilizációs (IVF) Központ kialakítása a Baross utcai klinikán, összhangban az ezzel kapcsolatos kormányhatározattal. Ez a reprodukciós
központ a meddőséggel kapcsolatos teljes körű ellátást fogja
biztosítani, amely komoly fejlődési lehetőség a klinika számára.
A közbeszerzési eljárás már folyamatban van a műszerek beszerzésére, és hamarosan kezdődik a centrum kialakításának megterveztetése. Az építkezés 2019-ben indulhat, az új centrum a Baross
utcai részlegen jön létre, a jelenlegi elképzelések szerint felújítással és bővítéssel. Dr. Ács Nándor kiemelte, hogy a kormányzati
szándékkal összhangban prioritásként kezelik, hogy a központ
minél előbb megvalósuljon. Ez a nagy volumenű fejlesztés befolyásolhatja, hogy a későbbiekben melyik telephelyen milyen specializációk erősödnek meg, de összességében mindkét részlegen
a szakma fejlődése várható. A megnövelt kapacitású új központ
elindulásával nőni fog az endoszkópos műtétek száma, mivel a
meddőségi kivizsgálásokhoz, kezelésekhez sok laparoszkópos
műtétet, hisztereszkópiát kell végezni. Emellett szintén erősebb
genetikai vizsgálati kapacitást és terhespatológiai ellátást vonhat maga után az új centrum. A Baross utcai részleg már most
jól ismert a magas szintű endometriózis ellátásról, mely az esetek
többségében szintén a meddőségkezelés része, emellett szeretnék itt a szülésszámot és a műtéti számot is növelni.
– Egy erőteljes, integrált, a feladatokat egységben ellátó Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika jön létre a Semmelweis Egyetemen, mely európai szinten mérve is jelentős mértékű betegellá-

tási tevékenységet végez – hangsúlyozta dr. Merkely Béla rektor.
A Baross utcai klinika Magyarország legrégebbi szülészeti tanszéke, mely olyan nagy egyéniségeket tudhat egykori tanszékvezetői között, mint Semmelweis Ignác. A két klinika összeolvadásával, a szinergiák erősítésével egy kiemelkedően magas szakmai
színvonalú szülészeti, nőgyógyászati és reprodukciós centrum
valósul meg, mely a szakterület hazai vezető intézetévé válhat és
méltó névadónk, Semmelweis Ignác emlékéhez – fogalmazott a
rektor.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Elhagyhatta a klinikát a Budapest
Maratonon újraélesztett futó

Fotó: Adrián Zoltán

Tíz nappal a sikeres újraélesztést követően engedték haza
a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáról azt a 64 éves
futót, aki a Budapest Maraton versenyen kapott infarktust
– közölte sajtótájékoztatón dr. Merkely Béla rektor, klinikaigazgató. Herendi Péter futó életét az azonnali újraélesztés
mentette meg, melyet dr. Papp Letícia kardiológussal és dr.
Bokor András szülész-nőgyógyásszal együttműködésben dr.
Szarvas Gábor, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika szakorvosjelöltje kezdett meg. Dr. Merkely Béla elmondta, bár a futó
keringése a szívinfarktus legsúlyosabb korai szövődménye, a
kamrafibrilláció miatt állt le, az azonnali orvosi beavatkozásnak köszönhetően nem szenvedett maradandó károsodást.
A rektor a Pro Universitate Díj ezüst fokozatát adta át a mentésben résztvevő orvosoknak. Bejelentette: az egyetem fennállásának 250 éves évfordulója alkalmából 250 civilnek biztosítanak képzést az újraélesztés helyes technikájának elsajátítására.
Kovács Eszter, Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezés Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis
Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2018/10/17/elhagyhatta-a-klinikat-a-budapest-maratonon-ujraelesztett-futo/
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Dr. Bánhidy Ferenc : Megtisztelő egy ilyen
csapattal dolgozni
Semmelweis Ignácot sehol nem kell bemutatni, az pedig, hogy a nevét viselő egyetem is ugyanolyan híressé váljon, mint a névadó, hatalmas eredmény lenne a munkatársak és az ország számára is. Ezért érdemes dolgozni – fogalmazott dr. Bánhidy Ferenc
általános rektorhelyettes. Mint hangsúlyozta, szívügyének tartja a dr. Merkely Béla rektor által megfogalmazott célt, hogy az
egyetem a legjobb száz közé kerüljön a felsőoktatási rangsorokban, emellett kiemelte a programból a betegellátás színvonalának
további emelését.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

jelentőségét, hogy a szakmai színvonallal harmonizáljon a gazdasági háttér is. Mint a rektorhelyettes rámutatott, a programból általa
kiemelt két feladat természetesen összefügg, hiszen gyógyítás nélkül nincs oktatás
és kutatás sem: ahol jól tudunk gyógyítani,
ott tudunk csak kimagasló oktatási tevékenységet végezni és magas szintű tudományt
művelni – mutatott rá. Utóbbi esetében ez
különösen igaz akkor, ha a rektori programban is meghatározott módon az alapkutatást
minél inkább összekötjük a betegágy melletti
munkával, ami összhangban áll a nemzetközi
trendekkel is. Mint megjegyezte, ő is részt vett
abban a közös gondolkodásban, aminek eredményeként megszületett a rektori program,
mellyel teljes mértékben tud azonosulni.
Dr. Bánhidy Ferenc úgy fogalmazott, a rektor
egy olyan pályára kívánja állítani az egyetemet és az egész intézményrendszert, ami egy
sokkal gyorsabb haladást igényel. Mint megjegyezte, a habitusbeli hasonlóságok miatt
nagyon közel áll hozzá ez a szemlélet, hiszen
amióta része a felsővezetésnek, az a törekvés hajtja, hogy gyorsabban és tettre készen
működjön az egyetem. Ugyanakkor biztos,
hogy mások lesznek a prioritások a következő öt évben, ami várhatóan még több munkát igényel az általános rektorhelyettestől
is – vélekedett, hozzátéve, hogy a rektor a megbízás átadásakor is
egyértelművé tette, hogy kihívásokban gazdag időszak következik. Az ő feladata lesz a rektor hosszabb távolléte esetén az általános helyettesítés a napi rutinban. A különböző reprezentatív feladatok esetében szintén ő képviselheti bizonyos esetekben a rektort, emellett pedig a munkamegosztás során bármilyen témában kaphat feladatot egy-egy projekt végigvitelében.
Dr. Bánhidy Ferenc az orvosi diploma megszerzése óta a korábbi
II. Sz., jelenlegi nevén Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán dolgozik, melynek 2013 óta igazgatóhelyettese. Betegellátó munkáját a
rektorhelyettesi poszt mellett is folytatta, fontosnak tartja ugyanakkor, hogy mindenütt a maximumot nyújtsa, és egyik tevékenység se menjen a másik rovására. A növekvő energiát igénylő rektorhelyettesi feladatokból nem lehet elvenni, a betegellátás terén
azonban dönthet arról, hogy mennyi beteget vállal – mutatott rá.
Úgy látja, hatalmas eredmény és óriási büszkeség lenne a munkatársak és az egész ország számára is, ha az egyetem ugyanolyan híressé tudna válni, mint névadója, Semmelweis Ignác, és
bejutna a világ száz legjobb felsőoktatási intézménye közé. – Ez
egy olyan cél, amiért érdemes dolgozni, és maximális elsőbbséget élvez számomra jelenleg – mondta.

Dr. Bánhidy Ferenc az előző rektori ciklusban, 2015 és 2018 között
is általános rektorhelyettesként tevékenykedett, így együtt dolgozott dr. Merkely Béla akkori klinikai rektorhelyettessel, jelenlegi
rektorral. Mint kiemelte, nagy megtiszteltetés számára, hogy –
ismerve korábbi munkáját – az új rektor is bizalmat szavazott számára ebben a pozícióban. Bár a poszt ugyanaz, mégis a helyzet
más, hiszen egyrészt a rektor személye nagyban befolyásolja az
elvárásokat és a feladatokat, másrészt a rektorhelyettesek száma
is öt főre bővült, így tovább erősödött a csapat. Ami nem változott, hogy az új rektor is csapatban gondolkodik, és – mint dr.
Bánhidy Ferenc hangsúlyozta – a csapattagok erősítik egymást,
ki-ki beleteszi a munkába a saját gondolatait, de egy irányba húznak a csapatkapitány irányítása mellett, vízióját követve. A rektorhelyettes szerint egy ekkora intézmény esetében, mint az egyetem, különösen fontos, hogy a felsővezetők összetartsanak,
hiszen a gondolatból így születhet kézzelfogható eredmény. Dr.
Merkely Béla rektori pályázatában megfogalmazta az irányt, és
azt, hogy milyen célokat kell elérni a következő öt évben. Tehát
az alapkövek megvannak, és ezeket a célokat kell ötünknek elérni
a rektor irányításával – fogalmazott.
A programmal kapcsolatban kitért rá: neki is szívügye, hogy a
Semmelweis Egyetem nemzetközi szinten bejusson a száz legjobb felsőoktatási intézmény közé. A másik terület, ami rendkívül
fontos számára a következő időszak céljai közül, az a betegellátás színvonalának további növelése. Klinikusként ő is napi szinten látja a terület működését, az esetleges buktatókat, és annak

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

XIX. évfolyam 7. szám 2018. október 29.
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Dr. Ferdinandy Péter: A szellemi tulajdon
védelmén keresztül a hazai gazdaságot kell
erősíteni

Szerencsés helyzetben vagyok, mert elődöm, dr. Bagdy György
számos területen kiválóan működő projekteket készített elő és
működtetett, melyeket zökkenőmentesen folytatunk – hangsúlyozta dr. Ferdinandy Péter, aki szerint a pozitív és motiváló attitűd kulcsfontosságú munkája során.
A rektorhelyettesek feladata hozzájárulni a rektori program sikeréhez. A tudományos és innovációs rektorhelyettes hatáskörébe a
tudomány és az innováció tartozik, amely területek fejlesztésének
eredményei jelentős szerepet játszanak abban, hogy az egyetem
bekerüljön a világ legjobb 100 felsőoktatási intézménye közé. Ez
ambiciózus célkitűzés, de a rektorhelyettes véleménye szerint
egy évtizeden belül elérhető. Ennek érdekében feltétlen szükséges az együttműködés a klinikák, elméleti intézetek, illetve az ún.
spin-off vállalkozások között, közös, flexibilis kutatócsoportokban
– ismertette a rektorhelyettes. A merev, intézetekhez kötött kutatócsoport-rendszert is célszerű fellazítani, és inkább intézetek és
karok közötti kutatói hálózatok kialakításával lehet fokozni a kutatási teljesítményt, valamint növelni a pályázati esélyeket.
A klinikák határozottabb bevonása szükséges a kutatásba, ezzel
növelhető a transzlációs kutatási projektek száma – emelte ki.
Az innovációs szemlélet elterjesztésével növelhető az egyetemhez kötődő innovatív vállalkozások (ún. spin-off cégek) száma,
melyek további kutatásfejlesztési potenciált hordoznak. Dr. Ferdinandy Péter ösztönözni szeretné a kutatókat, hogy saját vállalkozásokat alapítsanak egyetemi kötődéssel, amihez átlátható
és erősen motiváló szellemi tulajdon menedzsment létrehozását
tervezi. Ennek alapjaként hamarosan megújul az egyetemi szellemi tulajdon kezelési szabályzat. Saját szakterületéből kiindulva
példaként elmondta, a gyógyszeripar szellemi tulajdonának életciklusa évtizedekben mérhető, ezért egyetemi vezetőkön átívelő
szellemi tulajdon menedzsmentet és innovációs stratégiát kell
teremteni.
A tudományos rektorhelyettes beszámolt arról is, hogy publikációs stratégiát fognak ajánlani a kutatóknak különböző szakterületeken, amiben nagy szerepet szán a Központi Könyvtárnak.
Emellett különböző publikációs támogatásokat és egyéb segítséget, például nyelvi lektort is szeretnének biztosítani a kutatók számára, valamint tervezik a nyílt hozzáférésű (Open Access)
folyóiratok bővítését is. Szintén a főbb feladatok között említette
a core facilty rendszer kialakítását, először virtuális formában.
Mint mondta, a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben már létrehoztak egy honlapot évekkel ezelőtt, ahol elérhetőek a rendelkezésre
álló műszerek, a kapcsolódó kontaktszemélyek, első lépésben ezt
a felületet szeretnék kiterjeszteni.
A tudományos rektorhelyettes szerint az utánpótlásnevelés kulcsfontosságú, mely a tudományos diákköri munkával és a demonstrátori rendszerrel kezdődik; akkor kell a hallgatókat úgy motiválni,
hogy azt érezzék, az egyetemünkhöz tartoznak. Erre épülhet a

