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Dies Academicus
November 6-án, szombaton 10 órakor a Nagyvárad 
téri Elméleti Tömbben az Egyetemi Nap keretében 
kerül sor a doktori (PhD) fokozatot szerzett jelöltek 
ünnepélyes doktorrá avatására. 

Az ünnepség programja

Doktori (PhD) fokozatot szerzett jelöltek avatása   
„Kiváló PhD” oktatói díjak átadása   

A „Veritas et Virtus Alapítvány” díjainak átadása 
Baráti Kör díjainak átadása 

Egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári és 
docensi címek adományozása 

Kerpel-Fronius Ödön-díjak átadása 
A Genersich Antal Alapítvány díjainak átadása 

Medikus Zenekar műsora 

Semmelweis Ignác 
emlékelőadás

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan, no-
vember 30-án (kedden) 15.30 órakor Ünnepi Tudo-
mányos Ülést tartanak. Helye: Elméleti Orvostudo-
mányi Központ Hevesy György előadóterem (1094 
Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

Program
Elnöki megnyitó:  
 Dr. Tóth Miklós tu-

dományos és Innová-
ciós rektorhelyettes

 Semmelweis Ignác 
emlékelőadás: Dr. 
Szél Ágoston egye-
temi tanár (Humán-
morfológiai és Fejlő-
désbiológiai Intézet) 
„Retinológia és szí-
nes látás”

 Az emlékérem és a 
díszoklevél átadása

Állami kitüntetések
Nemzeti ünnepünk, 

október 23. alkalmából 
az alábbi személyek részesültek 
kitüntetésben egyetemünkről:
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4emlékezet  Semmelweis Egyetem

Requiem pro patria et patre 1956-57
Emlékképek fi lmkockában

1
Egy távoli szabolcsi kisfalu kihalt csendes 
utcái, ide a vihar szele mindig jóval később 
ér a fővárosból. Este van, az emberek behú-
zódnak házaikba. Egy kis konyhában külö-
nösen csendben üldögél az anyuka, egy  ki-
lenc-tíz év közötti kisfi ú és egy három-négy 
év közötti kislány az anyai nagyszülőknél. 
Beszélgetnek, tévé nincs, de még egy nép-
rádió sem, talán abból is csak kettő van az 
egész faluban. Szegények errefelé az em-
berek, pedig tisztességben, becsületben 
élik életüket, végzik munkájukat. A nagy-
mama a csikós spór végén ül, időnként rak 
a tűzre, az ő dolga az otthon melegének 
fenntartása,  a házi tűzhely ápolása mint az 
ókori matrónáknak. Mit is tehetne mást, a 
faluba nem járkál, néha jó időben lemegy a 
kapuba beszélgetni a járókelőkkel, vak már 
évtizedek óta. A nagyapa a huszonötös 
lámpa aligfényénél felolvas a bibliából. A 
gyerekek nem sokat értenek belőle.

2
Az anyuka a másik, apai nagymamával, a 
kislánnyal gyalogol a szomszéd falu állo-
mása felé, a kislány nem tudja, hova men-
nek, nem szívesen hagyja el a falut. A vasúti 
kocsi zsúfolt, feltűnően sok az asszony, fi a-
talok, középkorúak és idősek. Némelyikkel 
egy-egy gyerek is utazik. Ülőhely nem jut 
mindenkinek, ezért a kislány hol az édes-
anyja, hol a nagymamája ölében ül, ahogy 
ők egymásnak átadják az ülőhelyet. Az em-
berek egymást kérdezgetik, ki hova utazik. 
Az édesanya kitérő választ ad. A kislánynak 
úgy tűnik, végtelen ez az út, különösen a 
vonatozás után, amikor még nagyon so-
kat gyalogolnak. Ölbe veszik a gyereket, 
megint felváltva, hol az édesanyja, hol a 
nagymamája viszi egy-egy darabon.  Fur-
csa, csak asszonyok mennek…

3
Végre célhoz érnek és bevezetik őket egy 
hosszú nagy hodályba, ahol hosszú nagy 
asztal áll középen, intenek, hogy jöjjenek 
az asszonyok az asztal egyik oldalán foglal-
janak helyet, majd a másik oldalra borostás 
arcú férfi akat kísérnek be, csíkos ruhában, 
sapkában. A kislány fél ezektől a bácsiktól, 
végképp nem érti, miért adja át az anyuká-
ja az asztal felett annak az idegen bácsinak, 
akit nem is ismer. A férfi  az ölébe veszi, csó-
kolgatja, szeretgeti, de a kislány  húzódo-
zik, idegenkedik, nem ért semmit. 

4
Hazamennek, élik az életüket, sokat fáz-
nak, hármacskán éldegélnek, még szeren-
cse, hogy a faluban lakik mindkét nagy-
szülő, a rokonok, a jó szomszédok. A falusi 
iskola földes udvarán játszanak szünetben 
a gyerekek, a fi úk fociznak, ugratják egy-
mást, olykor verekszenek, ahogy ez a kis-
kamaszoknál szokás. Amikor kifogynak a 
piszkálódó megjegyzéseikből, gonoszan 
odavágják az egyiknek, „te csak fogd be a 
szád, az apád börtönben ül!” Egyszer a kis-
lány is hallja ezt és megérti, hogy hol is jár-
tak ők, a bátyja nagyobbacska lévén, végig 
tudta, de otthon nem beszéltek róla.

5
Sok-sok évvel később már Budapesten lak-
nak, a lány egyetemista. Egy nagytakarí-
táskor rátalál a szekrény mélyén jó mélyen 
elrejtve egy gondosan becsomagolt irat-
csomóra. Elkezdi olvasni és megtudja, mi-
ért is ült az apja. Felvásárlóként dolgozott 
és 56-ban átadta kollegáival együtt a pa-
rasztoktól felvásárolt krumplit, zöldséget, 
hagymát, gyümölcsöt a Pestről jött ellen-
forradalmároknak. Visszateszi a csoma-

got, a részleteket nem meri megkérdezni, 
hiszen erről sohasem beszéltek, ha néha 
nagylányként rákérdezett, apja kitérő vá-
laszt adott.

6
Újabb emberöltő után a lány már felnőtt 
nő, anya, nyelvtanárnő az ország egyik leg-
nevesebb egyetemén. 33 év telt el a nagy 
események óta, 89-et írnak és egyre többet 
beszélnek a múltról. Már szabad, már lehet 
beszélni róla, már kell beszélni róla! Meg-
tudja, hogy akkor az apja átadta kollegái-
val együtt együtt a parasztoktól felvásárolt 
krumplit, zöldséget, hagymát, gyümölcsöt 
a Pestről jött forradalmároknak. Megkér-
dezi az apját, miért nem nyújt be kártéríté-
si, kárpótlási igényt?

7
„Kárpótlás? Te azt hiszed lyányom, lehet 
kárpótolni az embert a börtönévekért, a 
nélkülözésért, amiben részünk volt? Te 
nem emlékszel, mert kicsi voltál, hogy a 
bátyád és édesanyád a határból hozták a 
tűzrevalót, hogy legyen mivel fűteni a há-
zat, hogy meg ne fagyjatok. A szabadulás 
utáni szégyent, megalázást, kirekesztést el 
lehet felejteni, amikor nem kaptam mun-
kát a mezőgazdaságban, nem csinálhat-
tam azt, amihez értettem, amit tanultam? 
Amikor életem derekán újra kellett kezdeni 
mindent a semmiből? Pesten, albérletben, 
betanított munkásként Csepelen a gyár-
ban? Kárpótlás? Ah…- legyintett. Túléltük, 
elmúlt, csak soha ne jöjjön vissza hasonló 
sem!”

Az egykori kislány hallgatta, nézte az édes-
apját és végre mindent megértett. Leg-
alábbis azt hiszi… 

Dr. Kovács Éva
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Ötvenhatos csillagunk

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját október 
22-én két helyszínen, a Belső telepen, és a NET előtti Tóth Ilona 
szobornál ünnepelték az egyetem hallgatói és dolgozói. Részt vett a 
megemlékezésen a többi közt dr. Jávor András, közigazgatási államtitkár,  
Sántha Péterné, a Józsefvárosi Önkormányzat alpolgármestere, dr. 
Vincze János, az ’56-os Magyarok Világszövetsége elnöke és az egyetem 
több vezetője, dolgozók és hallgatók.

Ünnepi beszédében dr. Salacz György 
professzor, a Szemészeti Klinika nyugalma-
zott szaktanácsadója a XX. századi magyar 
történelem legmeghatározóbb eseményé-
nek nevezte a forradalmat. Mint mondta, a 
fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz 
következményeképpen nőtt fegyveres fel-
keléssé. 

Eufórikus öröm volt
Személyes élményeit osztotta meg az ün-
nepség résztvevőivel, mint mondta, a kör-
út és Üllői út sarkán kilőtt, kiégett tankok, 
felborított villamosok jelezték a harcokat. A 
Mária utcai szemklinika is súlyos belövése-
ket kapott, melyek mind a mai napig látha-
tók – az épület felújításának köszönhetően 
remélhetőleg már nem sokáig – mondta. 
Euforikus örömre emlékszik a professzor a 
kezdeti napokon, amikor ismeretlen embe-
rek széles mosollyal összeölelkeztek azzal 
a meggyőződéssel, hogy győzött a forra-
dalom. Az utcára kitett Forradalmunk tisz-
tasága megengedi, hogy így gyűjtsünk fel-
iratú ládákban gyűltek a százforintosok az 
elesettek hozzátartozói számára.
Közben felnőtt egy generáció, amelyik nem 
tanulhatott az iskolában a forradalomról. 
Az egyetem főépületének falán lévő táblán 
név szerint olvashatjuk az egyetemi kötelé-
kű áldozatok nevét, de számosan kerültek 
börtönbe, és nagyon sokan kényszerültek 
elmenekülni az országból. (Beszédét tel-

jes terjedelmében olvashatják ez egyetem 
honlapján.) Koszorúzás következett, majd 
az ünnepség a NET előtti Tóth Ilona szo-
bornál folytatódott. 

Múlt a mában
Sajátos idő-helyzetben vagyunk, mert még 
élnek szemtanúk, köztünk vannak a forra-
dalmárok, és élnek még azok is, akik akkor 
a másik oldalon állva a forradalom megtor-
lását irányították. Idővel felnőtt több olyan 
generáció is, aminek tagjai csak családi el-
beszélésből hallottak a forradalomról. S 
ím, már felnőttek azok a fi atalok, akik tan-

könyvekből is tanulhattak a XX. századi 
magyar történelem legfelemelőbb esemé-
nyéről. Tóth Ilona, a medika mártír is élne 
még, akinek szobránál mondott beszédet 
az ÁOK Hallgatói Önkormányzatának lekö-
szönő elnöke, Peskó Gergely. Szavaiból 
érzékletesen rajzolódott ki, hogy az ifj ak 
számára milyen üzenetet hordoz az 1956-
os forradalom. 

A szabadság eszméje
Faludy György: 1956, te csillag című ver-
sét idézve indította gondolatsorát. Mint 
 mondta, hősi, büszke nemzet üzen a má-
nak: a forradalmárok mögött vérbefojtha-
tatlan eszme áll, melyet bár sokáig akartak, 
nem lehetett elhallgattatni, amely eszme 
hordozóit nem tudták főbe lőni és eltemet-
ni, mert az eszméket nem lehet vérbe foj-
tani – mondta. Történelemfordítónak ne-
vezte a forradalmat, amelyet követő 33. 
évben kikiáltották a Magyar Köztársaságot. 
1956 üzenete a mai fi atalok számára Peskó 
Gergely megfogalmazásában: karnyújtás-
nyi körben felelősek vagyunk a világért, itt 
a Semmelweis Egyetemen és azon túl is. Ke-
zünkben tartjuk nemzetünk sorsát, most ne-
künk kell értéket mutatnunk… A szeretet el-
lentéte nem a gyűlölet, hanem a közöny. 
(Beszédét teljes terjedelemben olvashatják 
az egyetem honlapján.) A szobor lábánál 
az emlékezés koszorúi a múltról és a múlt 
mába ható erejéről tanúskodnak.

Fotó, szöveg: tolnai

�  Salacz György

�  Peskó Gergely, háttérben Tóth Ilona 
szobra

Október 23-án, életének 79. évében elhunyt 
Kondor Endre, az OSC volt munkatársa, a 
Semmelweis Egyetem újság és jogelődjének 
újságírója. Az 1956-os forradalomban men-
tő sofőrként, saját életének kockáztatásával 
embereket mentett. 
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Die Semmelweis Universität, Fakultät für 
Medizin, Asklepios Campus Hamburg, begrüßt 
feierlich den neuen Studentenjahrgang

Die festlich gekleideten Besucher erheben sich von ihren Stühlen als die 
Vertreter der Semmelweis Universität Budapest und der Semmelweis 
Universität, Fakultät für Medizin, Asklepios Campus Hamburg den 
Mittelgang des Festsaals durchschreiten. Allen voran: die Trägerin der 
Flagge der Budapester Hochschule. Als die Würdenträger auf der Bühne 
am Ende des Saals angekommen, beginnt die feierliche Zeremonie. 

