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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Szeretettel köszöntöm a mai ünnepségen megjelent munkatársakat, és azokat is, akik jelenleg is a 

betegek mellett szorgoskodnak, hiszen az egészségügy 24 órás szolgálat. 

A magyar egészségügy napja, a Semmelweis nap. 

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Semmelweis Ignác, az anyák 

megmentője ezen a napon született. 

Semmelweis Ignác nevét orvostörténeti múzeum, emléktábla és 1969. óta orvosi egyetemünk is 

büszkén viseli. 

Születésnapjának évfordulóján, idén is július 1-jén is koszorúzással emlékezünk meg itt a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeumban. 

Nagyon sokat köszönhetünk neki, hiszen mindazt, amit felfedezett, a klinikai munkában 

alkalmazhatjuk. 

Semmelweis munkássága értékelhető  úgy is, hogy azok az elvek, amelyeket a gyermekágyi 

láz megelőzése kapcsán megállapított, ma is hatást gyakorolnak például a kórházi fertôzések 

megelôzésére.  

Alapos és logikus megfigyeléseire, pontos statisztikai számításokkal alátámasztott 

vizsgálataira épülve alakulhatott ki a kórházban szerzett fertőzések, az ún. nosocomiális infekciók 

modern szemlélete.  

Megfigyelései a korszerű sterilizálási rendszerek kidolgozásához is hozzájárultak az 

orvostudomány nagyon sok területén.  

Tanítása, a fertőzés kiküszöbölésnek elve, még ma, a modern klinikák és antibiotkumok 

korában is teljes fényében világol, és nevét áldással elmítik mindenkor, míg csak a nők szülni fognak. 

Semmelweis életmûve  másik szempontól is nagyon fontos. Hiszen arra is megtanított minket, 

orvosokat, hogy legyünk fogékonyak az orvostanhallgatók és a fiatal kollégák új, néha akár merésznek 

tűnő innovatív felvetéseire, legyünk nyitottak az újra és adjunk teret és lehetôséget az ehhez 

kapcsolódó konstruktív szakmai vitáknak.  

A mindennapi gyakorlattól eltérô szemléletmód, az eredeti gondolkodás ugyanis sokszor új 

utakat nyithat a kutatásban és a betegellátásban egyaránt.   

Semmelweis Ignác nemcsak zsenialitásáról, hanem hazaszeretetéről is tanúbizonyságot tett, 

amikor 1857-ben a zürichi egyetemre hívták professzornak, nemet mondott, mert Magyarországon 

akart tovább dolgozni, szolgálni a magyar egészségügyet, a magyar betegeket. 

Semmelweis születésnapjának évfordulóján talán érdemes kiemelni, hogy munkásságát és 

tanait nemcsak itthon, hanem szerte a világban mindenhol ismerik és elismerik, ezért is döntöttek 



2011-ben úgy, hogy születésnapját a magyar egészségügy napjává teszik, kifejezve az életműve, 

valamint az egészségügyben dolgozók iránti tiszteletet is. 

Semmelweis Ignác, egyetemünk névadójának személyében a magyar és az egyetemes 

orvostudomány kiemelkedő alakját tiszteljük, emléke előtt fejet hajtunk, munkássága példaként 

szolgálhat a ma és a jövő orvosai számára.  

 

  