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az innovációs szemlélet, a vállalkozói kedv erősítése, a kutatói és oktatói utánpótlás-nevelés biztosítása, valamint a támogató
és motiváló szellemi tulajdon menedzsment is szerepel a július 1-jén kinevezett tudományos és innovációs rektorhelyettes, dr.
Ferdinandy Péter célkitűzései között. A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet igazgatója úgy véli, fontos, hogy az egyetemen
és az egyetemmel szoros kapcsolatban lévő vállalkozásoknál olyan védett szellemi tulajdon jöjjön létre, aminek megfelelő hasznosításával és elsősorban hazai vállalkozásokban való továbbfejlesztésével növeljük az egyetem ipari bevételeit, valamint a hazai
gazdaság teljesítményét.

posztgraduális és PhD-képzés, amely továbbfejlesztésére tervezzük például az alumni adatbázis bővítésén alapuló kapcsolattartás erősítését a volt hazai és nemzetközi hallgatóinkkal. A célok
között szerepel még a doktori iskolák erősebb nemzetköziesítése
– sorolta dr. Ferdinandy Péter. A külföldi hallgatók szélesebb körű
megszólításával nemcsak népszerűsíteni lehet az egyetemet, de a
tudományos teljesítmény nemzetközi kapcsolatrendszere is erősíthető. Mindehhez elengedhetetlen az egyetemünk nemzetközi
marketing aktivitásának erőteljes növelése – tette hozzá.
További célként említette a pályázati adminisztráció megkön�nyítését és a befolyt források hatékonyabb felhasználását. Úgy
vélte, fontos, hogy a kutatók azt érezzék, az adminisztrációs háttér segíti, nem pedig gátolja munkájukat. Az alapkutatás természetesen nélkülözhetetlen, hiszen ez az innováció alapja, de az
alapkutatási forrásokat oly módon célszerű felhasználni, hogy a
kutatás eredményeként védett szellemi tulajdon jöhessen létre,
ami lehetőleg hazai kézben lévő vállalkozások segítségével a
nemzetközi piacon hasznosul – mutatott rá.
Dr. Ferdinandy Péter az iszkémiás szívbetegség kialakulásának
mechanizmusával és kardioprotektív terápiák fejlesztésével foglalkozik, önálló kutatócsoportot és innovatív hasznosító vállalkozást vezet, több egymástól független tudományos projektben is
részt vesz. Az adott tudományterületre legnagyobb hatást gyakorolt publikációkat alapul vevő ún. highly cited listára 2014-ben
és 2017-ben is felkerült.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2018/09/21/dr-ferdinandy-peter-a-szellemi-tulajdon-vedelmen-keresztul-a-hazai-gazdasagot-kell-erositeni/
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Új fórum erősíti az elméleti és a klinikus kutatók
közti együttműködést

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az egyetemen folyó onkológiai kutatások álltak az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) által szervezett első Kiemelt Kutatócsoportok Fórumának középpontjában. A tudományos és innovációs rektorhelyettes által is támogatott, most indult rendezvénysorozat
célja, hogy az elméleti és a klinikus kutatók jobban rálássanak egymás munkájára, közös projektek, transzlációs kutatócsoportok
jöjjenek létre.

Azt szeretnénk elérni, hogy az alapkutatók jobban megismerjék
a klinikákon folyó kutatómunkát, míg a klinikusoknak az intézeti
tudományos munkára legyen nagyobb rálátása – mondta a rendezvény megnyitóján dr. Tamás László, a Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója, a fórum főszervezője, hozzátéve, hogy ezzel kiszűrhetők a párhuzamosságok és egymásra
találhatnak a hasonló témában gondolkodó klinikusok és alapkutatók.

Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes
emlékeztetett arra a dr. Merkely Béla rektor programjában szerepelő célra, hogy az egyetem tíz éven belül bekerüljön a világ száz
legjobb felsőoktatási intézménye közé. Ennek az elérését is segítheti többek között a transzlációs kutatás erősítése. A klinikai kutatás és az elméleti intézetekben folyó alapkutatás közötti szorosabb együttműködésben van még kiaknázatlan potenciál – vélekedett a rektorhelyettes. Mint mondta, a fórum, melyen bemutatkoznak a kiemelt kutatócsoportok, egy ötletbörze, mely nyomán
intézeteken és karokon átívelő kutatócsoportok alakulhatnak.
Dr. Hunyady László, az ÁOK dékánja emlékeztetett arra, hogy a
korábban megfogalmazott nyolc kari fejlesztési projekt egyike is
a rangsorokban való előrelépést célozta meg. Ennek eléréséhez
három fő irányt jelöltek meg: az egyetemen folyó tudományos
munka fejlesztése, ösztönzése, a rangsorokkal kapcsolatos adatszolgáltatás javítása mellett kiemelt helyen szerepelt az elmélet
és a klinikum közti kapcsolatok feltárása, a transzlációs kutatás
erősítése. A dékán elmondta, azoknak a kutatóknak a munkáját,
akik a fórumok hatására témajavaslatot tesznek és együttműködést kezdenek, anyagilag is támogatja majd a kar egy elbírálási
folyamat után.
Az első fórumon az egyetem onkológiai területen dolgozó kutatói mutatták be a tudományos munkájukat. A prezentációk megtalálhatók az ÁOK honlapján. A tervek szerint a következő egy
évben több további témában szerveznek hasonló fórumokat havi
rendszerességgel.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Intelligens online felület köti össze az egyetemi
kutatókat az ipari résztvevőkkel
Új online szolgáltatás érhető el a Semmelweis Egyetem kutatói számára az Innovációs Igazgatóság és a Központi Könyvtár kezdeményezése nyomán. Az In-Part egyebek mellett közvetlen kapcsolatot teremt az egyetemek kutatói és az ipari partnerek között.
Az In-Part egy zártkörű online közvetítő platform, amely összeköti az egyetemeket és az ipari kutatás-fejlesztés (K+F) résztvevőit. A felületen 272 egyetem van jelen a világ számos pontjáról
(pl. University of Cambridge, MIT, Columbia University, University of Vienna), az ipari résztvevőket pedig több mint 5400 cég
és 8 ezernél is több döntéshozó képviseli – ismertette Balogh
András, az Innovációs Igazgatóság vezetője.
Az angol nyelvű online felületen a kutatócsoportok egyoldalas
vezetői összefoglalóban (one-pager) mutathatják be eredményeiket. A rendszer működésének lényege, hogy a felrögzített adatokon keresztül kulcsszavak alapján van lehetőség tematikus szűrések elvégzésére, illetve célirányos kapcsolatfelvételekre. Ha például egy kutatáshoz valamilyen további kompetenciára van szük-

ség, akkor az a rendszeren keresztül könnyen és gyorsan megtalálható.
A platform tartalmaz egy ún. okos-összepárosító algoritmust is,
amely felismeri az azonos technológiákat, és összepárosítja a
technológiával foglalkozó szereplőket. Az In-Part rendelkezik egy
proaktív ICO (Industry Call for Opportunities) funkcióval is, amel�lyel az ipari résztvevők, illetve az egyetemek kereshetnek partnereket jövőbeli projektekhez.
Az adatbázisba az Innovációs Igazgatóságon keresztül lehet
jelentkezni az innovacio@semmelweis-univ.hu címen.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Tartós stresszhatásért felelős új agyi
folyamatot azonosítottak az egyetem
kutatói a NAP keretében
A késleltetett stresszreakcióért és a stressz hosszabb távú hatásaiért felelős új agyi folyamatot azonosítottak a Semmelweis
Egyetem kutatói a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) keretében. Az agyvízen keresztül közvetített mechanizmus esetében a
veszély fellépése után több tízperces késéssel aktiválódik az az agyi terület, mely a stresszre adott válaszért és a viselkedés kialakításáért felelős. Az eredmények új távlatokat nyithatnak a poszttraumás stressz szindróma, a krónikus stressz és a kiégés idegi
folyamatainak megértéséhez.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A kutatók most publikált eredménye alapján új értelmet nyer az a mondás, hogy felforr az agyvizem – bár
hőmérséklet emelkedésről nincs szó, de valóban történik valami az agyvízzel stresszhelyzetben – mondja
dr. Alpár Alán, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani
Intézet egyetemi tanára, a Kísérletes Neuroanatómiai
és Fejlődésbiológiai Csoport vezetője. Mindeddig két
fő agyi stresszmechanizmus volt ismert, mindkettő
elindításáért a hipotalamuszban található idegsejtek jól körülírható csoportja felelős. Az egyik folyamat egy hormonális út, mely végső soron a véráramon keresztül a mellékveséből szabadít fel hormonokat a stresszhatást követően másodperceken belül.
A másik, idegi út még gyorsabb, mely során közvetlen
idegi összeköttetés alakul ki a viselkedésünket döntően kialakító ún. prefrontális kéreg felé a másodperc
törtrésze alatt.
A Kísérletes Neuroanatómiai és Fejlődésbiológiai
Csoport munkatársai ugyanakkor megállapították:
ugyanezen idegsejtek egy harmadik úton is képesek
stresszreakciót kiváltani, melynek hatása jóval később
jelentkezik és tartós. A most leírt teljesen új mechanizmus az agyvízen keresztül zajlik. Ennek során az idegrendszer fejlődésében, karbantartásában is fontos szerepet játszó molekula,
az ún. ciliaris neurotrofikus faktor (CNTF) az agyvízben keringve
kerül le a stresszközponthoz. Mivel az agyvízzel terjedő mechanizmusról van szó, ez sokkal lassabb, mint a véráramon keresztül
zajló folyamat; az agyvízben lassabban hígul fel az anyag, és ezért
hosszan tudja kifejteni a hatását. Az agyvízben lévő molekulák
pedig szüntelenül bombázzák a stresszközpont idegsejtjeit, amik
a prefrontális kérget tartják folyamatosan éberen, aminek következtében egy éberebb, magasabb reakciókészségű idegrendszeri
állapot alakul ki.
Dr. Alpár Alán szerint nagyon valószínű, hogy stresszhatás esetén
mindhárom mechanizmus bekapcsolódik, a stressz késleltetett,
tartós hatásának kialakulásában ugyanakkor ennek a harmadik
típusú, általuk azonosított folyamatnak van szerepe.
Azt, hogy az agyvelő mely területei felelősek a kívülről érkező
stresszingerre adott gyors válaszért, dr. Selye János világhírű,
magyar származású stresszkutató munkássága óta tudjuk. Szintén ő írta le, hogy mi történik stresszhelyzetben, miként aktiválja
a hipotalamusz a hipofízist, az pedig a mellékvesekérget – emlékeztet dr. Alpár Alán. A stressz azonban elhúzódó folyamat, a környezeti fenyegetettség lehetősége például hosszabban is fennállhat, mely nemcsak azonnali, hanem tartós figyelmi állapotot
kíván a szervezettől. A kutatók ezt a folyamatot kívánták megérteni, amikor a Nemzeti Agykutatási Program keretében a limbikus
rendszer működésének és zavarainak molekuláris biológiai hátterét kezdték feltérképezni.

Az agyvízen keresztüli fent leírt mechanizmust nemcsak állatkísérletekben, de emberi mintákon is kimutatták. A kísérletekben
felhasznált humán mintákat az ugyancsak a NAP által támogatott, dr. Palkovits Miklós, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani
Intézet professzor emeritusa által vezetett Humán Agyszövet
Bank és Laboratórium biztosította. A kutatások részben kollaborációban, dr. Harkány Tiborral, a Bécsi Orvostudományi Egyetem
tanszékvezető professzorával és kutatóival együttműködésben
valósultak meg. A munkát dr. Alpár Alán öt évvel ezelőtt kezdte
el az akkor harmadéves orvostanhallgatóval, Zahola Péterrel,
aki azóta már PhD-hallgatóként dolgozik a munkacsoportban.
A kutatócsoport vezetője úgy látja, a felfedezés új távlatokat
jelenthet a poszttraumás stressz szindróma kialakulásának megértésében is. Az akut stressz állandósulása, krónikussá válása, a
kiégés a mai társadalom számára komoly kihívást jelent, az ehhez
vezető idegi folyamat megértése később lehetőséget adhat
ezeknek a neuropszichiátriai megbetegedéseknek a kezelésére.
A kutatás során több olyan molekuláris mechanizmust is bemutattak, ami a későbbiekben gyógyszercélpont lehet a farmakológusok számára.
A Nemzeti Agykutatási Program keretében végzett kutatás eredményeiről szóló publikáció szeptemberben jelent meg az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet újságjában, a The EMBO Journalben.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Új készülékkel bővült az Ortopédiai Klinika egy
török adománynak köszönhetően

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Egy speciális, vezeték nélküli EMG-készüléket adományozott az Ortopédiai Klinikának a Török Együttműködési és Koordinációs
Ügynökség Budapesti Programkoordinációs Irodája (TIKA). A járásanalitikai vizsgálatokhoz használható eszközt a Semmelweis
Szalonban, a török államfő feleségének, Emine Erdogannak a részvételével megvalósult programon vehette át dr. Bánhidy Ferenc
általános rektorhelyettes és dr. Szőke György klinikaigazgató.