Es ist der 13. September in Hamburg. Ein 
bedeutender Tag für den Asklepios Cam-
pus Hamburg, die Semmelweis Universität 
Budapest und die Medizinstudenten, für 
die ein neuer Abschnitt ihres Lebens be-
ginnt. Eine Delegation ranghoher Vertreter 
der ungarischen Semmelweis Universität 
war am Morgen von Budapest nach Ham-
burg gereist, um den neuen Jahrgang auf 
dem Campus im Hamburger Stadtteil St. 
Georg an diesem Festtag persönlich will-

kommen zu heißen. Auch die Asklepios Kli-
niken waren mit hochrangigen Vertretern 
gekommen.
Zwei Jahre sind vergangen, seit die Fa-
kukltät für Medizin, Asklepios Campus 
Hamburg (Asklepios Medical School) ihre 
Zusammenarbeit mit der Semmelweis 
Universität Budapest mit den ersten Stu-
denten startete. In einem ständigen Ver-

besserungsprozess verfeinerten die Betei-
ligen seither Details des Studienkonzepts. 
Die Arbeit hat sich gelohnt: Herausgekom-
men ist eine grenzüberschreitende, euro-
paweit einzigartige Medizinerausbildung, 
die höchsten Qualitätsanforderungen ent-
spricht. 
Mit dem neuen Jahrgang zählt der Ask-
lepios Campus Hamburg130 Medizinstu-
denten. Und die Nachfrage wächst: „Die 
vergangenen Semester haben gezeigt, dass 

unser Konzept die Identifi kation mit dem 
Arztberuf erhöht und engagierten Studen-
ten eine ernsthafte Alternative bietet“, er-
klärt sich Dr. Jörg Weidenhammer, Initiator 
und Geschäftsführer der Asklepios Medical 
School, während der Feierstunde. Darüber 
freut sich auch prof. dr. Tivadar Tulassay, 
Rektor der Semmelweis Universität. Mit 
Stolz begrüßte er herzlich die neuen Stu-

denten: „Ungarn kann seinen europäischen 
Nachbarn etwas ganz Besonderes bieten: ein 
enormes Medizinisches Wissen. Daher wer-
den Absolventen der Semmelweis Universität 
von Arbeitgebern in der ganzen Welt gerne 
genommen.“ 
Frau prof. dr. Erzsébet Ligeti, Direktorin 
für das deutschsprachige Medizinstudium 
an der Semmelweis Universität, betonte, 
wie sehr sie die Zusammenarbeit mit Ask-
lepios schätze und dass dies für beide Sei-
ten ein großer Gewinn sei. „2008 war auch 
ein Neubeginn für uns. Es reißt uns Ungarn 
aus der Alltagsroutine. Wir schöpfen viele 
neue Ideen aus dieser Zusammenarbeit und 
überdenken das Bestehende.“

Neuerungen wird es auch im kommenden 
Frühjahr geben, wenn eine gemeinsame 
Forschungsplattform zwischen Budapest 
und Hamburg etabliert werden wird. Die 
ersten Projekte starten in den Bereichen 
kardiovaskuläre Medizin, Neurologie und 
Psychiatrie sowie Geriatrie. „Unser Ziel ist es, 
bei der Medizinerausbildung die Führungs-
position in Europa zu erobern“ erklärt prof. 
dr. Tivadar Tulassay. „Daher fordere ich un-
sere Studenten auf, an Forschungen teilzu-
nehmen und gemeinsam Innovationen zu 
schaff en.“
Abschließend trat dr. Tobias Kaltenbach, 
Vorsitzender der Konzerngeschäftsfüh-
rung der Asklepios Kliniken, ans Redner-
pult und dankte allen Beteiligten für die 
gute Zusammenarbeit. Dr. Kaltenbach be-
tonte, dass das stetige Streben nach Inno-

vationen das höchste Gut sei . Es sei vor al-
lem diese Grundhaltung, die die Dozenten 
an die Studenten vermitteln.
Musikalisch untermalt vom Hamburger 
Celloduo schließt der Festakt. In einem fei-
erlichen Auszug folgen die Vertreter der 
Asklepios Medical School und der Sem-
melweis Universität der Flaggenträgerin. 
Das neue Semester hat begonnen.
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Visit by Taipei Medical University’s 
delegation opens doors for future 
collaboration

On 6 October 2010, a four-member delegation from Taiwan’s Taipei 
Medical University (TMU) headed by President Wen-Ta Chiu visited 
Semmelweis University in order to sign a Memorandum of Agreement for 
cooperation between the two institutions. The delegation also included 
International Dean Peter Chang and Mr. Jung-Chin Lin, CEO of the Taiwan 
Tung-Yang Biopharm pharmaceutical company.

�  Zoltán Zsolt Nagy, Miklós Kellermayer, Wen-Ta Chiu and Tzay-Jinn Chen

As a special honour, Dr. Tzay-Jinn Chen, 
Deputy Minister of Taiwan’s Ministry of 
Health, and his delegation, as well as Ms. 
Marietta Kao Liau, Head of the Taipei 
Representative Offi  ce in Budapest, attend-
ed the meeting and signing ceremony as 
observers.

The delegation was received by Vice-Rec-
tor for Education and International Rela-
tions Miklós Kellermayer, Vice-Dean of the 
Faculty of Medicine Zoltán Zsolt Nagy and 
Director of International Relations Gyula 
Sümeghy. 
After the offi  cial discussions, the guests 
had the opportunity to meet some of the 
Taiwanese students currently studying at 
Semmelweis University.
The TMU delegation’s visit to Semmelweis 
University concluded with a tour of the No. 
1 Department of Pathology and Experi-
mental Cancer Research by Director An-
drás Matolcsy.
The newly signed Agreement, which is the 
culmination of months of hard work and 
discussions on both sides, opens the door 
to future collaboration and exchange pro-
grammes between the two universities in 
education, research and healthcare. 

Pályázati hírlevélből
Európai Unió 7. keretprogram pályázatai:

SPECIFIKUS PROGRAM: COOPERATION 
Bővebb információ: http://cordis.europa.
eu/fp7/dc – Cooperation menüpont

1. A felhívás azonosítója:
FP7-ENERGY-2011-JAPAN
Keretösszeg: € 5 000 000
Beadási határidő: november 25.  

2.  A felhívás azonosítója FP7-ENERGY-2011-1
Keretösszeg: € 74 000 000
Beadási határidő: november 26.  

3.  A felhívás azonosítója: 
FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE
Keretösszeg: € 3 000 000
Beadási határidő: november 16.  

4. A felhívás azonosítója: ERC-2011-
StG_20101109
Keretösszeg: € 661 370 399
Beadási határidő: november 9. 

SPECIFIKUS PROGRAM: PEOPLE
1.  A felhívás azonosítója: FP7-PEOPLE-2011-

IAPP
Keretösszeg: € 80 000 000
Beadási határidő: december 7. 
Bővebb információ: http//cordis.europa.
eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7DetailsCallPage&call id=314 

További információ: Dr. Pörzse Gábor igazgató  
Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft. – 
1094 Budapest, Ferenc tér 15. Tel.: 459-1500/53820 
Fax: 459-1589, E-mail: innov@palyazat-sote.hu
Web: www.palyazat-sote.hu

Kezdődő együttműködés Tajvan vezető 
orvostudományi egyetemével
A tajvani Taipei Orvostudományi Egye-
tem (Taipei Medical University, TMU) rek-
tora, dr. Chiu Wen-Ta és kísérete október 
6-án látogatást tett a Semmelweis Egye-
temen a két egyetem között létrehozott 
együttműködési szándéknyilatkozat alá-
írása céljából.

A küldöttség tagjai között voltak dr. Chang 
Peter, az egyetem nemzetközi dékán-
ja és Lin Jung-Chin, a Taiwan Tung-Yang 
Biopharmnak, Tajvan egyik vezető gyógy-
szercégének a vezérigazgatója.
A vendégeket dr. Kellermayer Miklós ok-
tatási és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
rektorhelyettes fogadta dr. Nagy Zoltán 
Zsolt, az Általános Orvostudományi Kar 
dékánhelyettese kíséretében.
A tárgyaláson meghívott vendégként részt 
vett dr. Chen Tzay-Jinn, a magyarországi 
látogatáson tartózkodó tajvani egészség-
ügyi miniszter-helyettes és kísérete, vala-
mint a budapesti Tajvani Képviseleti Iroda 
vezetője, Liau Marietta Kao.
A hivatalos tárgyalás után a vendégek rö-
viden találkozhattak három tajvani hall-
gatóval, akik jelenleg a Semmelweis Egye-
tem Általános Orvostudományi, illetve 
Fogorvostudományi Karán tanulnak.

�  Wen-Ta Chiu
A látogatás utolsó állomása az I. Sz. Patoló-
giai és Kísérleti Rákkutató Intézet volt, ahol 
dr. Matolcsy András igazgató vezetésével 
a vendégek – többek között – megtekint-
hették a 3D-s virtuális mikroszkópos okta-
tási módszert.
Az 1960-ban alapított Taipei Orvostudomá-
nyi Egyetem Tajvan második legnagyobb 
magánegyeteme és egyben a legismertebb 
orvostudományi egyeteme. 

Gönczi Gina
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Jubileumi díszoklevelesek

Két 70 éve, két 65 éve, számos 60 éve, és még több 50 éve végzett orvos 
és fogorvos vette át jubileumi oklevelét október 9-én. Az eseménynek 
különleges színt adott dr. Szócska Miklós államtitkár jelenléte. Mint 
köszöntőjében fogalmazott, egy élet munkáját jött el megköszönni 
e generáció tagjainak, akik közé édesapja is tartozik, mint gyémánt 
okleveles, 60 éve végzett orvos. Mint mondta, ez az orvos, fogorvos 
generáció pozitív példát mutat abban, hogyan lehet sikerrel megoldani 
nagy népegészségügyi problémákat, mint például a TBC-t.

Négy generáció, köztük az ünnepelt jubi-
lánsok, mint legidősebbek, töltötték meg 
a NET dísztermét. A résztvevők örömmel 
hallgatták az 1997-ben alakult Mistrál zenei 
együttes műsorát, amelyben megzenésí-
tett verseket adtak elő.
Meghitt szertartás keretében dr. Szél 
Ágoston rektorhelyettes, dr. Karádi 
 István ÁOK dékán, és dr. Gerber Gábor 
FOK dékánhelyettes adta át a jubileumi 
díszokleveleket.

Ünnepi beszédek
A karok részéről dr. Gerber Gábor FOK 
dékánhelyettes, dr. Karádi István ÁOK dé-
kán mondott köszöntőt. A mottóban ol-
vasható Pasteur-idézettel zárta gondolat-
sorát. 
A jubilánsok nevében két arany okleveles 
szólalt fel, dr. Szende Béla és a németor-
szági illetőségű dr. Perjés Ottó magán-
orvos. Utóbbi elsősorban a köszönet és a 
hála szavait tolmácsolta az Alma Maternek. 
Mint mondta, az orvosok nagy nemzetkö-
zi családjának tagjaként szól az egybegyűl-
tekhez, és felelevenítette az 56-os forradal-
mi időket is. 
Nagyobb lánya a Semmelweis Egyetemen 

tanult humánus és nagy tudású oktatók-
tól, akik – tapasztalata szerint -,  nemcsak 
a betegek orvosai, hanem segítői is voltak. 
Mint mondta Perjés doktor, az Alma Mater 
olyan tudással és embercentrikus szemlé-
lettel bocsátotta nemzedéküket pályára, 
hogy sehol nem vallottak szégyent, bárho-
vá kerületek is életükben.
Szende professzor beszédében megemlé-

kezett generációja tagjairól és mint mond-
ta: Évfolyamunkat az a szerencse érte, hogy 
hivatásunkat olyan, a magyar orvostörténet 
kimagasló személyiségei gondozták, mint:  
Kiss Ferenc, Kiszely György, Törő Imre, 
Straub F Brunó, Bálint Péter, Kováts 
Arisztid, Soós József, Alföldy Zoltán, Baló 
József, Haranghy László, Issekutz Béla, 
Hedri Endre, Kudász József, Rubányi Pál, 
 Magyar Imre, Gömöri Pál, Gottsegen 
György, Petényi Géza, Földváry Ferenc, 

Nónay Tibor, Babits Antal, Ratkóczy 
 Nándor, Horányi Béla, Nyírő Gyula, Melly 
József, Kováts Ferenc  és még sorolhat-
nám… 
Ezek az alapok tették lehetővé a helytállást a 
nekünk jutott munkahelyeken akkor is, ami-
kor megalázóan csekély anyagi megbecsü-
lésünk mellett fehér köpenyes pénzimádók-
nak bélyegeztek, amikor minden erőnkre 

�   (Jobbról) Szelei Béla és kísérője, Pannonhegyi Albert és kísérője, Szende Béla és 
Perjés Ottó

Az ember kötelessége csak ott ér-
het véget, ahol a lehetetlenség kez-
dődik.