Dr. Szőke György beszédében emlékeztetett arra, hogy a klinika
a sérült gyerekek ellátásának hazai legnagyobb mozgásszervi
centruma. Az itt működő járásanalitikai labor képes arra, hogy
a mozgást feltérképezze, mintázza, és ezzel segítséget adjon a
sebészeknek a műtét megtervezéséhez. A TIKA által adományozott speciális izomműködés-aktivitást mérő eszköz ennek a labornak a gépparkját bővíti, és lehetővé teszi a rosszul működő izmok
aktivitásának mérését is. Ezzel pontosabban tervezhetők meg a

műtétek, és a beavatkozások eredményességének megítélésében
is segítséget ad a korszerű eszköz – tette hozzá az igazgató.
Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes köszöntőjében
kiemelte, hogy a Semmelweis Szalonban rendezett esemény,
illetve a TIKA által a török állam és Emine Erdogan támogatásával adományozott orvosi műszer átadása fontos állomása lehet
annak az eseménysorozatnak, ami jelzi a török és a magyar kormányok szándékát a két ország közötti kapcsolatok megerősítésére. A rektorhelyettes, mint hozzátette, bízik abban, hogy a mostani találkozó erős alapot teremt a további sikeres együttműködéshez.
Emine Erdogan, a török elnök, Recep Tayyip Erdogan felesége
beszédében megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarország
egyik legismertebb oktatási intézményében köszöntheti a program résztvevőt Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóján.
A rendezvényen emlékplakettet vehetett át a török-magyar
együttműködésben való részvételért dr. Bánhidy Ferenc és dr.
Szőke György is.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek /2018/10/09/uj-keszulekkel-bo vult-az-ortopediai-klinika-egy-torok-adomanynak-koszonhetoen/

Oktatóhelyiségeket adtak át az I. Sz.
Belgyógyászati Klinikán
Három gyakorló tantermet, oktatói és medikus szobákat, valamint egy öltözőhelyiséget alakítottak ki az I. Sz. Belgyógyászati Klinikán egy 2016-ban kiírt oktatásfejlesztési pályázat keretében.
A kiscsoportos oktatásra alkalmas gyakorlótermeket szeptember óta használják a hallgatók és oktatók. Az ünnepélyes átadón
dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja
ismertette, hogy a klinika a fejlesztéshez szükséges összeget a
Semmelweis Egyetem rektora által 2016-ban kiírt oktatásfejlesztési pályázaton nyerte el. A pályázat forrását az Asklepios képzés bevétele biztosította. Hangsúlyozta, hogy az új helyiségeknek
köszönhetően az I. Sz. Belgyógyászati Klinikán – egy több mint
100 éves épületben – jobb körülmények között folyhat a gyakorlati oktatás, a tanároknak pedig lehetőségük van külön helyiségekben felkészülni a tanórákra. A dékán hozzátette, hogy az
idei tanévben a negyedévesek számára bevezetett blokkosított
oktatás miatt is fontos, hogy rendelkezésre állnak az új tantermek. Az oktatótermek kialakításának szervezője és felügyelője

dr. S
 zathmári Miklós, az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Főigazgatóság vezetője, a klinika nemrég leköszönt igazgatója volt. Az egyetemi tanár az átadón megemlékezett a klinika egykori tanáráról, dr. Kelemen Endréről. A profes�szort idézve rávilágított, hogy a hosszú távú sikerekhez és eredményekhez, a célok eléréséhez tehetség, tanulás és tudás, teljesítmény és tisztesség szükséges. A köszöntők után dr. Szathmári
Miklós a hiponatrémiáról (nátrium-hiány) tartott órát az egyik új
oktatóhelyiségben.
Az átadón részt vett dr. Szász Károly kancellár, dr. Szabó Attila
klinikai rektorhelyettes, dr. Takács István klinikaigazgató, valamint a hallgatók mellett a klinika számos munkatársa is.
Keresztes Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

XIX. évfolyam 7. szám 2018. október 29.

15

interjú

Dr. Takács István: Szükség van a klinikai
oktatás megújítására
Dr. Takács István summa cum laude minősítéssel diplomázott a Semmelweis Egyetemen, majd végzés után rögtön az I. Sz.
Belgyógyászati Klinikán helyezkedett el. Közel harminc év klinikai munka után pályázta meg az igazgatói posztot, amit július 1-től
tölt be. Mint fogalmazott, vezetői programjának célja, hogy az ország legnagyobb múltú belgyógyászati klinikája átalakuljon és
megfeleljen a XXI. század kihívásainak, mind az oktatás, mind a betegellátás, mind a klinikai kutatás terén.
pedig sokkal inkább bevonná az
oktatásba. Mindehhez elengedhetetlennek tartja a jól felszerelt oktatási helyiségeket, melyek már rendelkezésükre állnak, de emellett az
intézményben szükség van további
infrastrukturális fejlesztésekre is. Az
újonnan kinevezett igazgató számára nem kérdés, hogy az internet
adta lehetőségeket sokkal jobban ki
kell használni az oktatásban, ezért
online elérhető oktatási adatbázis
és e-learning rendszer bevezetését
tervezi.
A közeljövőben a betegellátás terén
is számos változtatást tervez. A klinika eddigi profiljainak megőrzése-fejlesztése mellett szeretne a
XXI. századot egyre inkább meghatározó személyre szabott orvoslás
irányába elmozdulni, melynek véleménye szerint legfontosabb alapfeltétele a molekuláris biológiai labor
fejlesztése. Az igazgatói pályázatában is szereplő tervek szerint a klinikán öt, részben önállóan működő
fekvőbetegrészleget alakítanak ki,
az ambulanciákat egy helyre szervezik, térben is elválasztják a fekvőbeteg-ellátástól. A klinika profiljainak
megfelelően új speciális ambulanciákat indítanak, ahol az egész országból fogadnának betegeket. Fejlesztik az egynapos ellátást, ennek keretein belül ambuláns hormonterhelésekhez és a rövid gasztroenterológiai ellátáshoz szükséges helyiséget alakítanak ki képzett szakszemélyzettel.
Tervei között szerepel egy új klinikai-farmakológiai centrum kialakítása, ahol a klinikán zajló valamennyi gyógyszervizsgálat spe
ciálisan képzett szakemberek segítségével végezhető.
Dr. Takács István hangsúlyozta, a klinika tudományos munkája
alapítása óta nemzetközileg elismert, ezért hosszú távú célja a
tudományos aktivitás felélesztése, a működő munkacsoportok
közötti együttműködés elősegítése. Hozzátette, támogatná a fiatal kollégák és az oktatók rövidebb-hosszabb külföldi tapasztalatgyűjtését, a más klinikákkal való szorosabb tudományos együttműködést és pályázatok írását, ami a kutatómunka anyagi bázisát
jelenthetné.
Meglátása szerint a tervezett átszervezés a jelenlegi anyagi források mellett is megkezdhető, ám a XXI. századnak megfelelő
oktatás, betegellátás és kutatás megvalósításához szemléletváltozásra is szükség van a klinikán.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Takács Istvánt kisgyermekkorától
kezdve elszánt hivatástudat vezette
az orvosi pályára, érettségi után
rögtön felvételt nyert a Semmelweis
Egyetemre, a képzés évei alatt pedig
korán az I. Sz. Belgyógyászati Klinika
tudományos diákköröseként kezdett kutatni. Tanítómestereinek, dr.
Holló István és dr. Szűcs János professzoroknak köszönhetően korán
eldőlt, hogy belgyógyász, endokrinológus lesz, és a kalcium- és csont
anyagcsere-betegségekkel foglalkozik majd – idézte fel. Kiemelt szakterülete a mai napig a csont- és
a D-vitamin-anyagcsere eltérései,
de emellett foglalkozik a pajzsmirigybetegségek klinikai és genetikai kutatásával is. A belgyógyász és
endokrin szakvizsgák megszerzését
követően a berlini Benjamin Franklin
University Farmakológia Tanszékén
tanulta meg a genetikai alapmetodikákat, a Liegi Egyetem Endokrinológia Tanszékén kalcium anyagcserével, illetve klinikai farmakológiával foglalkozott. Az Indiana University Endokrin Tanszékén eltöltött
egy évben pedig a csontanyagcsere
genetikájával kapcsolatos kutatásokat végzett. Egyetemi oktatóként számos szakdolgozatnak volt témavezetője, diákjai díjakat
nyertek TDK-konferenciákon, oktatóanyagok elkészítésében vett
részt, a posztgraduális képzés keretében pedig több mint húsz
különböző tanfolyamot szervezett és több mint száz továbbképző előadást tartott. A Klinikai Orvostudományi Doktori Iskolában és a Gyógyszertudományi Doktori Iskolában programvezető
és PhD-kurzusokat tart, PhD-hallgatók témavezetője.
Dr. Takács István oktatással kapcsolatos egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a tantermi előadások látogatottabbá és népszerűbbé váljanak a hallgatók körében. Álláspontja szerint az előadásoknak elsősorban nem a tankönyvben elolvasható alapinformációkról, hanem a legfrissebb, a betegellátásra már hatással lévő
tudományos eredményekről és a mindennapi modern orvoslást
meghatározó szakmai ajánlásokról, valamint azok magyarázatáról kell szólniuk.
A belgyógyászati képzés jövőjét egyértelműen a gyakorlatközpontú blokkoktatás tervszerű bevezetésében látja, de hangsúlyozta, mindehhez elengedhetetlen a hallgatók alap elméleti tudásának megléte, valamint az interaktív oktatást lehetővé
tevő kisebb csoportlétszámok elérése. Tervei szerint átalakítaná
a betegágy melletti gyakorlatokat, itt is kisebb csoportokat tartana ideálisnak, a klinikán ambulánsan gondozott betegeket

Haszon-Nagy Zsófia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

jubileumi diplomaátadó

16

Semmelweis Egyetem

237-en vehettek át jubileumi díszoklevelet
az ÁOK-n
Az ötven, hatvan, hatvanöt és hetven évvel ezelőtt végzettek vehettek át arany, gyémánt, vas, valamint rubin jubileumi díszoklevelet
az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ünnepségén dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettestől és dr. Hunyady László dékántól.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A dékán végigtekintett az elmúlt évek eredményein is. Kitért arra, hogy az egyetem a legjobb
ötszáz között szerepel a nemzetközi rangsorokban, szakterületi bontásban pedig az orvosképzés
területén a legjobb 200 között van. Hazai szinten
az ÁOK az ország három legjobb kara között szerepel. Szólt arról, hogy bár a kar elismertségének
legfőbb tényezője a klinikai tárgyak elsajátítását
megalapozó elméleti képzés, az elmúlt öt évben
számos kezdeményezés indult a karon a klinikai
gyakorlati képzés erősítésére. Példaként említette
egyebek mellett a klinikai képzés színvonalát javító
szimulációs és egyéb eszközök beszerzését, illetve
az oktatásmódszertani fejlesztéseket, valamint a
blokkosított oktatás bevezetését és a legkiválóbb
oktatókat anyagilag is elismerő Merit-díj létrehozását. A dékán hangsúlyozta az empátia szerepét az
orvosi hivatás gyakorlása során, és azt, hogy ennek
jelentőségére megtanítsák a tapasztaltabb orvosok
fiatalabb kollégáikat.
A jubileumi díszokleveleket dr. Szabó Attila és dr.
Hunyady László adta át. Ketten vehettek át rubin,
16-an vas, 43-an gyémánt, míg 176-an arany jubileumi díszoklevelet. Az arany díszokleveles, ötven éve végzett
orvosok nevében dr. Fekete György, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika professor emeritusa mondott beszédet, és köszönetet az egyetemnek, valamint a karnak az ünnepség megszervezéséért. A jubileumi diplomaátadó a hála és köszönet mellett alkalmas idő a számvetésre is – mutatott rá. Felidézte, hogy milyen
hatalmas tudományos fejlődésnek voltak részesei a jubilánsok
az elmúlt évtizedek során az írógéptől, indigótól a számítógépekig, az üvegfecskendőtől az ultrahang, MR és PET-CT-készülékekig. Ám ami nagyon fontos, az ugyanaz maradt: idejüket nem
kímélve, türelemmel, szeretettel segítették betegeiket a legjobb
tudásuk szerint. Dr. Fekete György arra figyelmeztette a jubilánsokat, hogy figyeljenek a tehetséges fiatalokra, legyenek mellettük, segítsék, bátorítsák őket.
A gyémánt díszokleveles, vagyis hatvan éve diplomázott jubilánsok nevében dr. Palkovits Miklós, az Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet professzor emeritusa szólt. Felidézte, hogy
az 1958-ban végzett évfolyam a múlt évszázad egyik legkeményebb évtizedében folytatta az egyetemi tanulmányait, mikor
sok minden hiányzott, kezdve a gondolat szabadságától. Összehasonlíthatatlan, hogy ma milyen lehetőségek vannak – jegyezte
meg. Kiemelte, hogy jó érzés az egyetemhez tartozni, a Semmelweis Egyetem életük meghatározó része volt, és az is marad. Az
egyetemről, bárhova is ment a világban, mindenhol hallottak,
abban pedig, hogy ilyen hírnévre tett szert, a mostani jubilánsok
is mind kivették részüket, amire büszkék lehetnek. Utalva Márai
Sándor egy 85 éves korában tett nyilatkozatára beszélt arról is,
hogy korosztályának már nincsenek ellenségei, csak saját maguk
ellenségei lehetnek, ha nem vigyáznak magukra. – Vigyázni kell
magunkra, és el kell jönni a vas diplomáért – hangsúlyozta.

Nem az a fontos, hogy a madár hányszor csap a szárnyával, hanem,
hogy íveljen – idézte Pilinszkyt dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes a jubileumi díszoklevelek átadása alkalmából rendezett
ünnepség megnyitásakor, utalva arra, hogy a jubilánsok egy ívet
írtak le eddigi életük, pályájuk során, mely ív emberek ezreinek
adta vissza egészségét, vagy könnyített szenvedésén. Nagy idők,
nagy tanúi voltak a jubilánsok, olyan történelmi eseményekben
volt részük, mint a világháború, a forradalom és a rendszerváltás; aktív értelmiségiként pedig alakítói is voltak a történelemnek
– mondta a rektorhelyettes. Emlékeztetett arra, hogy az orvosi
eskü szövegében a tanárok megbecsülése is szerepel. A jubilánsok tanítványokból, tanárokká, mesterekké váltak, a következő
generáció pedig már tőlük kaphatta a tudást – fogalmazott dr.
Szabó Attila, hozzátéve, hogy így teljesedik ki Hippokratész
esküje. A mai napon minden betegük és minden tanítványuk
nevében is köszönjük munkájukat – jelentette ki.
Dr. Hunyady László dékán beszédében kiemelte, hogy az idei jubilánsok Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóján vehetik át díszoklevelüket. Azok, akiket most ünneplünk, fél évszázad
vagy még több év munkáját áldozták arra, hogy beteg embertársaikon segítsenek, tanítsanak vagy éppen az emberi tudást, a
megismerést szolgálják – mutatott rá a dékán. Mint hangsúlyozta,
a kar egykori hallgatói nem foglalkozást, hanem hivatást választottak annak idején, mégpedig a legszebbet, de egyben az egyik
legnehezebbet is, mely áldozatok vállalásával jár. A dékán szólt
arról, hogy személyes tapasztalatai szerint a nehéz időkben végzett orvosok sem bánták meg pályaválasztásukat, mert legtöbbjük számára örömöt jelent vagy jelentett a hivatásuk gyakorlása.
– Ez a magyarázata annak, hogy az elmúlt évtizedekben tapasztalt számos probléma és nehézség ellenére a magyar egészségügy szakmai színvonala még mindig nemzetközi értelemben véve is magasra értékelhető – mondta dr. Hunyady László.
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jubileumi diplomaátadó

Jubileumi díszokleveleket adtak át a FOK-on

Az ünnepséget dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitotta meg, aki emlékeztetett arra, hogy a hazai fogorvosképzés
története 1952-re tekint vissza, a kar pedig 1955-ben alakult. Most
negyedszer adnak át gyémántdiplomát a karon. Ez azt is mutatja,
hogy a hatvan éve végzettek részesei voltak az úttörő feladatnak, amit a fogorvosképzés kialakítása jelentett. Ez a hatvanas
években, amikor az évfolyamok is jóval nagyobbak voltak, már
egy bejáratott úton haladt, de napról napra, évről évre finomodott – idézte fel a rektorhelyettes. Az oktatás az elődök példájából tanul és építkezik, az pedig, hogy ma a kar mindig pozitív példaként kerül szóba a klinikai oktatás és gyakorlat tekintetében, azt mutatja, hogy jól tették le az alapokat – hangsúlyozta.
Elmondta azt is, hogy a kezdetekben a fogorvosképzés megbecsültsége elmaradt a maitól, az elődöknek kellett kivívniuk azt is,
hogy egyenértékű orvosi hivatás legyen. A fogorvosok ma megbecsült tagjai a társadalomnak, a kar pedig megbecsült tagja a
Semmelweis Egyetem közösségének – jelentette ki a rektorhelyettes. Azt, hogy elődök jó példáján építkezik a rendszer, mi sem
mutatja jobban, mint hogy a mostani jubilánsok között van a mai

modern endodonciának a megteremtője és hazai megalapítója,
dr. Fazekas Árpád. Az ő munkájának is köszönhető, hogy idén
szeptember 1-jével megjelent a képzésben külön a fogpótlástan
szakvizsga és szintén külön szakképesítésként az endodoncia –
emelte ki dr. Hermann Péter.
Dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja beszédében ismertette, hogy
míg a 60 évvel ezelőtti évfolyamon 32-en, addig az 50 évvel
ezelőttin 152-en végeztek. Összehasonlításképpen, idén 130 frissen végzett fogorvost avattak, akik közül 81-en tanultak a magyar
nyelvű programban. A hatvanas évek kimagasló hallgatói létszáma is jól mutatja, mekkora hiány volt fogorvosokból, melyet
az akkori kormányzat a kibővített képzési kapacitással igyekezett mérsékelni. Ennek ellenére igen nagy feladat hárult a mostani jubilánsok generációjára az SZTK rendelők tömeges betegellátása során – mutatott rá a dékán, hozzátéve, hogy emellett,
jó példát mutatva a későbbi generációknak, folyamatos képzéssel, tanulással sajátították el a hivatásuk gyakorlásához szükséges újabb és újabb terápiákat, technikákat, lépést tartva az egyre
nagyobb tempóban haladó tudománnyal. Ez utóbbi akkoriban
nem volt könnyű, hiszen a nyugati kollégákkal kapcsolatot tartani
és modern anyagokat beszerezni sem volt egyszerű. Ma már más
a helyzet, arra kell megtanítani hallgatókat, hogy hogyan válas�-

Fotó: Dimény András

Jubileumi gyémánt és arany díszoklevelet vehettek át a Fogorvostudományi Karon (FOK) 50 és 60 évvel ezelőtt végzettek
dr. Hermann Péter oktatási, dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettestől és dr. Gerber Gábor dékántól.

szák ki a széles kínálatból a jó és legjobb anyagokat – érzékeltette
a különbséget.
A kar nemzetközi kapcsolatai is folyamatosan bővültek azóta.
A graduális képzésben mintegy 400 külföldi hallgató tanul, akik a
világ 37 országából érkeznek, de nagy az érdeklődés a szakorvosképzés iránt is. Dr. Gerber Gábor köszönetet mondott a jubilánsoknak azért a több évtizedes munkáért, amely során empátiával,
segíteni akarással és áldozatvállalással dolgoztak a magyar lakosság fogászati ellátásáért, és hogy hivatásuk lelkiismeretes gyakorlásával öregbítették a kar hírnevét.
A jubileumi díszokleveleket dr. Hermann Péter, dr. Szabó Attila
rektorhelyettesek és dr. Gerber Gábor dékán adták át. Tízen
vehettek át gyémánt-, míg 77-en aranydiplomát.
Ezt követően a jubilánsok nevében dr. Fazekas Árpád mondott beszédet. A Konzerváló Fogászati Klinika korábbi igazgatója egyebek között arról szólt, hogy nem feltétlenül a szakvizsgák, továbbképzések, elvégzett tanfolyamok száma tükrözi az
elmúlt ötven év pályáját. Ami fontos az életben, az emberség és
az erkölcs, sokkal inkább tetten érhető abban, hogy mennyire
tartottuk be az eskünket, mennyire éltük eszerint az életünket –
fogalmazott. – Fogorvos vagyok, tettem a dolgom, ahogy arra
1968-ban esküt tettem – zárta a gondolatsort beszéde végén,
kiemelve: jubilánstársaival együtt büszkén vallják, hogy az akkori
nevén Budapesti Orvostudományi Egyetem diplomásai.
A beszédet követően idén először adták át a kar múlt évi jubilánsa,
dr. Bodák-Gyovai Zsolt Levente és felesége dr. Bodák-Gyovai
Catherine által alapított ösztöndíjat, melyet a kar vezetőiből
álló bíráló bizottság döntése alapján ebben az évben dr. Bányai
Dorottya, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika rezidense vehetett át. Dr. Gerber Gábor felidézte, hogy az 1965-ben
a karon végzett dr. Bodák-Gyovai Zsolt Levente a tavalyi jubileumi díszünnepségen tett felajánlást, hogy minden évben egymillió forintos ösztöndíjjal támogat egy rezidenst, kifejezve ezzel
alma matere iránt érzett háláját.
A dékán emlékeztetett arra, hogy szintén a tavalyi jubilálók közül
dr. Vizkelety György Lajos egy oktatási eszköz vásárlásával
támogatta a kart.
Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Semmelweis Egyetem

Dr. Trócsányi Sára: Támasz legyek és ne
teher a rendszerben
A jogszabályok gyakorlatra fordítását, az adatvédelem láthatóvá tételét és a szolgáltatói szemlélet képviseletét tartja a legfontosabbnak dr. Trócsányi Sára, aki szeptember 1-jétől tölti be az adatvédelmi tisztviselő pozíciót, míg október 1-jétől az Adatvédelmi
és Betegjogi Központ vezetését is ellátja. Hangsúlyozza: nem teher, hanem támasz szeretne lenne az adatvédelmi és betegjogi
kérdésekben, így mindenkit arra biztat, hogy keresse fel nyugodtan a kérdéseivel.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Tapasztalatai szerint az orvosi titok sérthetetlensége ma már mindenki számára kézenfekvő,
éppen ezért ritkábban fordul elő, hogy az egészségügyi dokumentációval kapcsolatos adatok
sérülnek. Az ugyanakkor még kevésbé került be a
köztudatba, hogy ugyanilyen sérthetetlen adat a
fizetés mértéke, vagy éppen az, hogy ki folyamodott temetési segélyért, emelt szintű családi pótlékért a gyermek betegsége miatt – sorolta dr. Trócsányi Sára, aki szerint szemléletváltásra is szükség
van.
A Semmelweis Egyetem egyébként hatalmas adatbázissal rendelkezik: milliárdos nagyságrendben
kezel érzékeny adatokat. Például a zárójelentéseket 50 évig, minden más dokumentációt 30 évig
kell őrizni, és a betegellátás mellett a munkatársakkal és a hallgatókkal kapcsolatban is számtalan
személyes adat van az intézményben. Dr. Trócsányi Sára azt szeretné, ha a Semmelweis Egyetem
adatvédelmi rendszere mintaként, jó gyakorlatként szolgálhatna más hasonló intézmények számára, akár regionális szinten is.
Október 1-jétől dr. Trócsányi Sára tölti be az Adatvédelmi és Betegjogi Központ vezetői posztját is.
Az adatvédelem és a betegjogok kérdése számos szálon összefügg, mondja, amit jól mutat, hogy a törvényben meghatározott
betegjogok közül három is érinti az adatvédelmet: a titoktartáshoz, tájékoztatáshoz és a dokumentáció megismeréséhez való
jog.
A központ vezetőjeként fontosnak tartja elérni, hogy legyen
egy összefogó statisztika az egyetem klinikáira érkező betegjogi
panaszokról. A tendenciákat látva lehet kialakítani a panaszkezelés ideális rendjét, és láthatóvá válik, hol lehet szükség segítségre annak érdekében, hogy a panaszok egy része megelőzhető
legyen.
Összességében úgy látja, a betegjogok és az adatvédelem esetében rendszerléptékű beavatkozásra nincs szükség, a törvényi
szabályozás nagyon magas szintű és az egyetemen is alapjaiban jól működik a rendszer. A napi gyakorlatban előfordulhatnak
ugyanakkor olyan helyzetek, amikor érdemes lehet tudatosítani
és megerősíteni a területtel kapcsolatos tudást. Hangsúlyozza,
hogy nem teher, hanem olyan támasz szeretne lenni a szervezeti
egységek számára, akit meg lehet keresni adatvédelmi és betegjogi kérdésekben.
Dr. Trócsányi Sára betegjogi szakjogász az elmúlt húsz évben
adatvédelemmel és betegjoggal foglalkozott, több ilyen témájú
könyv és publikáció szerzője, PhD-fokozatát is az adatvédelem
tárgykörében szerezte. Tizenhat évig dolgozott az Adatvédelmi
Biztos Irodájában, majd az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központba került, az egyetemre pedig a Nemzeti Szakértői
és Kutató Központból érkezett.
Dobozi Pálma