Pasteur
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A delegation from South Korea’s Keimyung University visited Sem-
melweis University on 13 July to work out specifi c areas of coopera-
tion between the two institutions along the lines of the memoran-
dum of understanding that had been signed in February of this year. 
Rector Tivadar Tulassay welcomed the delegation, which included 
President Ilhi Synn, Yongjin Park - Dean of External Aff airs-, Woo 
Hyun Park - Dean of the College of Medicine- and Younseok Lee 
- Coordinator of International Aff airs. The guests then paid a visit to 

the 1st Department of Pathology and Experimental Cancer Research 
where they were received by Director András Matolcsy and con-
cluded their tour at the Basic Medical Science Centre, where  Miklós 
Kellermayer - Vice-Rector for Education and International Relations- 
showed the visitors around the Nanotechnology Laboratory.
The offi  cials of the two universities met to discuss specifi c areas for 
cooperation, including plans for a student and lecturer exchange 
programme. 
Encouraged by this highly successful meeting and upon the invita-
tion of our new South Korean partners, a delegation from Semmel-
weis University led by Vice-Rector Miklós Kellermayer will pay a visit 
to Keimyung University in November.

South Korean Students at Semmelweis 
University
During the 2009/10 academic year 33 Korean students studied at 
Semmelweis University, 23 of these in the Faculty of Medicine, while 
the faculties of Dentistry and Pharmacy had six and four South Ko-
rean students enrolled respectively. 

Keimyung University
Keimyung University is one of the most dynamically developing in-
stitutions of higher education in South Korea. Its purpose – work-
ing on a Christian set of standards – is to supply higher education 
courses at a high standard and in a broad range of disciplines. It was 
awarded university status in 1978, and moved to a new campus in 
the early 1980s. Thanks to continuous growth, it now has approxi-
mately 26,300 students and 2400 employees. R&D activities are con-
ducted in 25 areas of science. The University maintains relations with 
223 universities and institutes in 44 countries as part of its exchange 
programmes. 

T.K.

�  Miklós Kellermayer, Synn Ilhi, Tivadar Tulassay, Park Woo 
Hyun

�  (Jobbról) Rézler Edit és kísérője, Obál Ferenc és kísérője

és leleményességünkre szükség volt ahhoz, 
hogy a betegellátáshoz és a tudományos 
mun kához szükséges feltételeket a szakmai 
 elszigeteltség időszakában is megteremt-
sük, és a legutóbbi időkben is, amikor gyö-
nyörű hivatásunkat piaci szolgáltatássá kí-
vánták silányítani. Miközben – mint mondta 

– egyetemünk mindvégig hivatása magasla-
tán állt.

Rubin  Díszokleveles orvosok  
(70 éves diploma)

Dr. Rézler Edit Klára
Dr. Obál Ferenc György

South Korea’s Keimyung University visits Semmelweis 
to discuss future cooperation

Fo
tó

: K
at

i F
o

tó
�  Szél Ágoston és Szócska Miklós az egyetem zászlaja mö-

gött az ünnepségre bevonuláskor

Vas  Díszokleveles orvosok  
(65 éves diploma)

Dr. Lánczy Katalin
Dr. Szelei Béla

A jubilánsok teljes névsora az egyetem 
honlapján olvasható.

Tolnai Kata
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A Stressz és Szorongáskutató Társaság 
– STAR – elismert tudósokból álló multi-
diszciplináris nemzetközi társaság. A kon-
ferenciák létszáma 200-250 főre tehető, 
ami segíti a tudósokat a munkakapcsola-
tok kialakításában. 

Konferenciák évente
Több mint 40 ország tudósai osztják meg 
évente kutatási eredményeiket és klinikai 
tapasztalataikat. Elméleti, kísérleti és al-
kalmazott tudományok oldaláról vizsgál-
ják a stressz-, a szorongás-, megküzdés 
és stresszoldás lehetséges módszereit. A 
STAR 12. Nemzetközi Konferenciáját a Ma-
gyar Testnevelési Egyetemen rendezték 
meg 1991-ben, majd a 30. konferencia ren-
dezésének jogát ismét Budapest nyerte el. 
– Hogyan alakult meg a Társaság? 
– A társaságot Society for Test Anxiety 
Research (STAR) néven alapították pedagó-
giai pszichológiával foglalkozó német, hol-
land és tengerentúli pszichológusok, akik a 
vizsgaszorongás jelenségéből indultak ki, 
és annak a teljesítményre gyakorolt hatá-
sait vizsgálták. Az 1991-es budapesti kon-
ferencián történt a döntés, hogy a társa-
ság érdeklődési körében a továbbiakban a 
stressz szerepeljen, és változott neve Stress 
and Anxiety Research Society-re. 

Stresszkutatás
A miénk az egyetlen európai egyetem, ahol 
a ’91-es konferencián díszdoktor lett az ak-
kor 120 ezer fős Amerikai Pszichológiai Tár-
saság hivatalban lévő elnöke: Charles D. 
Spielberger professzor. 

Amikor a pszichometriai irodalomban el-
sőként publikáltunk olyan teszt-adaptáci-
ót, amely nem az eredeti nyelvről, hanem a 
teszt idegen nyelvre történt adaptálásából 
– orosz nyelvből – készítette el egy angol 
teszt magyar változatát, mely az eredeti 
angollal is ekvivalensnek bizonyult, a STAI 
teszt szerzője, prof. C. D. Spielberger ezt az 
eredményünket számos nemzetközi kon-
ferencián, és 1991-ben egyetemünkön tör-
tént díszdoktorrá avatásán is kiemelte. 
– Sok az azonosság. ’91-ben a Földet kör-
be vitorlázó magyar hajósoknak, Fa Nán-
dornak, Gál Józsefnek és társainak kivé-
teles története úgy került feldolgozásra, 
hogy Kopár István – aki egyszer kötött 
ki Föld körüli útján – esti amatőr-rádiós 
bejelentkezéseit pszichológiai módsze-
rekkel tartalom-elemeztük. Szorongás, 
halálfélelem, szeparációs félelem szem-
pontjából. Legutóbb már Gál József fi a – 
aki jelenleg egyetemünk hallgatója – volt 

Stress and Anxiety Research Society (STAR) Conferences

A megküzdés sikeressége sokszor múlik a hiten!
Beszélgetés dr. Sipos Kornél pszichológus professzorral

Dr. Sipos Kornél pszichológus 
professzor a Stress and Anxiety 
Research Society magyarorszá-
gi képviselője, szervezője. A STAR 
2009. vezető témái között nem-
zetközi fi gyelmet keltő előadások 
hangzottak el a tánc és a sportok 
egészségvédő hatásairól, és meg-
különböztetett fi gyelemmel foglal-
koztak a terrorizmus és természeti 
katasztrófák okozta poszttraumás 
stressz reakcióval. 

�  Sipos Kornél SE/TF, Stevan E. Hobfoll, USA, Kathleen A. Moore, Ausztrália C.D. Spielberger USA, Michael W. Eysenck, Egyesült 
Királyság, Tóth László SE/TF

ott a konferencián. Workshopja arról szá-
molt be, hogyan hatott rá, hogy kisgyerek-
ként közel öt évig kerülte meg a szüleivel 
a Földet. Nagy siker volt a pszichológusok-
tól – előzetesen – egyöntetűen kárhozta-
tott fejlődéslélektani kísérletről szóló beszá-
moló. Ez volt – a hungarikumnak számító 
– azonosság. 

Hatásvizsgálat
Újdonság volt, hogy a Táncművészeti Fő-
iskola (MTF) volt a konferencia egyik társ-
szervezője. Detvay Zsuzsanna (MTF) ele-
mezte a pszichológia legújabb ismeretei 
szerint a Pán Péter gyermek táncjáték-
nak a szereplőkre, nézőkre gyakorolt ha-
tását, és olyan óvodásoknak és kisiskolás-
oknak a történetről készült rajzait, akik azt 
csak hallomás útján ismerték. A Pán Pé-
tert mindenhol ismerik, viszont ezt a fajta 
megközelítést egyedül a Magyar Táncmű-
vészeti Főiskola oktatója prezentálta – ez 
hungarikum.
2009-ben a STAR életmű díjat (2009 Life-
time Career Award) Michael W. Eysenck 
professzor (Egyesült Királyság) vehette át. 
A 2010-es konferenciára Írországban kerül 
sor, jövőre Románia (Kolozsvár) lesz a házi-
gazda. 
A konferenciákon a megelőző időszak saj-
nálatos természeti katasztrófái is mindig 
megjelennek az aktuális programban. Na-
gyon tanulságos, hogy az interjúkban sze-
replő áldozatokat a katasztrófa feldolgozá-
sában mennyire segítette az istenhit.
www.star-society.org

Urbán Beatrice
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A jövő olyan, amilyennek tervezzük    

Bognár Józsefet kérdezem eddigi szakmai 
tapasztalatairól:
– Milyen sikereket hoztak a változtatá-
sok?
– Büszkék lehetünk arra, hogy hazánkban 
csak a TF volt képes mind a négy sporttu-
dományi alapszakot és az összes mes ter-
képzést elindítani. A korábbi nép szerű és 
sikeres szakokhoz képest négy új alap-
szak indult – testnevelő-edző, rekreá ció-
szervezés és egészségfejlesztés, sportszer-
vező, illetve humán kineziológia szakok. A 
mesterképzésen most nyáron végzett az 
első évfolyamunk az okleveles szakedző, 
sportmenedzser és testnevelőtanár sza-
kokon – mind levelező tagozat –, és 2011-
ben végeznek az első gyógytestnevelő és 
egészségfejlesztő tanárok, okleveles rekre-
áció és humán kineziológus hallgatóink.
– Mi mindenre kell figyelni, hogy az is-
kola sikeres legyen?
– A jövő olyan, amilyennek tervezzük – ez 
a TF vezetésének elve. Tudatosan a közeli 
és távolabbi jövőre is fi gyelünk, vonatkozik 
ez a képzéseink rendszerére és tartalmára, 
társadalmi és piaci igényekre, az oktatói-
kutatói utánpótlásra. 

Nehéz kérdések, 
nemzetközi tapasztalatok
– Mik a fő szakmapolitikai prioritások 
a témában?
– Minden alapszakunk jól indult már 2008-
ban, de számos olyan problémával kellett 
foglalkoznunk, melyek sokszor a minden-
napos működést veszélyeztették. Miként 
lehet a hallgatóknak hagyományos képzés-
ből az osztott képzésbe átkerülni, mi lesz 
az új diploma piaci értéke és hogyan tud-
juk a saját érdekeinket képviselni az egye-
temen belül, a szakmán, a sporttársadal-
mon belül is.
Nehéz átélni vezetőként és oktatóként is, 
hogy miközben még a hallgatók nagy ré-
sze a jól működő hagyományos képzésben 
tanul, már arra a képzési formára gyártunk 
tematikákat, mely minden bizonnyal visz-
szalépés lesz a szakmánkban. Tapasztala-
tok a nemzetközi színtéren azt mutatják, 
hogy a Bologna rendszer a tanárképzés 
területén nem igazán vált be. Én személy 

szerint, a tanárképzésen kívül el tudom fo-
gadni a rendszert, bár még nem látom mi-
ként érinti az összes szakunkat. Előnyeit is 
értékelem, mely az átjárható, harmonizált 
képesség és kompetencia központú okta-
tásban mutatkozik meg, de egyértelmű az 
eddigi tapasztalatokból, hogy a tanárkép-
zés területén nem sikeres. 
Minket jelentősen érint Közoktatási és a Fel-
sőoktatási törvény és a Sporttörvény több-
szöri változása is. Egy változó oktatáspoliti-
kát és sportpolitikát kell fi gyelnünk, így kell 
magas szinten működnünk, toborozni, sta-
bil elméleti- gyakorlati képzést adni, gaz-
daságilag funkcionálni. Örömmel jelenthe-
tem ki, hogy az elmúlt felvételi kifejezetten 
sikeres volt és a számaink is igen biztatóan 
emelkednek mióta kiemelt fi gyelmet szen-
telünk a kommunikációnak. 

Sikeres felvételik 
és fejlesztések
– Mik azok a részei a tervezett változ-
tatásoknak, amelyek már megvalósul-
tak, és mik várhatóak?
– A hallgatói létszámunk jelenleg szűk két-
ezer fő, közel egyenlő arányban nappali és 
levelező hallgatók. Az alapképzésen tanul 
a hallgatók 60%-a, mesterképzésen és a ki-

futó képzéseken nagyjából 20-20%, a szak-
irányú továbbképzéseinken pedig 100 fő 
alatt jelenleg. Ez a megnövekedett hallga-
tói létszám és az egyszerre futó több kép-
zési program terhet ró a vezetésre és az ok-
tatókra elfoglaltságok tekintetében. Jelen 
helyzetben a többletmunkáért nem, vagy 
alig tudunk fi zetni, a hangulat nem min-

�  Bognár József

Két éve múlt, hogy Bognár József a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Karának oktatásért felelős dékánhelyettese lett. Nehéz 
időszakban vette át a pozíciót. Célja az értékteremtés, a tudományos és 
szakmai utánpótlás kinevelése, úgy, hogy közben a TF olyan hely legyen, 
ahol a hallgatók szívesen tanulnak. 

Házi viták, védések
A TF-en október 13-án a Hepp Ferenc 
teremben Onyestyák Nikoletta PhD 
hallgató védésére került sor. Témájának 
címe Sport és politika kapcsolata Magyar-
országon az 1980-as években a Nyári Olim-
piai Játékok tükrében. 
Témavezetője dr. Szakály Sándor egyete-
mi tanár volt. 
Október 14-én Olvasztóné Balogh 
 Zsuzsanna PhD hallgató házi vitáját hall-
gatták meg az érdeklődők, amelynek címe 
Az egészség-kulturális magatartás alakulá-
sa az Észak-magyarországi Régióban. Té-
mavezetője dr. Bognár József egyetemi 
docens. 
Október 15-én pedig Váczi Márk PhD 
 hallgató védésére került sor. Témájának 
címe A térdfeszítő izmok excentrikus és 
koncentrikus terhelésének mechanikai és 
élet tani konzekvenciái. Témavezetője dr. 
 Tihanyi József egyetemi tanár volt.

dig rózsás. Bízunk benne, hogy a nehéz 
évek után, a sikeres felvételik és a fejlesztés 
eredményeképp, hamarosan már az erköl-
csi mellett az anyagi oldalon is tudjuk érté-
kelni kiemelkedő dolgozóinkat. 

Urbán Beatrice
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International twin study

The 2010 Annual Congress of the European Respiratory Society – ERS – was 
held in Barcelona between 18-22 September, where the society celebrated 
its 20th birthday. More than 6000 abstracts were submitted and 20,000 
participants registered from all over the world. Semmelweis University was 
also represented by presentations and posters.

Ádám Tárnoki, MD and Dávid Tárnoki, 
MD, radiologist residents and twin re-
searchers, and Ildikó Horváth, MD, PhD, 
DSc – Department of Pulmonology -, pul-
monologist, all from Semmelweis Universi-
ty in Budapest, presented the data of the 
International Twin Study, which points to 
a surprisingly strong link between arterial 
stiff ness and lung function, which was nev-
er investigated in healthy subjects.
The research was organized in collabora-
tion between the Department of Radiol-
ogy and Oncotherapy – prof. dr. Viktor 
Bérczi – and the Department of Pulmonol-
ogy – Ildikó Horváth, MD, PhD, Dsc – , Sem-
melweis University. The study focused on 
atherosclerosis and its connection with the 
respiratory system.
380 – 158 Hungarian, 174 Italian and 48 
American – monozygotic and dyzigotic 
twin pairs were involved in the study in 5 
research centres, thereby allowing the role 
of genetic and environmental factors to be 
estimated. Ildikó Horváth, MD and Zsófi a 
Lázár, MD were the leaders of the pulmon-
ology part of the study. 
Arterial stiff ness was measured using an 
oscillometric method, the lung function by 
spirometry and the exhaled nitric oxide – 
FENO – was investigated as well. Regard-
ing lung function, the researchers found 
that FVC – forced vital capacity – had a her-
itability value of 74%, whereas the FEV1 – 
forced expiratory volume in one second – 
was 75% (P < .01 for all).
The researchers found a signifi cant nega-
tive correlation between aortic pulse wave 
velocity and FEV1 and FVC.
Ádám and Dávid Tárnoki, MDs were award-
ed the ERS’s Annual Infl ammatory Airway 
Diseases and Clinical Allergy Grant by prof. 
Peter J. Barnes – National Heart and Lung 
Institute, London -, one of the top 50 most 
highly cited researchers in the world. This 
is the fi rst time the award has been pre-
sented to Central-Eastern European re-
searchers. Ildikó Horváth, MD presented 
the results at an international press confer-
ence – where the International Twin Study 
was selected as one of the four most inter-
esting topics of the congress -, where dr. 
Nikolaos Siafakas, president of ERS and 

professor in the Department of Thoracic 
Medicine at the Medical School of the Uni-
versity of Crete in Greece, said this is proof 
that the body is: one machine. It’s not just 
the heart alone, the lungs alone, or kidneys 
alone. If one goes wrong then the others suf-
fer too. Medicine has to grasp this holistic 
concept. So this is an important study that 
shows a link between lung diseases and the 
whole body.
The researchers presented a second study, 
in which they explored the role of ni-

tric oxide – FeNO – in arterial structure, 
 vasodilation and the development of air-
way diseases. They reported that FeNO is 
strongly herit able (58%) and they found 
a sig nifi cant correlation between the two 
systems. 
By using the twins’ blood samples, genet-
ic studies will be conducted at the Univer-

sity of Pécs soon, cooperating with prof. dr. 
 András Falus. 
Dr. Ildikó Horváth was ceremoniously 
elected secretary of the Infl ammatory Air-
way Diseases and Clinical Allergy Assembly 
of ERS.
The ultrasound results of the Internation-
al Twin Study were acknowledged – Alex 
Chao, MD Award – at the annual congress 
of the Society for Vascular Ultrasound – 
SVU – in Boston, MA in June 2010 for the 
work conducted by Drs. Tárnoki. 

�  First Hungarian awardees of the European Respiratory Society’s Annual Infl am-
matory Airway Diseases and Clinical Allergy Grant Dávid Tárnoki and Ádám 
 Tárnoki

Továbbképzés szájsebészeknek 
Az ÁOK Honvéd-, Katasztrófaorvostani és Oxyológiai Tanszéke október 18-19-én a fog- 
és szájbetegségekről szájsebészeti képzettséggel rendelkező, illetve ezen a területen 
dolgozó szakembereknek szervezett továbbképző tanfolyamot. A témák között szere-
pelt az antibiotikumok szerepe a fogászati gyakorlatban, diagnosztikus tévedések, a 
kiterjedt szájüreg tumor ellátása a társszakmák együttműködésével, a klórdioxid hasz-
nálatáról szerzett tapasztalatok, csontpótlások fogászati jelentősége, veszélyes gyógy-
szerek a fogászatban, illetve a fényképezés szerepe. A tanfolyam tesztvizsgával zárult. 
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Vincze Zoltán hetvenéves

Dr. Noszál Béla dékán úr és dr. Zelkó Romána professzor asszony 
meghívására, a Semmelweis Szalonban, október 15-én, összegyűltek 
karunk oktatói és az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési 
Intézet dolgozói dr. Vincze Zoltán professzor emeritus köszöntésére, aki 
szeptember 30-án töltötte be 70. életévét.

Az ünnepséget dr. Noszál Béla nyitotta 
meg, Vincze professzor úr szakmai múltját 
méltatva. 
Az ünnepelt 1996-tól 2002-ig vezette Ka-
runkat, ez időben indult a Hőgyes Tömb 
rekonstrukciója, a tanterem, és a Hőgyes 5 
szemináriumi helység felújítása. Eredmé-
nyesen tevékenykedett a Fővárosi Tanács 
Gyógyszertári Központja élén, megalakulá-
sánál elnöke volt a Magyar Gyógyszerészi 
Kamarának. A Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társaságnak 1986-tól négy cikluson 
át volt főtitkára, majd elnöke is. A Nemzet-
közi Gyógyszerész Szövetségnek alelnöke, 
a Kórházi-Klinikai Szakmai Kollégium elnö-
ke, és az EuroPharm Forum alelnöke volt.

Bizalom, munka, 
törődés – köszönet
Az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszer-
ügyi Szervezési Intézet igazgatását dr. 
Zalai  Károly professzortól vette át. 
Munkája jelentős a szakképzés fejlesz-
tése terén, az alapképzésbe bevezette a 
Farmakoökonomiát. Dr. Zelkó Románával 
megírták a Gyógyszerügyi szervezés tan-
könyvét. A méltatás után dékán úr meg-
ajándékozta az ünnepeltet. 
Vincze professzor köszönte a megemléke-
zést, egykori főnökei bizalmát, munkatár-
sai munkáját, támaszt nyújtó felesége törő-

dését, segítségét. Hans Sachsot idézve; a 
dicséret, amit adni oly könnyű, elfogadni ne-
héz. II. János Pál szerint: a földön az egyet-
len paradicsom, amiből nem űzethetünk ki, 
az emlékezés. 

A hivatás lépcsőfokai
Dr. Zelkó Romána professzor asszony az 
Egyetemi Gyógyszertár nevében nyújtotta 
át szép ajándékukat, és mondta el köszön-
tőjét, melyből idézek:

Ünnepi vagy inkább ünneplő közösségünk-
ben egy költeményt szeretnék professzor úr 
tiszteletére elmondani. Az idézet Hermann 
Hesse, Nobel díjas Üveggyöngyjáték c. mű-
vében található. Hűen tükrözi azt az atmosz-
férát, amelyben most vagyunk. Gyengéd 
líraisággal, ugyanakkor mély bölcsesség-
gel mondja ki mindazt, ami számunkra alig 
megfogalmazható, holott bennünk van. A 
vers címe Lépcsők. Hesse ezt mondja:

„Ahogy a virág hervad, s ahogy hátrál 
Az ifj úság az öregségnek, minden 
Életfok, bölcsesség adott koránál 
Tovább nem tarthat, reménye se futja. 
Legyen kész, hogy búcsúzzék, s újra kezdjen 
Mindig a szív, melyet az élet elhív, 
Hogy szilárdan, fájdalom nélkül tudja 
Megkötni bármikor egy új kötésünk. 
Mert minden indulásban varázs rejlik, 
Mely véd minket és megsegít, hogy éljünk.”

Maga a lépcsők szó már meghatározó, élet-
fokokat jelent. A jó élet ugyanígy vezet fel-
felé.
Ki érthetné jobban, mint aki a hivatásában 
megélt éveit így vitte fel az elérhető ma-
gasba, s minden lépcsőfokon otthagyta 
lá ba nyomát!? Sokan tapasztaltuk munkái 
eredményességét, segítőkészségét, embe-
ri hozzáállását, összehangoló képességét, 
szervezni tudását. Velünk marad, utat mu-
tat.  Szilárdan, fájdalom nélkül megköti egy 
új kötésünk. Köszöntjük Professzor Urat, 
mint újraindulót. 

Maradni, amíg lehet
Mert minden indulásban varázs rejlik, mely 
véd minket és megsegít, hogy éljünk. 
Szeretném ez alkalmat is megragadni arra, 
hogy gratuláljak méltán kiérdemelt pro-
fessor emeritus címéhez! 70. születésnapja 
alkalmából jó egészséget, töretlen munka- 
és életkedvet kívánjak mindnyájunk nevé-
ben – és, önző módon azt, hogy maradjon 
körünkben, munkálkodjon tovább, amed-
dig igényli, ameddig csak lehet!
Végül egy részletet néztünk meg a nagy si-
kerű Titoknyitogató című életrajzi fi lmből, 
melyben az ünnepelt megemlékezett egy-
kori kedves tanárairól Sárkány Sándor-
ról, Schulek Elemérről, Fritz Gusztávról, 
Kiszely Györgyről, Pandula Egonról és 
Csipke Zoltánról.
A nagy sikerű rendezvény fényét a 
 Semmelweis Szimfonikus zenekar még to-
vább emelte. Tardy László karnagy úr ve-
zényletével Gluck G dúr szimfóniájának 
egyik tételét, Purcell Chaconne-ját, és 
 Mozart Divertimentóját adták elő.
Az ünnepséget hangulatos fogadás zárta, 
ahol a vendégek jóízűen elbeszélgethet-
tek.

Dr. Stampf György

�  Munkatársak köszöntője: Vajna Márton tanársegéd, Bartus Gábor gyógyszerész. 
Varga  Valéria asszisztens, Vincze Zoltán professzor, háttérben  Ludman Tamás 
informatikus

�  Vincze Zoltán és Zelkó Romána
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Mióma embolizáció

A fogamzóképes korú nők mintegy negyedében fordul elő mióma, aminek 
kezelésére gyakran alkalmaznak alhasi műtéteket,  az esetek egy részében 
a méhet is eltávolítják. A korábban alkalmazott altatásos megterhelő 
beavatkozás helyett ma már katéteres módszer is elérhető az egyetemen. 
Ez sokkal kíméletesebb a beteg számára, nem kell hozzá altatás, és a 
felépülési idő is lényegesen lerövidül.