Az adatvédelmi tisztviselő poszt létrehozását az új európai uniós
adatvédelmi rendelet (GDPR) írja elő bizonyos intézményi kör
számára, melybe az egyetem is beletartozik. Ez egy függetlenségében megerősített státusz, mely azt szolgálja, hogy a személyes adatok, valamint ennél tágabban értelmezve, a jogok és szabadságok a rangjukhoz méltó védelmet kapjanak – fogalmazott
dr. Trócsányi Sára. A tisztviselőt a kancellár nevezi ki a rektorral
egyetértésben, ugyanakkor a jogszabály szerint feladatai ellátása
kapcsán nem utasítható.
A szakember úgy véli, a magyar adatvédelmi jogszabályok eddig
is nagyon szigorúak voltak, így ilyen értelemben jelentős tartalmi
újdonságot nem hozott a GDPR, amely ugyanakkor nagyon szigorúan veszi az átláthatóság kérdését. Minden esetben biztosítani kell, és bizonyítani kell tudni, hogy az adatkezelésnek jogalapja volt és megfelelő tájékoztatást kapott az érintett – magyarázza a tisztviselő. Emiatt a jelenleginél szigorúbb ellenőrzési
rendszerre van szükség, fő feladatának pedig az ehhez szükséges keretrendszer kidolgozását tartja.
Dr. Trócsányi Sára abban hisz, hogy láthatónak kell lennie az adatvédelmi tisztviselőnek, mert akkor lesz látható maga az adatvédelem is. Éppen ezért fontosak számára a személyes kapcsolatok, első lépésben azokat a területeket látogatja végig, melyek
hagyományosan nagyon érzékenyek adatvédelmi szempontból
(pl. pszichiátria, gyermekellátás, szülészet-nőgyógyászat). Szintén
a közeljövő feladatai közé tartozik a Medsolba való betekintés
jogosultsági szintjeinek elemzése. Hangsúlyozta, hogy a szabályokat a gyakorlatra kell lefordítani, ami azt is jelenti, hogy konkrét ügyeken, egy-egy gyakorlat módosításán keresztül lehet változásokat elérni.

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

XIX. évfolyam 7. szám 2018. október 29.

19

szolgáltatás

Képzést tartottak az oktatóknak a megújult e-learning portálról

Az első képzési alkalom megnyitóján dr. Kokovay Ágnes, az
E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Igazgatóság (EDTI) igazgatója ismertette a tavalyi évben történt jelentős fejlesztéseket,
melyeknek köszönhetően az új felület reszponzívvá vált, vagyis
optimális megjelenést biztosít a legkülönfélébb eszközökön,
beleértve a mobiltelefont is.
A megújult rendszert dr. Tornóci László, az EDTI informatikai
vezetője mutatta be. Rámutatott, hogy az e-learning módszereket használva az oktatók hatékonyabban tudják végezni a jelenléti tanítást, a rendszer segítségével az adminisztrációs munka is
csökkenthető, illetve a modern pedagógiai módszerek lehetőségei is be vannak építve a Moodle rendszerbe.
Kozma Borbála, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
(AITK) oktatási projektvezetője, aki az öt évvel ezelőtti képzésen
még maga is az érdeklődők között ült, a mostani gyakorlati oktatáson már a Moodle szakértőjeként ismertette a program funkcióit. Szólt arról is, hogy mivel a rendszer nyílt forráskódú, ezért
az alapértelmezett funkciókon túl be lehet építeni egyéb felhasználói igényeket is. Az AITK kezdeményezésére dr. Tornóci László
fejlesztésével több ilyen speciális alkalmazás is bekerült egyfajta
plusz szolgáltatásként a Moodle programba, ilyen például az
egyéni órarend kialakításának a lehetősége, vagy az ún. big blue
button nevű fejlesztés, amivel az oktatók videókonferenciákat,
webináriumokat hozhatnak létre az elektronikus térben lévő kur-

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Szeptembertől megújulva fogadja a hallgatókat és oktatókat az egyetem központi e-learning portálja. Szeptemberben két alkalommal tartottak gyakorlati képzést az egyetem oktatóinak az új felülettel kapcsolatban. A 3 órás programon részt vevők az egyetemi
e-learning rendszernek hátteret adó Moodle programban rejlő lehetőségeket is kipróbálhatták.

zusaikban. Kozma Borbála kitért rá, hogy a klinikán kezdték először használni az e-lecke funkciót is, ahol a statikus tartalmakhoz
kérdéseket, feladatokat is lehet rendelni. Hangsúlyozta: az e-learning használata nem jelent kevesebb munkát az oktatók számára,
azonban nagyobb eredményeket lehet elérni.
Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Újraszervezett járőrszolgálattal erősítik az egyetem őrzésvédelmi
rendszerét
Szeptember 17-től újraindult az egyetem járőrszolgálata, immár
saját alkalmazásában álló vagyonőrökkel – tájékoztatott Mészáros István. A Biztonságtechnikai Igazgatóság vezetője kiemelte:
a 24 órás szolgálatot az egyetem dolgozói, hallgatói, de akár a
betegek is bármikor hívhatják, amennyiben valamilyen problémát, rendellenességet észlelnek az egyetem területén.
A járőrszolgálati feladatokat ellátó személy- és vagyonőri képesítésű munkatársak feladata két részből áll: egy meghatározott
útvonalon járőröznek az egyetem egész területén, emellett pedig
segítségkérés esetén, illetve ha a diszpécser a kamerákon valami
rendellenességet észlel, a helyszínre mennek – ismertette a folyamatot Mészáros István. Hozzátette: ha éjszaka az egyetem valamelyik épületének riasztója megszólal, akkor oda is a járőrszolgálat vonul ki. A feladatokat négy munkatárs két szolgálati autóval
látja el. A járőrautók az alapvető felszerelések (szalagok, bóják,
terelők, tűzoltókészülék) mellett félautomata defibrillátorokkal is

fel vannak szerelve, illetve polgári védelmi készlet (pl. védőfelszerelések, tűzoltótakaró, gumicsizma, világítóeszközök) is megtalálható bennük.
A Központi Diszpécser- és Járőrszolgálat napi 24 órában a hét
minden napján hívható a 06-20-663-2000-as mobiltelefonszámon, mely az egyetemi mobiltelefon-flottából a 222 000, egyetemi vezetékes telefonról pedig a 0*3 2000 számról érhető el a
leggyorsabban.
Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2018/09/17/ujraszervezett-jarorszolgalattal-erositik-az-egyetem-orzesvedelmi-rendszeret/

Veszélyelhárítási gyakorlatot tartottak a Külső Klinikai Tömbben
A gyakorlatot, amelyen a 2015 nyarán hirtelen lezúdult, nagy mennyiségű csapadékkal járó vihart szimulálták, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartotta a Semmelweis Egyetem munkatársainak közreműködésével. A helyreállítás és mentés megszervezésére és irányítására ült össze a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Operatív Törzse, a Semmelweis Egyetem
részéről pedig a katasztrófahelyzetben érintett Külső Klinikai Tömb (KKT) Válsághelyzeti Operatív Csoportja. Utóbbi
egyik legfontosabb szervezési feladata az volt a szimulációban, hogy megoldják az étkeztetést az áramszünet hatására kialakult szükséghelyzetben.
A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2018/09/20/
veszelyelharitasi-gyakorlatot-tartottak-a-kulso-klinikai-tombben/
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Asklepios Campus Hamburg feiert
zehnjähriges Jubiläum
Über den Dächern Hamburgs wurden am 21. September die Studierenden des 11. Jahrgangs begrüßt, das akademische Jahr
2018/19 eröffnet und anschließend mit 500 Gästen das zehnjährige Jubiläum des Asklepios Campus Hamburg (ACH) gefeiert.
Geladen waren all jene, die den ACH zehn Jahre lang geprägt und mit entwickelt haben:  Studierende und Alumni, Dozenten und
Dienstleister, Teammitglieder aus Hamburg und Gäste von der Semmelweis Universität sowie Vertreter von Asklepios.
Bereits vor der offiziellen Jubiläumsfeier am Abend wurde um 17
Uhr der neue Jahrgang begrüßt. Der Geschäftsführer der Asklepios Medical School, Dr. Christoph Jermann, gab seiner Freude
über die bunte Vielfalt der Neuzugänge Ausdruck, die den Campus künftig bereichern würden. Der Repräsentant des Dekans der
Medizinischen Fakultät der Semmelweis Universität am ACH, Prof
Dr. med. Karl J. Oldhafer, versprach den neuen Fünftsemestern
im Blick auf die klinische Studienphase: – Bislang haben Sie in
Ihrem Studium quasi Vokabeln gelernt – jetzt lernen Sie das Sprechen. Prof. Dr. med. Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktor von Asklepios und Mitglied der Konzerngeschäftsführung,
fügte hinzu: – Ich bin mir sicher, dass wir als zweitgrößter privater Krankenhaus-Konzern mit unseren sieben Hamburger Kliniken die ganze Palette Ihrer Erwartungen erfüllen können.
Auch die Begrüßungen durch verschiedene studentische Vertreter trugen dazu bei, die Mitglieder des elften Jahrgangs in ihrer
Entscheidung für ein Studium am ACH zu bestärken. Studierendenvertreter Nico Erhard (7. Semester) und Victoria Frank (9.
Semester) gaben die aus ihrer Sicht entscheidenden Insider-Tipps
für Einstieg und Studium. Richard Drexler, Berit Sturm und
Klara Ustorf als Vertreter der StuPoli Hamburg e.V. stellten das
studentische soziale Projekt des ACH vor und warben für frisches
Engagement. Am Ende machten ACH Absolventen Jan-Philipp
Heinrich (Abschlussjahr 2017) und Inga Hofmann (Abschlussjahr
2018) deutlich, dass die Begeisterung über das Studium am ACH
auch nach Studienende ungebrochen zu sein scheint.

Jubiläumsfeier der Superlative
Direkt im Anschluss erwartete den neuen Jahrgang sowie zahlreiche weitere Gäste ein rundum gelungener Abend in fröhlicher
Stimmung mit einem kurzweiligen Programm. Geschäftsführer Dr.
Christoph Jermann betonte in seiner Rede, dass hinter dem ACH,
so klein er auch immer noch zu sein scheint, vier starke Gruppen
stünden: Erstens die Semmelweis Universität mit ihren 10.000

Studierenden und zweitens
der Asklepios Konzern mit
seinen sieben Hamburger
Kliniken und insgesamt 150
Gesundheitseinrichtungen.
Drittens werde jeder Studierende von seinen Eltern,
Geschwistern und Partnern
unterstützt. Viertens mache
die Zahl der gut 200 Studierenden und 300 Alumni
den Campus groß. Hinzu
kämen dann noch die vielen externen Dienstleister und Kooperationspartner. Dr. Jermann betonte,
dass ohne sie alle der ACH
weder konzipiert noch gegründet oder weiterentwickelt worden wäre. Das Hauptmotiv für diese Feier sei daher, allen Anwesenden und Unterstützern des ACH in seinen ersten zehn Jahren
danke zu sagen.
Prof. Dr. med. Veronika Müller, Lehrstuhlinhaberin und Direktorin der Klinik für Pulmologie der Semmelweis Universität, überbrachte das Grußwort und die Gratulation des Rektors, Prof. Dr.
med. Béla Merkely. Darin erinnerte er an den Namensgeber der
Universität, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr begangen
wird. Ignác Semmelweis habe mit Ausdauer große Ziele verfolgt, auch wenn fast alle sich gegen ihn wandten. Dies habe in
gewisser Weise auch auf diejenigen in Hamburg und Budapest
zugetroffen, die vor 10 Jahren mit viel Mut und Geschick gemeinsam den ACH ins Leben gerufen hätten.
Auch Asklepios Konzerngeschäftsführer Dr. med. Thomas Wolfram sprach von den zahlreichen Visionären, die vor mehr als
zehn Jahren erst nicht ernst genommen, dann belächelt, dann
bekämpft wurden, bevor schließlich ihre Idee einer transnationalen Kooperation von Semmelweis Universität und Asklepios Konzern verwirklicht wurde. – Heute ist der ACH durch diese Zusammenarbeit ein Vorzeigeobjekt – Chapeau vor allen, die dazu beigetragen haben!
Nach einer weiteren lockeren Gesprächsrunde mit Vertretern
der wichtigsten anderen am ACH beteiligten Personengruppen
ergriff Dr. Jermann noch ein letztes Mal das Wort, um sich mit
einem prall gefüllten ACH Rucksack bei allen Akteuren zu bedanken; der letzte Rucksack ging mit herzlichen Worten und unter
starkem Applaus vieler ehemaliger Budapester Studenten an die
langjährige ehemalige Leiterin der deutschsprachigen Studiengänge in Budapest, Prof. Dr. med. Erzsébet Ligeti. Nach diesem
Ende des offiziellen Teils wurde noch bis weit nach Mitternacht
ausgelassen gefeiert.
Der ausführliche Bericht und weitere Bilder stehen auf
www.asklepios.com/ams.
Nicola Sauter-Wenzler
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The delegation of the Central South University of China
visited Semmelweis University
A Memorandum of Understanding has been signed by Semmelweis University and Central South University, during a visit by a
delegation of the Chinese institution to the university.
Photo: Attila Kovács – Semmelweis University

At the beginning of the meeting, Dr. Béla Merkely
highlighted that the meeting is an important stage of
the series of events that signal the Chinese and Hungarian governments’ intentions to further strengthen
relations between the two countries. As the Chinese
One Belt, One Road, the Eastern Opening policy of the
Hungarian government also strongly supports educational, research and developmental relations – he
recalled. The rector also pointed out that Semmelweis
is currently ranked among the top 500 universities in
international rankings, but the goal is to become one
of the 100 best in the world over the next ten years,
to which the development of Hungarian-Chinese academic relations also contributes.
The Chancellor of Central South University, Professor
Yi Hong, presented their university and pointed out
that they would like to participate in student exchange
programmes and joint research cooperations with
Semmelweis University.

The delegation of the Chinese university was received by Dr. Béla
Merkely, Rector, Dr. Zoltán Zsolt Nagy, Dean of the Faculty of
Health Sciences, Dr. Marcel Pop, Director of International Relations, Dr. Judit Vadlövő, Project Coordinator of the Directorate
of International Relations, and Dr. Yu Funian, lecturer at the Faculty of Health Sciences.

There were close to 300 in attendance at the 44th Annual Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society (EPOS)
held at the Basic Medical Science Centre in September. Topics of
discussions included almost all areas of paediatric ophthalmology, with emphasis on the presentation of a handful of specific
surgical techniques.
At the opening ceremony, EPOS President Göran Darius Hildebrand (Oxford, UK), President of the Hungarian Ophthalmological Society Dr. Andrea Facskó, and Director of the Department of
Ophthalmology Dr. Zoltán Zsolt Nagy welcomed the audience.
Dr. Nagy told that the right to organize this meeting serves as
a testament to Hungary’s activities in paediatric ophthalmology.
Organizer Dr. Erika Maka explained that the meeting was partially a tribute to University namesake Ignác Semmelweis in the
university’s memorial year.
The main theme of the Annual Meeting centred around imaging
in paediatric ophthalmology. 23 invited and 13 free presentations,
as well as 3 video presentations took place. The invited presenters were renowned international experts in their specific area.
From Semmelweis, two lectures were held: Dr. Gábor Rudas,
director of the MR Research Centre and Dr. Miklós Szabó, associate professor at the 1st Department of Paedatrics, presented on

Photo: Gyula Kiss

The 44th Annual Meeting
of the European Paediatric
Ophthalmological Society
Held in Budapest

Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2018/09/the-delegation-of-the-central-south-university-of-china-visited-semmelweis-university/

the topic of hypoxic ischemic encephalopathy. Dr. Miklós Resch,
associate professor at the Department of Ophthalmology and
Dr. Krisztián Nagy, associate professor at the 1st Department of
Pediatrics held a video presentation on OCT Angiography, as well
as on a new surgical technique for lens operation.
Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2018/09/the-44th-annual-meeting-ofthe-european-paediatric-ophthalmologicalsociety-held-in-budapest/
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Bál az álomgyárban – 49. Semmelweis
Gólyabál
Hollywoodi hangulat fogadta a magyar és a külföldi elsőéves hallgatókat a 49. Semmelweis Gólyabálon. A Nagyvárad Téri Elméleti
Tömbben híres filmeket és filmcsillagokat idéztek meg a dekoráció mellett a műsorszámokban is. Az eseményt rendező Instruktor
Öntevékeny Csoport (IÖCS) a félévszázados jubileumra készülve kutatást kezdett az egyetemi gólyabálok történetéről.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

működve próbálják úgy megélni, hogy az itt tanultakból egész életükben építkezni tudjanak. Végül úgy
fogalmazott: legyenek büszkék arra, hogy a Semmelweis
Egyetemre járnak.
A beszédet az elsőéves hallgatók betűtáncai, a gólyatáborról szóló film levetítése, illetve a szervező instruktorok előadása követte, majd a szintén hagyományos keringővel ért véget a bál zártkörű része. A pezsgős koccintással felavatott gólyák ezután két színpad
programjaiból választhattak. A nagyszínpadon az Irie
Maffia és a The Bluebay Foxes játszott, majd két helyszínen több DJ is gondoskodott a szórakozásról.
Purebl Sarolta főszervező elmondta, hogy nagyjából 300 önkéntes összehangolt munkájának eredményeként állt össze a teltházas rendezvény. Az, hogy a
gólyabált évről évre önkéntesek, pusztán lelkesedésből meg tudják szervezni, szerinte azt is mutatja, hogy
mekkora erő, potenciál és szeretet rejlik a karokon átívelő összefogásban. A hangulatteremtés nagyon fontos eszköze a tematikához illeszkedő dekoráció, amelyet külön erre szakosodott szervező csoport, vagyis
gebin készít el évről évre. Az egyetem karai idén
moziplakátokon jelentek meg, a résztvevők pedig olyan filmek
hirdetésein láthatták viszont saját karukat, mint például a ShrEKK
vagy a Jurassic PAK.
A gólyabál szintén hagyományos eleme a jótékonysági tombola. Az ebben az évben az összegyűlt összeget a szervezők a
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika számára ajánlották fel.
Az utolsó nem Semmelweis gólyabál 1969. november 6-án volt,
éppen egy nappal azelőtt, hogy az egyetem felvette Semmelweis Ignác nevét. A helyszínt akkoriban még a Műszaki Egyetem
E épülete adta, ahol két együttes játszott: az Atlasz és a Premier
– derül ki az IÖCS által összegyűjtött, az Orvosegyetem újságban
megjelent korabeli beszámolók egyikéből. A gólyabálok programja egyes elemeiben máig őrzi a hagyományokat, így mind a
mai napig a rektor, illetve az általa a gólyabálra delegált egyetemi vezető nyitóbeszéde utáni szimbolikus koccintástól számítják a gólyákat Semmelweis Polgároknak – hangsúlyozta Kiss Boldizsár. Az IÖCS elnöke nagyon fontosnak tartja, hogy a bál egy
tradicionális és elegáns esemény az egyetem életében. Az IÖCS
egyik legnagyobb feladata a gólyabál tradíciójának fenntartása,
a rendezvény megszervezése, éppen ezért döntöttek úgy, hogy
kutatást kezdenek a jövő évi, félévszázados jubileumra készülve
– mondta Kiss Boldizsár.
Sági Zenina, Dobozi Pálma

A 49. Semmelweis Gólyabál teltházas volt, csaknem kétezer hallgató bálozott együtt. A hagyományos nyitótánc, a palotás után
dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes üdvözlőbeszédének kezdetén hallgatói élményeit osztotta meg a gólyákkal, majd
komolyabbra fordítva a szót felhívta az elsőévesek figyelmét arra,
hogy bármelyik karra is nyertek felvételt, várhatnak rájuk nehézségek, de csodákban is részük lehet. Az biztos, hogy életük egyik
legmeghatározóbb időszaka kezdődött el – jelentette ki. Hozzátette, hogy az egyetemi élet keretét a két végpont adja: a kezdet
a felvételi, a lezárás a diploma átvétele, a kettő között pedig óriási tudás és induló tapasztalat szerezhető. Azt javasolta a hallgatóknak, hogy az előttük álló négy-hat évet az oktatókkal együtt-

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A gólyabálok történetéről szóló cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján
olvasható:
http://semmelweis.hu/hirek/2018/10/08/
bal -az-alomgyarban - hamarosan -felszaz-eves-a-semmelweis-golyabal/
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tdk-sorozat

Nagy energiabefektetés kell a sikeres
diákköri munkához, de megéri – Dr. Bödör
Csaba és dr. Boha Zsófia a TDK-ról
Egy hematológiai kórkép, az úgynevezett myeloproliferatív neoplazmák vizsgálatával, és ezen betegségekben előforduló mutációk
mennyiségi analízisével foglalkozik dr. Boha Zsófia, az Általános Orvostudományi Kar idén végzett hallgatója, akinek mentora és
témavezetője dr. Bödör Csaba, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos főmunkatársa. Mindketten azt hangsúlyozzák: nagyon nagy energiabefektetésre van szükség a sikeres TDK-munkához, de mindenképpen megéri.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Dr. Boha Zsófia több sikeres TDK és OTDK szereplésen
van túl, előadott a Korányi Tudományos Fórumon, valamint egy szakmai konferencián is bemutatta már eredményeit. Rektori pályamunkájával második helyezést ért
el, emellett egy angol nyelvű publikáció társszerzője is
volt. Témavezetőjével és mentorával, dr. Bödör Csabával
együtt azt hangsúlyozzák: ahhoz, hogy valaki jó és sikeres TDK-munkát készítsen, nagyon nagy energiabefektetésre van szükség, de mindenképpen megéri, hiszen egy
olyan hozzáadott értéket kap a hallgató, amit az egyetemi padokban ülve nem tud megtapasztalni és elérni.
Dr. Boha Zsófia 2015-ben, harmadéves orvostanhallgatóként csatlakozott az egyetem tudományos diákköri (TDK) programjába, amelynek számos előnye közül
kiemelte, hogy aktívan bekapcsolódhatott a Molekuláris
Onkohematológiai Kutatócsoport életébe, ahol új kapcsolatokat alakított ki, és belelátva PhD-s hallgatók kutatási területébe szélesíteni tudta az egyetemen megszerzett tudását, előadói képességei is sokat fejlődtek. Ez
egy komoly tapasztalat mind emberileg, mind szakmailag – fogalmazott.
Dr. Bödör Csaba négy éve jött haza Londonból, azóta
aktívan szervezik a kutatócsoport TDK-s csapatát is.
Nagyon élvezi ezt a fajta munkát, mint fogalmazott, mindig felemelő élmény látni, ahogy a hallgatók a programba bekerülve
még keresik az útjukat, a témájukat, később pedig látni őket
egy konferencián sikeresen szerepelni, olvasni a közleményeiket
mindig nagy büszkeség. Mentorként fontosnak tartja, hogy személyre szabottan, egyéni lehetőségeiket, igényeiket figyelembe
véve kell a legtöbbet kihozni a hallgatókból. Úgy véli: hosszan és
keményen kell dolgozni azért, hogy az első sikerek megmutatkozzanak, ezért a kitartás, precizitás, alaposság átadása is nagyon
fontos feladat. Jó látni, amikor a csapat tagjai már ugyanezt adják
át egymásnak – fogalmazott. A mentor és a hallgató egyaránt
kiemelte: a szakmai kapcsolaton túl is számíthatnak egymásra.
Fontos, hogy bizalmi kapcsolat tudjon kialakulni mester és tanítvány között. Boha Zsófiának hatalmas segítséget jelentett, hogy
mentora mindig elérhető volt, bármilyen problémával fordulhatott hozzá, a munka valamennyi fázisában szívvel-lélekkel vett
részt – emlékszik vissza.
A TDK-programba bekerülve a hallgatók megtanulják, hogyan
kell kiállni a közönség elé és előadni úgy, hogy az elérje a hallgatóságot, hogyan kell igényes publikációt készíteni, a klinikusokkal
való kommunikációt is gyakorolhatják. Egy mentornak nagyon
sok energiát kell fektetni abba, hogy a hallgatóban kialakuljon
egy minimum igényesség, ami nagyon fontos – fogalmazott dr.
Bödör Csaba, hozzátéve, hogy minden előadásra úgy kell felkészülni, mintha az élete legfontosabb előadása vagy publikációja
lenne. A TDK egy olyan szintje az egyetemi létnek, ami sok extra
befektetéssel jár, de ha valaki intenzíven csinálja, olyan eredményeket lehet elérni, amik megalapozzák a későbbi PhD-tanul-