A miómához vezető artériák elzárását ered-
ményező katéteres eljárást a Radiológiai és 
Onkoterápiás Klinikán 2008 óta mára már 
száz alkalommal végezték sikeresen. Bár 
igen nagy és költséges eszközparkot igé-
nyel, de nagy előnye, hogy nem jár alta-
tással, egy-két nap kórházi kezelés után tá-
vozhat a beteg, és a szövődmények száma 
is jóval alacsonyabb a műtétinél. További 
előnye, hogy a páciens felépülése is lénye-
gesen rövidebb, mint a korábbi gyakorlat 
szerint végzett alhasi műtétek után.

Mesterséges infarktussal 
gyógyítanak

Az eljárás során mesterséges infarktust 
idéznek elő a daganat szöveteiben, így ez-
után további növekedésre nem képes, sőt, 
jelentősen összezsugorodik. A betegek 
több mint 80 százalékánál a panaszok je-
lentősen csökkennek vagy elmúlnak, átla-
gosan felére csökken a mióma nagysága, 
és akár teherbe is eshetnek az eljárás után 
– mondta el dr. Bérczi Viktor, a Radiológiai 
és Onkoterápiás Klinika igazgatója az októ-
ber 18-i sajtótájékoztatón.
Az eseményen részt vett dr. Sziller Péter, a 
II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klini-

ka nőgyógyásza is, akivel együttműködnek 
a team munkában végzett beavatkozások 
során. Sziller doktor kiemelte: különösen 
a több betegségben szenvedő páciensek 
esetében előnyösebb sokkal a beteg szá-
mára az embolizáció, mint a mióma eltá-

volítás valamely konzervatív módja. Az 
eseményen a panaszok teljes eltűnéséről 
számolt be Dorottya, egy embolizációval 
meggyógyított, miómás panaszaitól rég-
óta szenvedő beteg.

Tk

�  Dorottya, Bérczi Viktor és Sziller Péter

A perinatológusok világkong-
resszusán („Glo bal Congress 
of Maternal and Infant Health”, 
Barcelona, szeptember 22-26) 
a „Roberto Caldeyro-Barcia” 
díjat a nemzetközi zsűri „a 

szülészetben kifejtett több év-
tizedes klinikai, szervező, ok-
tató és kutató munkásságáért, 
különös tekintettel a 40 évvel 
ezelőtt általa kezdeménye-
zett genetikai amniocentézis 
útján nyert magzatvízsejtek 
kro moszómavizsgálatának ki-
dolgozásában és bevezetésé-
ben játszott úttörő szerepéért” 
Dr. Papp Zoltán professzor-
nak adományozta. A díjat a 
kongresszus megnyitóján ün-
nepélyes keretek között ad-
ták át. Képünkön Papp Zoltán 
átveszi a díjjal járó szobrot a 
World Association of Perinatal 
Medicine elnökétől.

Prosztatarák szűrő 
program
Az Urológiai Klinika prosztatarák szűrő 
program keretén belül az 560 hatvan év 
feletti egyetemi férfi dolgozóból 35-en 
jöttek el vizsgálatra. A szűrés igen sok fér-
fi t menthet meg a nyugati világ második 
leggyakrabban mortalitást okozó beteg-
ségének legsúlyosabb következményé-
től. Prosztatarákot nem találtunk – tájé-
koztatott dr. Romics Imre professzor, a 
 Semmelweis Egyetem, ÁOK Urológiai Kli-
nika igazgatója.
A Magyar Urológusok Társasága idén ötö-
dik alkalommal rendezett országos szű-
rést a prosztata-betegségek, a prosztata-
rákos elváltozások felderítésére. 
Az Európai Urológusok Társasága – az öt 
év tükrében – a résztvevők számát, a vizs-
gálatok komplexitását, a pácienseket tá-
mogató információs rendszert tekintve 
unikálisnak minősítette a magyarorszá-
gi felvilágosító és szűrő programokat. 
Az ERSPC – a világ legnagyobb proszta-
tatrák-szűréssel foglalkozó tanulmánya 
– független szakértők által hitelesített 
bizonyítékkal szolgál arra, hogy a proszta-
tarák-szűrés 20%-kal csökkenti a halálese-
tek számát.

Elismerés  

SE_2010_9.indd   14 2010.10.28.   10:34:23



15XI. évfolyam 9. szám 2010. november 3. fejlesztés

Sorozatot indítunk lapunkban, amely-
ben bemutatjuk az e-könyveket, készíté-
süket és használatukat egyaránt, remélve, 
hogy az egyetemi nagyközönség egyre na-
gyobb kedvvel és megelégedéssel tölti le 
az e-könyv-tartalmakat és megismerkedik 
magával az e-olvasóval.

Mi is az e-könyv? 
Elektronikus formában létrehozott és ter-
jesztett könyvek, melyek az arra alkalmas 
készüléken megjeleníthetők és olvashatók. 
Leegyszerűsítve ez egy logisztikai foga-
lom. A könyv a maga valóságában megma-
rad. Az alkotók is megmaradnak. A szerzők 
írják, illusztrátorok rajzolják, szerkesztők 
szerkesztik, tervezők megtervezik és for-
mába öntik, keretet adnak neki, hivatalo-
san „beiktatják” (ISBN, copyright), azaz a 
betűkből és illusztrációból álló kompozí-
ció egy egésszé kovácsolódik, ez az egye-
düli, ún. mesterkönyv. Itt két út felé indul-
hatunk. Az egyik útvonal a hagyományos 
könyvelőállítás: nyomda, kötészet, aztán 
a raktárak, elosztó bolthálózat, könyves-
polc. A másik út a szerzői védelmet bizto-
sító szoftverek (DRM), az internetes-számí-
tógépes hálózati feltételek, s a könyvesbolt 
helyett a számítógépünk (notebook, sze-

mélyi számítógép, laptop, e-olvasók), ame-
lyen elnavigálva kiadók, terjesztők honlap-
jain, ki milyen könyvet választ magának. 
Mind a két útvonal költséges feladatok 
halmaza, alig váltják ki egymást. A korlát-
lan mennyiségű hozzáférési lehetőség bil-
lent az e-könyv javára, no meg a kor szelle-
me. Nem fogy el a könyv, és sokkal többen 
hozzájuthatnak. Nincs területhez, határok-
hoz kötve, nem kell dobozolni, rakodni..., a 
könyvterjesztés fi zikai munkája vész el. He-
lyettesíti ezt az állandóan megújuló elekt-

ronikus védelem, a „hálón” nem látott hát-
térmunkások kitartó fejlesztése. 

A már hagyományosan megjelent köny-
veit a kiadó folyamatosan alakítja át elekt-
ronikus formátumúvá, ezek többnyire 
szá mítógépek, laptopok moni tor  jához il-
leszthetően olvashatók. Az e-könyv ol va-
sókon – kis méretük miatt – elsősorban a 
kevés ábrát és táblázatot tartalmazó szö-
vegek olvashatók kényelmesen. A kiadó 
folyamatosan vizsgálja a lehetőségeket, 
miképp hidalja át ezt a problémát. Így szü-
letett meg dr. Kotsis Lajos Rendhagyó 
 nyelőcsősebészet című, ábrákkal, rajzok-
kal gazdagon illusztrált könyve. Magyar-
országon egyedülállóan, mert ennyire 
ábragazdag tartalom nem jelent még meg 
e-könyv formátumban. 

Megújuló honlap
A Semmelweis Kiadó honlapja folyama-
tosan megújul. Ezt a régi látogatók már 
észre is vették. Bővültek a lehetőségek új 
vásárlási móddal, mobiltelefonnal, bank-
kártyával is lehet fi zetni. Pontosabban le-
het meghatározni a szállítási módokat. 
Minden regisztrált látogatónak folyama-
tosan tárolt adminisztrációs felülete lett, 
ahol nyomon követheti megrendelése-
it. A könyvek té mája válogatásakor jóval 
részletezőbb  kategóriákra szűkíthető. Bő-
vült a keresési funkció, s ami a legfonto-
sabb, fokozatosan tér át e-könyves meg-
rendelési lehetőségekre. „… De, hogy 
mégis félüzemmel indulunk – lesznek még 
nem elérhető oldalak – és fokozatosan ér-
jük el a végső formát, azt azért tesszük, 
hogy miközben a háttérben nagy erőkkel 
dolgoznak fejlesztőink, folyamatos párbe-
széddel Önökkel, olvasóinkkal teszteljük 
működésünket. Kérjük ehhez a segítségü-
ket és türelmüket! A Honlap GYIK menü-
jét az olvasók kérdéseiből, folyamatosan 
állítjuk össze, így a kérdéseket, tapasztala-
tokat, építő véleményeket szívesen várjuk!
Miért indulunk csendben, és miért most? 
Miért nem előbb vagy jóval később, ami-
kor már minden kész? Rengeteg feladat 
robbant bele életünkbe, s e feladatok egy-
szerre nem megoldhatók, ez nem olyan 
híd, mely biztos két pontot fog össze. Azt 
tudjuk, honnan indulunk, s merre felé kell 
építenünk. Így kérjük, kedves Olvasó, jöjjön 
velünk!” – áll a kiadó megújult honlapján. 

Készítők és olvasók, tanuljuk meg együtt 
lapozni az elektronikus könyvet! 

Fotó: Szabó László
Tolnai Kata

E-könyvek az egyetemen

Mint ahogy már tavasszal utaltunk rá, a Semmelweis Kiadó is készít 
elektronikus könyveket.  Új honlap-, új kiadványszerkesztési és -tördelési 
feladatokat dolgoznak ki a kiadó munkatársai, hogy olvasóik kedvére 
és örömére megjelenhessenek a jelen kor új követelményeit is kiszolgáló 
tartalomhordozóval, az e-könyvvel.
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E-hivatal 2012-től 

Mint ismeretes, az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) megalakulására 
idén tavasszal került sor. Júniusban dékán váltás történt: dr. Gaál Péter 
egyetemi docens kapott megbízást a dékáni feladatok ellátására, aki dr. 
Szócska Miklóst váltotta fel a poszton. Az EKK dékáni hivatalában jelenleg 
két munkatárs dolgozik. A kar épülete a XII. Kútvölgyi út 2. szám alatt 
található (képünkön), a Menedzserképző Központ épületében. 

Mint azt dr. Eperjesi Tímea megbízott dé-
káni hivatalvezetőtől megtudtuk: elektro-
nikus oktatási hivatalt alakítanak ki a 
Képzés-és tartalomfejlesztés a Semmelweis 
Egyetemen projekt keretében, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megúju-
lás Operatív Programjának segítségével. 
Az egész egyetemet érintő projektről van 
szó, amelynek egy szeletét képezi az e-ok-
tatási hivatal kialakítása.
Az e-hivatal létrehozása 2 éves folya-
mat, megvalósulása 2012 májusára várha-

tó. Reményeik szerint az elektronikus ok-
tatási  hivatal mintaként fog szolgálni a 
 Semmelweis Egyetem számára is, hiszen 
mind a hallgatók, mind az oktatók lehe-
tőséget kapnak gyorsabb, hatékonyabb, 
költségkímélőbb ügyintézésre. A feladat 
természetes részének tekintik, hogy az 
e-hivatal a Neptun rendszerhez kapcso-
lódni fog. 
A témáról későbbi lapszámunkban részle-
tesen olvashatnak.

I.M.

Pályázati hírlevélből
Az Oktatásért Közalapítvány 
Tehetségsegítő Alkuratóriumának 
A kiemelkedő tehetséget mutató PhD 
hallgatók nemzetközi versenyeken és 
hazai, illetve nemzetközi konferenciákon 
való részvételének támogatása című 
pályázata – NTP-OKA-VIII.-B

A pályázat célja a hazai felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató kiemelkedő te-
hetségű fi atalok 2011. évi nemzetközi 
versenyeken és hazai, illetve nemzet-
közi konferenciákon való részvétel-
ének támogatása.

Pályázók köre: magyar állampolgárságú 
vagy magyar nemzetiségű, hazai felsőok-
tatási intézményben tanulmányokat foly-
tató PhD-hallgatók.

A pályázat benyújtója a PhD-hallgató, 
kötelezettségvállalója pedig a felsőokta-
tási intézmény.

A pályázat keretében a PhD-hallgató 
nemzetközi versenyen, és hazai, illetve 
nemzetközi konferencián való részvétel-
ének költségeire lehet pályázni.

–  részvételi/nevezési díj, regisztrációs 
költ ség,

–  útiköltség – csak külföldre,
–  szállásköltség + ellátás – csak többna-

pos verseny, konferencia esetén, max. 
félpanziós ellátás

A támogatás összege:
1.  Hazai tudományos konferencia igazolt 

(jelentkezési lapon feltüntetett) költsé-
geire:50 000 Ft/fő 

2.  Nemzetközi versenyek, nemzetközi 
konferenciák igazolt (jelentkezési la-
pon feltüntetett) költségeire: 500 000 
Ft/fő. A pályázati díj 3000 Ft.

Beadási határidő: 
az őszi fordulóban: november 30., a ta-
vaszi fordulóban 2011. január 31.

Bővebb információ: http://www.
oktatasert.hu/ntp-oka-viii-b-
kiemelkedoen-tehetseges-felsoo-
hallgatok-nemz-versenyeken-es-hazai-
illetve-nemz-konf- 

További információ: Dr. Pörzse Gábor 
igazgató Semmelweis Pályázati és Innová-
ciós Központ Kft.
1094 Budapest, Ferenc tér 15.
Tel.: 459-1500/53820  Fax: 459-1589
E-mail: innov@palyazat-sote.hu
Web: www.palyazat-sote.hu

Érdekes kezdeményezés helyszíne volt 
a TF-kar Tanácsterme október 14-én. Dr. 
Kokovay Ágnes egyetemi docens, a Tár-
sadalomtudományi Tanszék oktatójának 
ötlete alapján videokonferenciát tartot-
tak, amelyet a Nemzeti Sportszövetség 
– NSSZ – felkarolt és több magyar felső-
oktatási intézménnyel együtt szervezett. 
A konferencia sorozat címe: SportTudás 
Egyeteme, az októberi esemény egy-
ben országos sportszakember tovább-
képzési konferencia volt. Az NSSZ részé-

ről Győrfi  János szervezte a fórumot. A 
hosszú távú programból kiderült, hogy 
nem először és nem utoljára rendezték 
meg ezt az elektronikus találkozót. A té-
mák között szerepelt az egyetemi, főisko-
lai sport helyzete, jövőképe. Valamennyi 
résztvevő internetes közvetítés segítsé-
gével követhette az NSSZ honlapján az 
eseményeket. Az egytucatnyi magyaror-
szági felsőoktatási intézményből megkö-
zelítően 300-500-an vettek részt a video-
konferencián.

Videokonferencia
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Jutalomút Genersich-díjazottaknak 
a Szepességben

Dr. Genersich Antal nagyszombati szü-
letésű, de korán Késmárkra került, tanul-
mányait és tudományos munkásságát Ko-
lozsvár mellett Budapesten fejtette ki, 
valamint az SE elődjének professzora, és 
egy ciklusban rektora is volt. Személye ki-
váló összekötő erővé vált három Közép-ke-
let-európai ország között. Az egykor Ma-
gyarországhoz tartozó Szepesség ma két 
ország területén fekszik: Szlovákiában és 
Lengyelországban. A csaknem húszéves 
Genersich Antal Alapítvány évek óta fog-
lalkozik a lengyel, magyar, szepességi szász 
és szlovák civil szervezetek közötti együtt-
működés erősítésével és a Genersich-
hagyományok  ápolásával. A kirándulás 
fő szervezője dr. Tankó Attila egyetemi 
m. tanár, a szervezet titkára volt, a prog-
ramok szervezésében Késmárkon Milan 
Choma helytörténész, Lőcsén dr. Astrid 
Kostelnikova-Zwillingova PhD művé-
szettörténész, Nedecben pedig Mgr. Ewa 
Jaworowska-Mazur múzeumigazgató 
voltak segítségére.

Multikulturális találkozók
Az idei rendezvény A Szepesség többnyel-
vű polgári hagyományainak és művelődésé-
nek erősítése. Akkor és most… címet kapta. 
Ennek megfelelően a résztvevők több sze-
pességi városba is ellátogattak, és megis-
merkedtek a helyi nevezetességekkel. A 
három fő helyszínen tudományos konfe-
renciát is szervezett az alapítvány, melye-
ken a névadó és családja munkásságának 
felidézése mellett a helyi német, szlovák és 

lengyel kulturális és tudományos egyesüle-
tek is bemutatkozhattak. A szakmai tanács-
kozásokon többek között előadást tartott 
dr. Peter Slovik, a késmárki dr.  Alexander 
Béla Orvosi Társaság elnöke, dr. Ivan 
Chalupecky Ph.D., a Szepesi Történeti Tár-
saság elnöke, Prof. dr. Rácz Olivér, a kas-
sai egyetem tanára, dr. Kubassek János 
Ph.D., a Magyar Földrajzi Múzeum igazga-
tója, Sebestyénné Ewa Majchrowska, az 
Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Közhasznú 
Egyesület titkára. A késmárki konferenciát 
és dr. Genersich Antal emléktáblájának fel-
avatását a város polgármestere és Magyar-
ország kassai főkonzulja, dr.  Szerencsés 
János is megtisztelte jelenlétével, illetve 
a lőcsei színházban megtartott rendezvé-
nyen ugyancsak a város vezetője köszön-
tötte a hallgatóságot. Az alapítvány az 
emléktábla átadása mellett ünnepélyes ke-
retek között felavatta dr. Genersich Sámu-
el, G. Antal nagyapjának a testvére, új sír-

emlékét is a lőcsei evangélikus temetőben. 
A magyar csoport a nagyőri kastélyban és 
a szepesbélai Petzvál József Múzeumban 
is járt, mindkét helyen a település polgár-
mestere fogadta a vendégeket.

Díjazottak bemutatkozása
A szeptember végi látogatás egyben juta-
lomút volt annak a négy frissen végzett or-
vosnak, illetve biológusnak, akiket az ala-
pítvány ebben az évben Genersich-díjjal 
tüntet ki. A patológiával foglalkozó fi atal 
kollégák lehetőséget kaptak arra, hogy 
ők is bemutatkozzanak egy-egy tudomá-
nyos előadással. Dr. Szekeres Ibolya az or-
vosprofesszor életútját idézte fel, Bugyik 
Edina biológus pedig eredményekben és 
felfedezésekben gazdag patológusi mun-
kásságát méltatta – felkészülését prof. 
emer. Szende Béla, az alapítvány tisztelet-
beli társelnöke segítette. Dr. Varga Márton 
dr. Genersich Sámuel életébe és botanikai 
munkásságába avatta be a résztvevőket, dr. 
Szalay Csaba Imre pedig a II. világháború-
ban történt katyni tömeggyilkosság – len-
gyelek ezreit ölték meg a szovjet katonák 
– kivizsgálásában közreműködő dr. Orsós 
Ferencnek, az egyetem volt törvényszéki 
orvostani professzorának tevékenységé-
ről beszélt. Előadása összeállításában dr. 
Sótonyi Péter akadémikus, emeritus rek-
tor volt a segítségére. A díjazottak novem-
ber 6-án vehetik majd át kitüntetésüket az 
alapítványtól. A programot a Nemzeti Civil 
Alapprogram támogatta

Pap Melinda

Ötnapos kirándulást szervezett 
szeptember végén a híres patoló-
gus nevét viselő civil szervezet a sze-
pességi városokba, melynek során 
három konferenciára is sor került a 
szlovákiai Késmárkon és Lőcsén, va-
lamint a lengyelországi Nedecben. 
Az utazáson a szakemberek és ér-
deklődők mellett az alapítvány idei 
fi atal orvos, illetve biológus díja-
zottjai is részt vettek (képünkön).
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A Semmelweis Egyetem 2009-ben si-
keresen pályázott TÁMOP pályázat-
ra, amelyből a Semmelweis Közösség 
– Semmelweis Világ projektet valósít-
ja meg. Ennek a projektnek a része az 
Egyetemi Karrierirodák elindítása, a 
rendszeres alumni találkozók szervezé-
se, és az egyetemi Diplomás Pályaköve-
tő Rendszer fejlesztése és működtetése, 
amiről most részletesebben olvashat-
nak.

Az egyetemi diplomás pályakövető rend-
szer a többi közt diplomát szerzők (ab-
szolutóriumot szerzett, államvizsgát tett, 
diplomát szerzett) meghatározott életpá-
lyája-adatainak gyűjtését, rögzítését, fel-
dolgozását és elemzését lehetővé tevő 
szakmai-módszertani fejlesztéseket való-
sít meg. A projekt menedzsere dr. Stubnya 
Gusztáv stratégiai főigazgató, a Diplomás 
Pályakövetési Rendszer alprojekt vezetője 
dr. Sinkó Eszter, kutatásvezetője Girasek 
Edmond, mindketten az Egészségügyi 
Menedzserképző Központ munkatársai.

Folyamatterv
Kidolgozták a folyamat menetrendjét, 
amelyben minden tavasszal online fel-
mérést végeznek mind az aktív hallgatók, 
mind a meghatározott évben végzettek 
körében, illetve háromévente ősszel tele-
fonos megkérdezésen alapuló reprezen-
tatív felmérést készítenek az elmúlt három 
év végzettjei megkeresésével. A hallgatói 
vizsgálat a hallgatók munkaerő piaci, to-
vábbtanulási motivációinak, képzési elvá-
rásinak, munkaerő piaci várakozásainak, 
karrierstratégiáinak feltérképezését céloz-
za, illetve esetükben a későbbi – végzett – 
vizsgálatok elkészítését.

Pályakövetéses kutatás
A végzettek esetében a pályakövetés cél-
ja a munkaerő piaci helyzet, munkaválla-
lói tapasztalatok, karrierstratégiák feltér-
képezése, a képzés és a munkaerő piaci 
átmenet értékelése. A munka kiemelt célja, 
hogy az egyetem végső soron visszajelzést 
kapjon oktatási tevékenységének eredmé-
nyességéről, amely így jótékonyan járul-
hat hozzá e tevékenysége fejlesztéséhez. A 
visszajelzések segítségével az egyetem ve-
zetői olyan fejlesztéseket hajthatnak vég-
re, amely megőrzi és megerősíti az oktatás 
minőségét, egyetemünk hazai és nemzet-
közi jó hírnevét. Természetesen a felmérés 
adatai nemcsak az egyetem számára hasz-
nosíthatók, hanem országos elemzések 
is születnek, amelyek az oktatáspolitikai 

döntéshozók számára jelentenek komoly 
hátteret ágazati döntésekhez. Éppen ezért 
fontos, hogy a kutatás megfeleljen az or-
szágos vizsgálat követelményeinek és ezen 
felül is fejleszti a munkát, a hazai és nem-
zetközi gyakorlatok tanulmányozásával és 
saját kutatási kérdések kidolgozásával is. 
A vizsgálatot végzők célja az eredmények 
minél szélesebb körben való megismerte-
tése, beleértve a jelenlegi, és a leendő hall-
gatókat, akik így információt nyerhetnek a 
megszerzendő diplomájuk értékéről. 

Semmelweis Közösség – élő 
kapcsolatban
A Diplomás Pályakövetés célja, hogy élő 
kapcsolatot teremtsen az intézmény és an-
nak jelenlegi és korábbi diákjai között. Ez a 
kapcsolat mindenki számára gyümölcsö-
ző lehet hosszútávon, A fejlesztés alatt álló 
Semmelweis Közösség –  Semmelweis Vi-
lág hallgatói és alumni portál olyan online 
közösségi tér lesz, amelyen mind szakmai, 
mind nem szakmai téren is tarthatják egy-

Diplomás pályakövetés 
az egyetemen

�  Semmelweis Magyar Alumni Konferencia és Öregdiák Találkozó tavaly novem-
ber 28-án az EOK aulájában

mással a kapcsolatot jelenlegi és korábbi 
csoporttársak, oktatók a hallgatókkal és a 
végzettekkel és az egyetem más szerep-
lőivel. Idővel nemcsak közösségi térként 
működhet majd, hanem számos más funk-
cióval is megtölthetik. Többek között rend-
szeresen frissített hírek az egyetem háza 
tájáról, szakmai újdonságok lesznek elér-
hetők, illetve a portálon keresztül elvégez-
hetők a korábban említett online felméré-
sek is. A portál része lesz egy álláskereső 
adatbázis modul is, ahol a végzett hallga-
tók és a munkáltatók hatékonyan megta-
lálhatják egymást.
Későbbi lapszámainkban rendszeresen fo-
gunk közölni eredményeket a felmérések-
ből.

A Semmelweis Egyetemen megvaló-
suló Semmelweis Közösség – Semmel-
weis Világ projekt a TAMOP -4.1.1-08/2/
KMR pályázat támogatásával jött létre, az 
Educatio Nonprofi t Kft szakmai együtt-
működésével.
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Visszanyerhető látás chippel
Retinaimplantátum

A Látás Világnapján, október 14-én jelentették be a Szemészeti 
Klinikán, hogy hamarosan csatlakoznak ahhoz a kutatáshoz, aminek 
eredményeképpen retina pigmentosa betegségben szenvedő, látásukat 
elvesztett személyeknek egy chip beültetésével visszaadhatják a 
látást. A klinika az európai országok közül is elsőként csatlakozik a 
Németországban és Amerikában zajló nemzetközi kutatáshoz. A jövő 
tavasszal kezdődő hazai műtétek német-magyar tudományos kutatási 
kooperáció keretében zajlanak majd. 