mányokat. Nem csak annak érdemes a programban részt venni,
aki kifejezetten kutatói pályára készül, bárki megtalálhatja azt a
témát, ami őt építheti – hangsúlyozza dr. Bödör Csaba.
A kutatócsoport érdeklődésének fókuszában a legkülönbözőbb
hematológiai betegségek genetikai hátterének vizsgálata áll.
Kutatják többek között, hogy a génexpresszió szabályozásában
szerepet játszó enzimek – úgynevezett epigenetikai szabályozó
molekulák mutációi – hogyan befolyásolják a betegek hagyományos és új, kísérleti szerekre adott terápiás válaszát. Ennek során
új biomarkereket lehet azonosítani, a hematológiai daganatos
betegségek genetikai hátterét lehet jobban megérteni – ismertette dr. Bödör Csaba, hozzátéve, hogy alkalmazott kutatással
foglalkoznak, aminek szerencsés esetben viszonylag rövid időn
belül látható a gyakorlati haszna. Sok eredmény gyorsan kerül
a diagnosztika alkalmazásába, mint ahogyan Zsófia kutatása is
mára a rutin diagnosztika része lett. A mentor tapasztalatai szerint, ahogy a hallgatók egyre lelkesebbé válnak a program során,
úgy osztják be az idejüket, hogy egyre többet tudnak foglalkozni
kutatásaikkal.
Zsófiának a programban töltött három év alatt meghatározó
élmény volt a Hematológiai Kongresszus, ahol különösen nagy
kihívást jelentett számára előadni olyan emberek előtt, akik 20-30
éve vannak a szakmában, amit egyben legnagyobb sikerének is
tart. Jövőbeni terveiről kérdezve elmondta, hogy a rezidensképzés mellett tervei között szerepel a PhD-fokozat megszerzése is.
Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Hári Máriára emlékeztek a Pető András Karon

kultúra, emlékezet

A Pető András Kar (PAK) Konduktív Pedagógiai Intézete hagyományaihoz híven megemlékezést rendezett dr. Hári Mária orvos-pedagógus, az intézet egykori igazgatója tiszteletére. Az ünnepségen felidézték dr. Hári Mária munkásságát, és koszorút helyeztek
el a szobránál.
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea mb. dékán köszöntőjében
kiemelte, hogy dr. Hári Mária legfőbb célja az volt, hogy a Pető-
módszert világszerte megismertesse; támogatókat, követőket és
együttműködő partnereket keressen a fejlesztés elterjesztéséhez az ország határain belül és kívül. Ragaszkodott hozzá, hogy
a módszer alapelveit megtartsák, különös tekintettel a Pető által
kidolgozott feladatsorokra és eszközrendszerre, az egész napirendet átszövő holisztikus szemléletű fejlesztésre. Az egykori igazgatónő kiemelten fontosnak tartotta a módszer eredményeinek leírását, annak tudományos módszerekkel való igazolását. Munkatársait, oktatótársait folyamatosan publikációra, előadások megtartására, vizsgálatok szervezésére ösztönözte.
Hári Mária munkássága példaértékű számunkra, tanári és veze-

tői eredményei megalapozták a jelenünket, a jövőnk érdekében
pedig elengedhetetlen az ő érdemeinek megismertetése – tette
hozzá a dékán.
Feketéné dr. Szabó Éva dékánhelyettes szintén méltatta dr. Hári
Máriát, akinek életét egy rövid filmmel és fotósorozattal mutatták
be a résztvevőknek. Előadásában a néhai intézetvezető konduktorképzéssel kapcsolatos gondolatait foglalta össze, ami ma is felfedezhető a PAK-on folyó oktatásban.
Az évek óta megrendezett esemény arra is lehetőséget ad, hogy
a nyugdíjba vonult konduktorok újra ellátogassanak az intézménybe, és feleleveníthessék élményeiket.
Vona Zsófia

Erdélyi triptichon a Semmelweis
Szalonban

Fotókiállítás nyílt a Klinikai és
Kutatási Mentálhigiénés Osztályon

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Forradás címmel nyílt kiállítás Horváth Balázs fotóművész képeiből a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Kútvölgyi Klinikai
Tömbben található Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztályán.
Az alkotó a kiállítással szeretne hozzájárulni a betegek gyógyulásához. A tárlatot, melynek fővédnöke dr. Réthelyi János klinikaigazgató, dr. Szekeres György, az osztály vezetője nyitotta meg.
Horváth Balázs fotóművész a kiállítás címével kapcsolatban úgy
fogalmazott, bárkiben lehetnek láthatatlan, lelki forradások, ám
nem mindegy, hogyan viszonyulunk sebeinkhez. Kiemelte azoknak a pszichiátereknek, pszichológusoknak és terapeutáknak a
munkáját, akik segítették őt a gyógyulási folyamatban.
Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Három csíkszeredai kötődésű alkotó műveiből nyílt kiállítás a
Semmelweis Szalonban. Ádám Gyula művészfotói, Fazekas
Csaba és Botár László festményei bár műfajban, stílusban és
technikában különböznek egymástól, a kiállításon szerves egységet alkotnak. Munkáikon felfedezhető az a közös történelmi és
emberi tapasztalat, amely összeköti az alkotókat. A tárlatot dr.
Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitotta meg, a művészekkel Haris László fotóművész beszélgetett.
A kiállítás címe Erdélyi triptichon, avagy triptichon Erdélyből jelzi a
művészek közös gyökerét, közös indulását, ugyanakkor a triptichon utal arra, hogy három, egymástól markánsan eltérő alkotó
műveit foglalták egységes keretbe – magyarázta Fazekas Csaba,
a közös kiállítás megálmodója. Mindhárman Csíkszeredából származnak, a marosvásárhelyi művészeti iskola növendékei voltak,
különböző műfajban és stílusban alkotnak, más-más technikákat
alkalmaznak, de a közös életérzés mégis összeköti őket.
Bódi Bernadett
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis
Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/hirek/2018/09/20/erdelyi-triptichon-a-semmelweis-szalonban/

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: http://semmelweis.
hu/hirek/2018/09/26/fotokiallitast-nyilt-a-klinikai-es-kutatasi-mentalhigienes-osztalyon/

Beszámoló a Dr. Genersich Antal
Alapítvány erdélyi jószolgálati
útjáról
Idén Erdély volt a helyszíne a Dr. Genersich Antal Alapítvány
hagyományos jószolgálati útjának, melynek keretében az utat
elnyert hallgatók részt vettek egyebek mellett a hódmezővásárhelyi Genersich-mellszobor újraavatásán, a Genersich-centenárium alkalmából rendezett kolozsvári emlékülésen, valamint
újraélesztési oktatást tartottak a Böjte Csaba atya vezette dévai
gyermekotthonban, ahová adományokat is vittek.
A két nyertes hallgató, Szabó Brigitta és dr.
Csengeri Milán végzett orvostanhallgató, rezidens beszámolója teljes terjedelemben a honlapon olvasható: http://semmelweis.hu/hirek
/2018/10/13/beszamolo-a-dr-genersich-antal-alapitvany-erdelyi-joszolgalati-utjarol/
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baráti kör

Onkometabolitok és a szakmaiság
mindenkori képviselete
A Baráti Kör első idei alkalmán dr. Hujber Zoltán PhD-hallgató az onkometabolitokról, míg dr. Mandl József professor emeritus,
az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke az ETT történetéről tartott előadást. Dr. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke köszöntötte
az egybegyűlteket, majd bemutatta az est előadóit.
Dr. Hujber Zoltán PhD-
hallgató, 2017-ben a Baráti
Kör Dok
torandusz Kiválósági
Díjasa, gyógyszerészként végzett a Semmelweis Egyetemen,
PhD-munkáját az I. Sz. Pa
to
lógiai és Kísérleti Rákkutató
Intézetben végezte dr. Sebes
tyén Anna témavezetésével és
dr. Jeney András konzulensi
tanácsai mellett. Kutatásaiban
a tumorsejtek megváltozott
anyagcseréjét és annak jelátviteli szabályozását vizsgálta.
A Semmelweis Egyetem Baráti
Körének felkérésére Tumorsejtek megváltozott anyagcseréje - fókuszban az onkometabolitok
címmel tartott előadást, amelyben felhívta a figyelmet, hogy az
adott daganat metabolikus profiljának ismerete segítséget nyújthat a jövőben a diagnosztikában és az egyénre szabott terápiában.
Az est további részében dr. Mandl József, az MTA rendes tagja
Az Egészségügyi Tudományos Tanács a magyar közigazgatás egy
fontos intézménye címmel az ETT történetéről és jelentőségéről
tartott előadást. Kiemelte: az intézmény működését a sorozatos
név- és feladatváltozások ellenére egy sajátos kontinuitás kíséri
végig, melynek lényege a szakmaiság képviselete a mindenkori
egészségügyi kormányzat irányában. Dr. Mandl József elmondta:
az ETT elődei és jogutódai az Országos Közegészségügyi Tanács
(OKT, 1868-1944), az Egészségügyi Tanács (1945-1951) és 1951-től
az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT). Az intézmény feladatköre napjainkig sokat változott, de a független tudományos szakértői testület, amelyben nem hivatalnokok vesznek részt, máig
az ETT működtetésének alapkoncepciója, és az is változatlan,
hogy a testület a kormányzat és a szakma közötti intézményesített kapcsolat biztosítását szolgálja. Az OKT tudományos tanácsadó és kezdeményezési joggal felruházott grémium volt, mely a
magyar egészségügy szakmai és jogi rendszerének kialakítását
tekintette alapfeladatának. Ez az 1876. XIV. törvény megalkotásával valósult meg. Amikor az egészségügy a Belügyminisztérium
égisze alá került 1936-ban a kormányzati átszervezések miatt, a
tanács a közegészségügyi igazgatásban a belügyminiszter véleménynyilvánító szerve lett. A Nemzeti Bizottság 1945 elején hozta
létre az OKT utódját Egészségügyi Tanács (ET) néven, és rendeletben bízta meg azt az egészségügy újjászervezésével. A közigazgatás stabilizációjával a tanács munkájában az operatív tevékenységet ismét felváltotta a véleményező, tanácsadó szerep. 1951.
november 10-én jelent meg a Minisztertanács rendelete, amely
kimondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium szervezete keretében alakuljon meg az ETT. Ekkor kerültek előtérbe a tanács tudományos feladatai. Az ETT megalakulásával a tudományos kutatás
irányítása megoszlott az MTA és az ETT között, utóbbit időközben
többször átszervezték. Az etikai kérdések szabályozásában mérföldkő 1964, amikor Helsinkiben elfogadták az Orvosok Világszövetsége (WMA) deklarációját. Az ETT megalapította az ETT Kuta-

tásetikai Orvosi Bizottságot
(KEOB), kezdeményezte, hogy
az orvostudományi egyetemek tudományos bizottságai
keretében hozzon létre regionális kutatásetikai bizottságokat. 1988-ban miniszteri rendelet tette feladatává a magyar
állampolgárok külföldi gyógy
kezelésével kapcsolatos fellebbezések elbírálását. Az ETT
működésében egyre nyomatékosabban jelent meg a tudományos kutatásszervező, irányító tevékenység. Átszervezésében a legjelentősebb változás a TUKEB létrehozása volt, először kerültek ETT szakmai bizottságba laikus tagok is, meghatározó egyházi személyiségek. A legfontosabb állásfoglalásait az ETT könyv formájában jelentette
meg. Napjainkban az ETT elnökségének tagjai: elnök dr. Mandl
József (2014-től), alelnök: dr. Wittmann Tibor, titkár: dr. Csala
Miklós, tagok: dr. Muszbek László, dr. Poór Gyula, dr. Sótonyi
Péter (előző elnök), dr. Vörös Attila; tanácsadók: dr. Bácsy Ernő,
dr. Basa Ildikó. Az intézmény feladatkörében sok egyéb mellett
állásfoglalások, tájékoztatók, vélemények szerepelnek saját kezdeményezésre és tárcamegkeresésekre. Másodfokú szakhatóságként egyes nemzetközi szakmai-etikai szervezetekben lát el képviseletet.
Urbán Beatrice