Így a Semmelweis Egyetemen, ami az elsők 
között csatlakozik a tübingeni központú 
kutatáshoz, jövő év tavaszától néhány sú-
lyos látássérült magyar beteg is visszanyer-

heti részleges látását az új műtéti techniká-
nak köszönhetően – mondta dr. Németh 
János professzor, a Semmelweis Egyetem 
Szemészeti Klinikájának igazgatója az ok-

tóber 14-i sajtótájékoztatón. Az eljárás lé-
nyege, hogy a látóideghártya károsodását 
retina implantátummal –  egy néhány mil-
liméteres, hajszálvékony, de 1520 fényérzé-
kelő egységet tartalmazó chippel – váltják 
ki, amely a fényt árammá alakítja. 
A beültetett apró szerkezet képes a csöpp-
nyi elektródákon át az áramot az ép sejtek-
hez közvetíteni, vagyis szimulálja az érzé-
kelő sejt működését a retinában. A műtét 
során ezt a chipet helyezik a retina alá, míg 
a hozzá kapcsolódó vékony kábelt a bőr 
alatt a fül mögé elhelyezett tápegységhez 
vezetik.

Betegkiválasztás 
Olyan felnőtt betegeknek ültethető be, 
akik a látásukat az elmúlt években vesz-
tették el az ideghártya károsodása miatt. A 
sajtótájékoztatón részt vett és élményeiről 
beszámolt az első sikeres műtéti beavat-
kozáson átesett Miikka Terho. Elmondta, 
több hét, mire megtanult a chippel látni. 
Először csak fényeket látott, majd fókuszál-
ni tudott tárgyakra, később úgy látta a tár-
gyakat, mintha vízzel teli medence alján 
lettek volna, el-elmozduló körvonalakkal, 
kissé homályosan, de mégis felismerhető-
en. A legnagyobb kihívás – mint mondta 
–, a szem és a kéz koordinációjának újbóli 
megtanulása volt. 

Operatőr
Mint dr. Kusnyerik Ákos, szemész szakor-
vos, klinikai koordinátor elmondta, egye-
lőre nagyon költséges a chip és a műté-
ti eljárás, ám az eddig elvégzett 15 műtét 
eredményei biztatóak. Nagyon bonyolult 
a technika, ami nyilván a kutatások során 
egyszerűsödni fog, akárcsak a műtét hosz-
sza, amely jelenleg akár tízórás is lehet. A 
betegkiválasztásnál számos kritériumnak 
kell megfelelnie a páciensnek, akinek rá-
adásul a műtét után napi kapcsolatban kell 
állnia az orvosi teammel. Lásd a címlap alsó 
képet.

TK

�  Kusnyerik Ákos, Miikka Terho és Németh János

A kutyus, Emma, nyugodtan ül gazdá-
ja lábánál az ETK ebédlőjében, mégis 
magára vonja mindenki fi gyelmét. Mi-
csoda kihívás fi ttyet hányni a fi nom il-
latoknak és falatoknak. Emma fegyel-
mezett, várja gazdája mozdulását, a 
pillanatot, amikor fontos szerephez 
jut.
Dr. Nagy Anikó másodéves gyógy-
tornász hallgató vezető kutyája. Több 
éves kiképzést követően kapta meg 
sérült látású gazdája néhány éve, 
hogy védje és vezesse őt. Anikó 2009-
ben végzett jogász, most szerzi má-
sodik diplomáját az ETK-n. Az órákon 
Braille-írással jegyzetel, de a röpdol-
gozatokat rendes betűkkel írja. Az írásbeli vizs-
gákat inkább szóban teljesíti úgy, hogy valaki 
felolvassa neki a tesztkérdéseket, és az általa 
megadott válaszokat helyette jelöli be. Társai 
elfogadják, szeretik mindkettőjüket. Emma ku-
tya a kiképzése alatt megtanulta testtudatát 

kiterjeszteni gazdájára is, irányító parancsok 
segítségével vezet. Csak arra megy, ahol szé-
lességben és magasságban is mindketten el-
férnek. Anikót Emma szeme, és saját marad-
vány látása segíti a mindennapokban. 

kata

Anikó és Emma
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A Marfan-szindrómások befogadója 
a városmajori klinika

A Semmelweis Egyetem városmajori szívklinikáján működő Magyar 
Marfan Alapítvány a ritka betegségnek számító Marfan-szindrómások 
felkutatását, gyógyítását és gondozását tűzte zászlajára. Az alapítvány 
elnöke, dr. Szabolcs Zoltán szívsebész, az egyetem docense, a különösen 
rettegett szövődmény, az aorta dissectio megelőzését kiemelten fontosnak 
tartja. 

A szívsebészeten sokszor csak akkor je-
lenik meg a Marfan-szindrómás, amikor 
már kialakult az életveszélyes érkataszt-
rófa. A rendkívül heves mellkasi, háti, hasi 
fájdalom önmagában is nagyon jellegze-
tes tünetegyüttes, de az aorta dissectio di-
agnosztikai bizonyosságát a CT és echo-
cardiographia szolgáltatja. Ha igazolódik 
az aortagyök kitágulása, és a főverőér fa-
lának hosszanti irányban, lapokra törté-
nő szétválása, dissectioja, ha a szívburok-
ban már vér is kimutatható – pericardialis 
tamponad –, azonnal műtőbe kerül a be-
teg. A négy-hat órás műtét során teljes 
aortagyök-rekonstrukciót hajtanak végre: 
kicserélik az aortabillentyűt, az aorta kez-
deti szakaszát műérrel helyettesítik, és a 
koszorúér szájadékokat ebbe a műérbe ül-
tetik vissza. 

Preventív, profi laktikus 
beavatkozások

A klinikán eddig 91 ilyen szívműtétet vé-
geztek. A szindróma megkövetelte kon-
centrált gondoskodás Magyarországon 
csak itt a városmajori klinikán folyik. Sőt, 
Közép-Kelet-Európában csak itt végeznek 
preventív, profi laktikus szívsebészeti be-
avatkozásokat az akut érkatasztrófák kiala-
kulásának megelőzésére. 
Miután a városmajori klinika speciális hely-
zetéből adódóan – szív- és érprofi l együt-
tese – a nagy érkatasztrófás betegeket 
mindig is idehozták, a legtöbb Marfan-
szindrómás is idekerült, sokszor életveszé-
lyes állapotban. A kritikus helyzet kialaku-
lását meg akarták előzni, ezért felvetődött 
az ötlet, hogy felkutatják ezeket a betege-
ket. Létrehozták dr. Bartha Elektra kar-
diológus, dr. Hüttl Kálmán radiológus és 
dr. Szabolcs Zoltán részvételével a Ma-
gyar Marfan Alapítványt –  www.marfan.
hu Az alapítvány honlapja mára az egyik 
legfontosabb eszközévé vált a betegtájé-
koztatásnak, ezen keresztül talál egymásra 
orvos és beteg. A webmesteri munka egy 
medikushallgató, Ágg Bence érdeme, aki 
jó példával jár elöl, hiszen a jövő orvosának 
nemcsak a gyógyítás tudományában kell 

otthonosan mozognia, hanem tudnia kell 
azt is, miként juttassa el a beteghez az in-
formációt. 
Jelenleg 250-300 Marfan-szindrómás be-
teget gondoznak – Szabolcs Zoltán becs-
lése szerint 15-20 százaléka lehet az összes 
érintetteknek. A jelentkezőket megvizsgál-
ják, ha kiderül, hogy érintettek a kötőszö-
vetekre ható genetikai rendellenességben, 
akkor teljes körű gondozásban részesítik 
őket, és alarmírozásukat végezik: ha tágul 
az aortagyök, megvitatják, legyen-e műtét 
vagy sem. 

Akinek a műtét az új 
születésnapja

A betegség igen változatos megjelenésű 
lehet, mintegy kétszáz phenotípusát tart-
ják számon. Vannak karakteres jegyei, mint 
például a nagy magasság, a torlódó fogak, 
a hosszú végtagok, amikor a karok fesztá-
volsága nagyobb, mint a testmagasság, 
vagy a pókujjúság. Gyakran a mellkas és a 
gerinc is deformált. Számos további jegye 
azonban nem feltétlenül expresszív, ezért 
felismerése nem mindig egyszerű. 
Az alapítvány fi atal betegérdek-védelmi 
munkatársa, Varró Csilla négy éve esett 

át a műtéten. Elsőként Marfan-szindrómás 
édesanyja gyanakodott tüneteire. A szívse-
bészeti beavatkozást új születésnapjaként 
ünnepli. Közérzete sokat javult a műtét óta, 
jobban bírja a fi zikai terhelést, s egyszer 
végre szeretné átúszni a Balatont. 
Szintén négy éve esett át a műtéten az 
egyetemi hallgató Lehoczki Balázs, aki-
nek családjában nem tudnak Marfan-
szindrómásról. Tizenöt évesen, amikor 
kosarazni kezdett, az iskolaorvos küld-
te szívultrahangra a városmajori klinikára. 
2006-ra már olyan fokú elváltozás mutat-
kozott az aortáján, mely indokolttá tette 
a beavatkozás. Balázs a műtét óta bizton-
ságban érzi magát, még ha nem is csinál-
hat mindent, de például nyugodtan moto-
rozhat. 

Fotó, szöveg: Sándor Judit

�  Szabolcs Zoltán

�  Varró Csilla

�  Lehoczki Balázs
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Stomatologiai Klinika I. rész

1909. február 14-én Tóth Lajos vallás- és közoktatási államtitkár 
jelenlétében került sor a Stomatológiai Klinika ünnepélyes megnyitására. 
Összeállításunkból a fogászat egyetemen belüli oktatásának történetéről 
informálódhatnak az Olvasók, amely Nedelko (Demeter) Döme 1844-
ben történt nyilvános rendkívüli tanári kinevezésével, majd a fogászati 
tanszék felállításával kezdődött.

�  Kezelőhelyiség, Árkövy rendelő 1890-ből

Nedelko 35 év elteltével fejezte be oktatói 
tevékenységét, utódot nem hagyva maga 
után.
A kor másik fogorvos tanára Barna Ignác, 
akinek rövid magántanári tevékenysége 
(1866– 1876) csupán egyetlen, de igen fon-
tos szakmai vonatkozásra ad módot. Barna 
volt az első magyar nyelvű fogorvosi tan-
könyv, az 1871-ben magánkiadásban meg-
jelentetett Fogászat  szerzője.

Kezdeti magántanári 
tanfolyamok és a szegények 
ingyenes ellátása
A fogorvostudomány elsajátításának hosz-
szú ideig egyetlen módja adódott, az 
 oktatási joggal felruházott magántaná rok 
tanfolyamain való részvétel. Ezek közül el-
sőként iklandi Iszlai Józsefet kell meg-
említenünk, aki az 1881/82-es tanévben 
nyerte el címét Egyetemes fogtan és fog-
gyógyászat tárgyköréből. Előadásait laká-

sán, majd a Hatvani utcai Bonctani Intézet-
ben  tartotta.
Ezen időszak másik, oktatásra jogot szer-
zett magántanára Árkövy (Arnstein) Jó-
zsef. Árkövy 1876-ban nyert orvosi- és 
sebészdoktori diplomát, valamint fogász-
mesteri oklevelet Pesten. További fogászati 
ismereteit Londonban szerezte, onnan ha-
zatérve magángyakorlatot kezdett. 1879-
ben engedélyért folyamodott a belügy-
miniszterhez egy magán foggyógyintézet 
megnyitása céljából. Folyamodványában 
a szegények ingyenes ellátása mellett a fo-
gászat egyetemi oktatásának segítését is 
felvetette. Az engedély elnyerését követő-
en 1880. március 1-jén a Magyar utca 21-
ben nyitotta meg rendelőjét.

Egyetemre telepített 
fogszakorvosképzés

Egy évvel később Árkövy magántanári ké-
pesítést szerzett, s ezáltal jogosulttá vált 
a szakoktatásra is. Miután a Foggyógyinté-
zet az egyetemhez csatolt intézmény jellegé-
vel bír, a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 
évi 400 Ft-tal támogatta fennmaradását.
Árkövy többszöri kísérletét arra, hogy fo-
gászati rendelését és a tanítást közfi nan-
szírozott intézményben folytathassa, 1887 
novemberében siker koronázta. A Müller 
Kálmán egyetemi professzor által vezetett 
Rókus Kórház fogadta be. (folytatjuk)

Dr. Kóbor András�  Egyetemi Fogászati Intézetet befogadó épület a Belső telep udvarán
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Az épület műemlék 
jellegű, korábban az 
Egyetem fogászati 
klinikái működtek itt. 
4 szinten, összesen 
2000 nm-en 9 olva-
sóteremben 300 ol-
vasóhellyel, valamint 
3 számítógépterem-
mel várják az olvasó-
kat hétköznap 8-20 
óráig, de az Egye-
tem hallgatói számá-
ra, Magyarországon 
egyedülállóan, éjjel-
nappal látogatható. 