MEGHÍ VÓ
a Semmelweis Egyetem Baráti Körének
október hónapban tartandó rendezvényére
A Külső Klinikai Telep kápolnáinak rövid története
Dr. Molnár László
levéltárvezető
Komplex hálózatok adaptációs és döntéshozatali mechanizmusai
Prof. Dr. Csermely Péter
az MTA levelező tagja
A rendezvény ideje és helye:
2018. október 31., szerda 17:00 óra
Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ,
Beznák Aladár terem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.;
bejárat a Thaly Kálmán u. felől, rövid sétával megközelíthető
a Klinikák metróállomástól)
Szeretettel várjuk Önt!
Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is!
A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.
Dr. Molnár László
a Baráti Kör titkára

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

nekrológ
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Fotó: Kövesdi Valéria

Elhunyt dr. Anderlik Piroska

Anderlik Piroska 1935. augusztus 16-án született Budapesten.
Édesapja, néhai Anderlik László mérnök, édesanyja, néhai Nagy
Piroska irodai dolgozó volt. Középiskoláit Budapesten végezte,
a Veres Pálné Gimnáziumban érettségizett kitüntetéssel 1953ban, még ez évben felvételt nyert az akkori Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvoskarára. Diplomája megszerzése
után, 1959-től folyamatosan az egyetem Mikrobiológiai Intézetének munkatársa. Férje, néhai dr. Antmann István (házasságkötés: 1959) tüdőgyógyász volt, két gyermekük van: Katalin (1961)
a Semmelweis Egyetem higiénikus főorvosa, István (1964) tervezőmérnök. Két felnőtt unokája és két dédunokája van.
Intézeti élete során folyamatosan részt vett a mikrobiológia
oktatásában orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatók számára
magyar és angol nyelven mint gyakorlatvezető, előadó, vizsgáztató, TDK-vezető, később mint PhD-témavezető. 1962-ben szakorvosi vizsgát tett Klinikai Laboratóriumi vizsgálatok, 1980-ban
Mikrobiológia tárgyból, majd ugyanekkor virológiai és immunológiai képesítést szerzett. 1970-72-ben elvégezte a Marxizmus Leninizmus Esti Egyetem 3 éves általános szakát, 1972-ben középfokú
orosz, 1975-ben angol kandidátusi nyelvvizsgát tett. 1976-ban
kandidátusi fokozatot szerzett a Lymphoid rendszert befolyásoló
hatások következményei egérkísérletekben című dolgozata alapján.
1974-1993 között az intézet tanulmányi felelőse volt. 1975-ben
adjunktusi, 1980-ban docensi majd 1996-ban egyetemi tanári
kinevezést kapott. 1995-ben habilitált. 1995-96-ban három féléven át megbízott igazgatóként, majd nyugdíjazásáig (2004)
igazgatóhelyettesként dolgozott. 1997-től 2004-ig a Fogorvostudományi Kar mikrobiológia tárgyi előadója volt. A kilencvenes években mint választott, később saját jogú tagként vett részt
az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsának munkájában.
Több egyetemi és kari szintű bizottságnak is tagja volt.
Kutatómunkája során kezdetben részt vett a Földes Pál vezette
virológiai munkacsoportnak a hazai járványos gyermekbénulás
elleni védőoltás bevezetését megelőző tudományos kutatásaiban, majd a Szeri Ilona vezette immunológiai munkacsoportban a lymphoid rendszer immunbiológiai funkciójának vizsgálata
volt fő kutatási irányuk, különös tekintettel a szervezet és mikrobák közötti kölcsönhatásra. A neonatális thymectómia eddig
nem ismert vonatkozásait írták le. A magasabb rendű szervezet és mikrobák közötti kölcsönhatás vizsgálata során hazánkban először szervezett csíramentes laboratóriumot (1978-1993).

utatásait munkatársaival közösen és egyénileg
K
szerzett OTKA pályázatok támogatták. Kísérleti
munkája alapján 1984-ben munkatársaival (Szeri
Ilona és Bános Zsuzsa) megosztva Akadémiai Díjban részesült. Vizsgálati eredményeiről mintegy
150 magyar és angol nyelvű hazai és külföldi folyóiratban megjelent dolgozatban és 100 körüli előadásban számolt be hazai és nemzetközi fórumokon.

Több évtizedes állatkísérletes munkája alapján az
1998-ban életbe lépett állatvédelmi törvénnyel
kapcsolatosan kinevezték a Semmelweis Egyetem
Állatkísérleti Bizottságának elnökévé, ezt a tisztséget 2012-ig látta el. 2001-ben indította az állatkísérletekben résztvevő PhD-hallgatók és kutatók oktatását, Kísérleti állatok-állatkísérletek című PhD-kurzus keretében. 2012-ig 12 kötelezően választható
kurzust tartott. 2009-ben tudományos támogatással a kurzus főbb előadásainak anyagát CD-n tette
elérhetővé. Megszervezte az Állatkísérleti Bizottság
honlapját, itt az állatkísérletekkel és állatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb információk találhatók. Az állatkísérletek létjogosultságával kapcsolatosan több alkalommal vett
részt televíziós vitaműsorokban és fejtette ki nézetét folyóiratokban is. Több évtizedes állatkísérletes munkája, valamint a labor
állat-tudomány oktatásában végzett munkája elismeréseként
2009-ben Kállai László-díjban részesült.
Oktatómunkája elismeréseként 1984-ben Kiváló Munkáért KISZ
emlékérmet, 1980-ban Kiváló Oktató minisztériumi elismerést
vehetett át. 2004-ben professor emerita címet, 2009-ben Aranydiplomát kapott.
Elnökségi tagja volt a Laborállat Tudományi Társaságnak, tagja
volt az MTA Osztályközi Állatkísérleti Állandó Bizottságnak, valamint vezetőségi tagja a Semmelweis Egyetem Baráti Körének.
Korábban tagja volt a Magyar Immunológiai, Klinikai Immunológiai, Kemoterápiai és a Nemzetközi Gnotobiológiai Társaságnak.
A Magyar Immunológiai Társaság vezetőségi tagja, közel 10 évig
pénztárosa volt.
Oktató- és kutatómunkája során tanulmányutak keretében számos alkalommal járt külföldön, így Csehszlovákiában (1967, 1968,
1976, 1978, 1986), a Szovjetunióban (1966, 1969, 1978, 1987), az
NDK-ban (1978), Bulgáriában (1969), Ausztriában (2002), és elő
adást tartott nemzetközi kongresszusokon (Párizs 1980, Versailles
1987, Leiden 1990, Berlin 1989).
A közelmúltban, oktató-kutató munkája folytatásaként történeti
kérdések foglalkoztatták. Munkatársától, Szeri Ilonától kapott
adatok alapján feltárta Preisz Hugó intézetigazgató, rektor sírjának kalandos történetét, rendezte védett sírját, majd az egyetem
elhunyt rektorainak nyughelyeit gyűjtötte össze. Mindezekről a
Semmelweis Egyetem Baráti Körében számolt be. Munkatársaival, Kövesdi Valériával és Rajna Imrével összeállították a NET 45
éves történetét: A Nagyvárad téri Elméleti tömb 45 éve címen. Nagy
érdeklődéssel figyelte az intézet munkáját, amennyiben egészsége engedte, részt vett rendezvényein, referálóin.
2018. szeptember 20-a reggelére aludt el örökre. Mindenki
szerette, tisztelte, becsülte Piroskát. Barátságos, kedves

személyiségével, ehhez társult gyakorlatias tanácsaival segítette
mind kollégáit, mind hallgatóit. Megrendülten búcsúzik tőle
a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet minden
munkatársa.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
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jubileumi egyetemtörténeti sorozat

Nagyszombattól Budapestig, Érseki
Egyetemtől Semmelweisig

Mirkovszky Géza akvarellje

Eddigi történetének csaknem 250 éve alatt tizenöt különböző nevet viselt az egyetem, illetve jogelődjei, a névmódosításokon
keresztül pedig sok esetben akár a magyar történelem főbb változásai is végigkövethetőek. Az egyetem fennállásának 250. évfordulójára készülve új egyetemtörténeti sorozatot indítunk a Semmelweis Egyetem újságban, melynek első része az egyetem név- és
helyszínváltozásait tekinti át.
Az 1635. október 8-án keltezett Pázmány-féle alapítólevélben az
Érseki Egyetem elnevezést találjuk, amit azonban a napi közhasználatban egyszerűen csak Nagyszombati Egyetemként emlegettek.
Mária Terézia 1769. július 17-i diplomája az egész egyetemet
érsekiből királyi rangra emelte, november 7-i rendelkezése nyomán pedig megindult a frissen alapított orvosi karon az oktatás
megszervezése. Az immáron állami irányítás alá került egyetem
1777-ben Nagyszombatból az ország közepébe, Budára, az erre
a célra átépített királyi palotába költözött, így az 1780. március
25-i Diploma Inauguraléban már a Budai Királyi Egyetem névvel
találkozunk.
II. József az ország legfőbb hivatalainak Budára költöztetése miatt
döntött az Universitas Pestre helyezéséről, ami 1784-ben valósult
meg. Az Orvoskar a korábban feloszlatott jezsuiták rendházában
kapott helyet. II. József azt is rendeletbe adta, hogy az elnevezésben ne Pesti, hanem Magyar szerepeljen helymegjelölésül, ezzel
is hangsúlyozva az egyetem országos jellegét. A Magyar Királyi
Egyetem nevet 64 évig viselte az egyetem.
Az 1848-as áprilisi törvénykönyvben külön cikk (1848:XIX.tc.) foglalkozott az egyetemmel, amely nevét Magyar Egyetemre módosította és kimondta annak függetlenségét, valamint a liberális
tanszabadság elvét. A fegyverletételt követően, 1849-től kötelezővé vált a Császári és Királyi Pesti Egyetem név használata, a
megtorlás pedig erősen megrázta a tanári kart, többen kényszerültek börtönbe vagy emigrációba.
1861-től már a nyílt önkényuralom utáni enyhülő időket jelzi a
hivatalosan használt Magyar Királyi Tudományegyetem név,
azonban a köznyelv továbbra is csak Egyetemnek hívta az intézményt, hiszen 1872-ig az egyetlen volt az országban. Az új egyetemek megalakulásával azonban szükségessé vált egy megkülönböztető jelző felvétele. 1873-tól, az addigra egyesült főváros
után Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem lett a hivatalos
név, ám az 1903-as Egyetemi Szabálykönyv inkább a Budapesti
Magyar Királyi Tudományegyetem elnevezést használta, erősítendő a nemzeti jelleget.

A világháborút követően a Tanácsköztársaság alatt ismét elhagyták a királyi jelzőt, így 1918. november és 1919. augusztus között
a Budapesti Magyar Tudományegyetem volt használatos, majd a
Horthy-korszakban visszatért az 1873-as változat.
Az egyetemi tanács kezdeményezésére 1921-ben az intézmény
neve Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre módosult, így tisztelegve az alapító előtt. 1945-ben a
királyság eltörlésével a név Pázmány Péter Tudományegyetemre
egyszerűsödött, majd 1950 szeptemberében az egyetem korábbi
tanárának, Eötvös Lorándnak a nevét vette fel.
1950 végén a Minisztertanács határozott a szakminisztériumok
alá rendelt szakegyetemek létrehozásáról. Az átszervezések során
a tudományegyetemekről leválasztva önálló orvosegyetemeket
hoztak létre. 1951. február 1-jétől az orvostudományi kar Budapesti Orvostudományi Egyetemként (BOTE) folytatta működését,
1955-től pedig már az egyetem három karral működött: az általános orvosi, a fogorvostudományi illetve a gyógyszerésztudományi karral.
Az önálló egyetem az egykori Orvosi Kar alapításának 200. évfordulóján vette fel egykori tanára, Semmelweis Ignác nevét, így
1969. november 7-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
elnevezés volt használatos, a köznyelvben azonban csak SOTEként hívták, sőt, hibásan, gyakran még ma is így emlegetik.
2000. január 1-től az egyetem egyesült a Haynal Imre Egészségtudományi és a Testnevelési Egyetemmel, a három intézmény
integrációjával együtt pedig a név is változott, hiszen megjelentek a képzési palettában nem szorosan vett orvostudományi
szakok is. Ekkor vette fel az intézmény a ma is használatban lévő
Semmelweis Egyetem nevet.
Dr. Molnár László, Sági Zenina
Központi Levéltár, Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

(Felhasznált irodalom: Papp József: Hagyományok és tárgyi emlékek az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Bp., 1982.)
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