Szakirodalomtól orvosi relikviákig

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre soron következő találkozójának a 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára adott otthont. A találkozó 
keretében a vendégek először megismerkedhettek a könyvtár épületével, 
hiszen a jelenlévők közül sokan most jártak először a Könyvtárban a 2009-
es költözés óta.

zött az Orvosi Hetilap minden egyes szá-
ma, a lap indulásától kezdve, valamint a 
2004–2006 között megjelent folyóiratok 
kb. 98%-a elérhető itt. A korábbi évfolyam-
ok külső raktárból kérhetők. Az 1. emeleten 
van két számítógépterem, ezeket oktatási 
célokra is használja a könyvtár, könyvtár-
informatikai kurzusok és szakmai előadá-
sok alkalmával. A 2. emeleten van a Folyó-
irat olvasó, az elmúlt két év folyóirataival a 
szabadpolcokon. Ugyancsak itt találhatók 
a muzeális értékű könyvek a XVI-XX. szá-
zadból, a 2400 kötetes Győry Tibor külön-
gyűjtemény és az Orvostörténeti külön-
gyűjtemény 925 kötettel, német, latin és 

magyar nyelvű orvosi témájú könyvritka-
ságok. A 3. emeleten találhatóak a könyv-
tárosok munkaszobái, s itt kerültek elhe-
lyezésre a szintén adományként kapott 
tárgyak, úgy mint a Baló Mátyás profesz-
szortól kapott néhai Baló József honvéd 
orvosi huszáregyenruhája, az első kvarc-
gép, a Nékám Kristóftól kapott Nékám-
diplomák, Regöly Mérei professzor özve-
gyétől professzor úr kitüntetései, diplomái, 
illetve Táncos László grafi kái és további 
régi orvosi műszerek, eszközök.

Nagy ívű történeti 
prezentáció

A rendezvény házigazdájaként dr. Vasas 
Lívia főigazgató asszony és dr. Monos 
Emil professzor, a Baráti Kör elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd a főigaz-
gató asszony Képekben az Orvosi Könyvtár 
180 éve címmel tartott előadást, melyben 
a könyvtár történetét ismerhették meg az 
egymást követő tanár-könyvtárosok igaz-
gatóságának bemutatásával. Az előadás 
másik témájaként az orvos oktatás alapo-
zó tantárgya, az élettan tanárai által írt tan-
könyvek kerültek bemutatásra kronológiai 
sorrendben, a XVIII. századtól napjainkig. 
Ezt követően főigazgató asszony a könyv-
tár által előfi zetett és elérhetővé tett adat-
bázisokat ismertette, használatukhoz né-
hány nagyon hasznos tanáccsal látta el az 
érdeklődőket. 

Felejthetetlen 
vendégszeretettel 
A találkozó végén kötetlen beszélgetésre 
került sor az e-bookok és online folyóiratok 
térhódításáról, a latin nyelv fontosságáról, 
valamint itt került bejelentésre, hogy a Ba-
ráti Kör tagjai igény szerint, természetesen 
térítés nélkül használhatják az egyetem 
Központi Könyvtárának szolgáltatásait. 
 Az est fellépő vendége volt: Havár-
Ferenczy Anna Vivien, a Molnár Antal Ze-
neiskola növendéke, felkészítő tanára volt 
Bojtor Katalin, 2 népdalcsokrot adott elő.
A visszajelzések szerint, a Baráti Kör mint-
egy nyolcvan megjelent tagja sok-sok kö-
szönettel igen magasra értékelte mind a 
felejthetetlen vendégszeretetet, mind pedig 
a lebilincselően érdekes szakszerű könyvtári 
vezetést és a nagy ívű történeti prezentációt 
a főigazgató asszony és munkatársai részé-
ről.
A könyvtár honlapja: www.lib.sote.hu

Orosz Noémi

�  Csengődy József, Vasas Lívia, Forrai György, Várnai Gusztáv

A könyvtári állomány 
bemutatása

A földszinten és az I. emeleten található a 
két nagy olvasóterem, a szabadpolcon el-
helyezett szakirodalmi állománnyal. A tan-
könyvek a Tűzoltó utcai EOK épületében 
kerültek elhelyezésre a fi ókkönyvtárban, 
két emeleten, 70 férőhellyel. A földszinten 
található még az úgynevezett Hangos ol-
vasó, amely egyben közösségi helyiség, ez 
adott otthont a Baráti Kör rendezvényének 
is szeptember 29-én, és a Folyóiratraktár is 
a földszinten van. Itt található többek kö-
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Metszéspontok

Néha kialszik bennünk a fény, de aztán ismét felgyúl, ha találkozunk egy 
másik emberi lénnyel. Mindannyian óriási hálával tartozunk azoknak, akik 
képesek újból felgyújtani ezt a belső fényt. Ezzel az Albert Schweitzer 
idézettel zárta megnyitóját az október 11-i Professzori tea rendezvényen 
dr. Szél Ágoston rektorhelyettes. Azért is találó volt, mert a rendezők, dr. 
Gyires Klára és dr. Kárpáti Sarolta a találkozásokra, az intézményeiket 
összekötő azonosságokra fűzte fel a történések fonalát: a közös múltra 
és a közös jelenre.

A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 
és a Bőrgyógyászati Klinika 1893-ban költö-
zött az Üllői út 26. szám alatti épületbe, ma 
pedig számos közös aktivitás köti össze a 
két szervezeti egységet és munkatársaikat. 
Megelevenedett a szalonban a vetítő vá-
szon, ahonnan képek mutatták a távoli és 
közelmúlt közös eseményeit tudományos 
kongresszusoktól kerékpár túrákig, ame-
lyek mind beleillettek, sőt részét képezték 
a Metszéspontok az orvostudományban, ok-
tatásban, kutatásban, művészetben és barát-
ságban gondolatkörnek. E címmel rendez-
ték az estet.
És a vendégek, akiket a rendező páros 
hozott, elkápráztatták a közönséget. A 
 Semmelweis Kórus először lépett fel a név-
adójáról elnevezett egyetemen és szalon-
ban. A kórus elődje 1947-ben alakult, jelen-
legi karnagya, Oláh Márta 17 éve vezeti.
A Bőrgyógyászati Klinika egykori profesz-
szora, Nékám Kristóf 1930-31-ben rektora 
volt az egyetemnek, s éppen most, a róla 

A rövid beszámoló végére hagytam a Szél 
Ágoston által idézett Schweitzer szöveg 
második felét annak okán, hogy az abban 
említett világosság felgyúlt a résztvevők-
ben ezen a szép estén: …ha valakiben fé-
nyesség lakozik, az az ember ragyogni fog. 
Így megismerjük egymást, amikor a sötétben 
együtt botorkálunk, anélkül, hogy a másik 
arcát kezünkkel végigtapogatnánk, vagy szí-
vébe furakodnánk.

tk

�  A Semmelweis Kórus

�  Kárpáti Sarolta és Gyires Klára, az est 
házigazdái

Szakrális művészet
Magyar Festészet Napja a szalonban

Egyhetes rendezvény sorozat egyik hely-
színe volt a Semmelweis Szalon október 
18-án este, amikor Kortárs Szakrális Fes-
tészet címmel kiállítást nyitottak negy-
venhat művész alkotásaiból. A művészet 
már önmagában szakralitás, az anyagon 
túlmutató szellemi tartalmat célozza. A 
gyógyítás is szakrális művészet – mond-
ta Tulassay  Tivadar rektor rendezvényt 
megnyitó beszédében. Az este zenei 
ajándéka Rákóczy Anna fuvola –, Krulik 
Eszter hegedű –, Gallai Judit cselló –, és 
Kertész Rita zongorajátéka volt. A kiállítás 
kurátora Somogyi György művészettör-
ténész volt.

Századik jubileumi est
A TF-en október 12-én a Hepp Ferenc 
teremben dr. Pavlik Gábor 100. zenei 
jublieumi estjére került sor. A műsoron 
Bartók, Bizet, Pergolesi, Popper  Dávid, 
Puccini, Rossini, Schumann és Verdi 
művei szerepeltek.

�  Somogyi György művészettörténész 
és Molnár János festőművész

elnevezett alapítvány segítségével újítot-
ták fel a klinika egy részét.
Zsoldos Bálint zongoraművész Bellini és 
Csajkovszkij darabot hozott a szalonba, 
majd szót kaptak a képzőművész vendé-
gek: Kiss György Munkácsy-díjas szob-
rászművész, és képeivel az aulában Hajósy 
Mónika festőművész.
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A szakvizsgára készülő általános orvo-
si végzettséggel rendelkezők számára a 
szakvizsgáig tartó úgynevezett szakkép-
zési idő (általában 60 hó): törzsképzési (26 
hó) és az ezt követő (szakmáktól függően 
változó) szakgyakorlati időből áll, melyet 
teljes munkaidejű munkavégzésre irányu-
ló jogviszonyban kell tölteni. Az egészség-
ügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben 
résztvevők számára szervezett közpon-
ti gyakornoki rendszerről szóló korábbi, 
125/1999. (VIII. 6.) Kormányrendelet alap-
ján a jelöltek a szakképzés törzsképzési 
idejének időszakára a felsőoktatási intéz-
ménnyel létesítettek közalkalmazotti jog-
viszonyt, munkakörük központi gyakornok 
lett. A foglalkoztatás költségeit a Minisz-
térium biztosította. (Az elmúlt tanévben a 
 Semmelweis Egyetem Általános Orvostu-
dományi Karán központi gyakornoki jog-
viszonyt 293 fő létesíthetett.) A szakgya-
korlati időt a szakorvosjelöltek az általuk 
választott egészségügyi szolgáltatónál töl-
tötték. A cikk elején említett új kormány-
rendelet értelmében a szakképesítés meg-
szerzése támogatott szakképzés, illetve 
költségtérítéses szakképzés keretében tör-
ténik. 

Központi gyakornokok 
és rezidensek
2010-től a szakképzési rendszerben a tá-
mogatott szakképzésben részt vevő jelölt 
központi gyakornokként vagy rezidens-
ként vesz részt. Központi gyakornokként 
meghatározott keretszám erejéig vehet-
nek részt a jelöltek és a teljes szakképzési 
időre (törzsképzési és szakgyakorlati idő) 
létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt a 
felsőoktatási intézménnyel. A felsőoktatá-
si intézmény által foglalkoztatott közpon-
ti gyakornokok foglalkoztatásának költsé-
geit továbbra is a minisztérium biztosítja. 
A Semmelweis Egyetem számára megha-
tározott központi gyakornoki keretszám 
2010-ben: 39 fő (2009-ben a szám: 293 fő 
volt). Támogatott szakképzési rendszerben 
rezidensként a jelöltek szintén meghatáro-
zott keretszám erejéig vehetnek részt, oly 
módon, hogy a teljes szakképzési időre az 
állást meghirdető egészségügyi szolgál-
tatóval létesítenek a szakképzés teljesíté-

séhez szükséges munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt. Foglalkoztatásuk költségeit 
az egészségügyi szolgáltatónak kell bizto-
sítania. 

Költségtérítéses 
szakképzés
A költségtérítéses szakképzés kiterjed min-
den olyan szakterületre, amelyre közpon-
ti gyakornoki vagy rezidensi képzés szer-

A szakorvosképzés változása 
foglalkoztatói szemmel

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 
122/2009. (VI.12) Kormányrendelet, melynek rendelkezéseit első 
alkalommal a 2010-ben kezdődő szakképzésekre kell alkalmazni, 
alapvetően átalakította a szakorvosképzés több mint tíz éve megszokott 
rendszerét és jelentős terheket rótt az egészségügyi szolgáltatókra.

vezhető a miniszter által a rendelet szerint 
meghatározott keretszám erejéig. 
A költségtérítéses képzésben részt vevő 
rezidensek számára, a teljes szakkép-
zés idejére a szakképzés teljesítéséhez 
ugyanúgy szükséges teljes munkaidejű, 
munkavégzésre irányuló jogviszony létesí-
tése. A foglalkoztatás költségei ez esetben 
is a rezidenst foglalkoztató egészségügyi 
szolgáltatót terhelik, miközben a rezidens, 
a szakképzést biztosító felsőoktatási in-
tézmény számára költségtérítést köteles fi -
zetni.

Fogorvosok és gyógyszerészek számára, 
szakvizsga megszerzésére 2010-től kezdve 
sem központi gyakornoki, sem támogatott 
rezidensi keretszámok, ennek megfelelően 
álláshelyek sem kerültek kiírásra. 
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Van helye a nyelvoktatásnak a Sem mel-
weis Egyetemen. Az a tapasztalat, hogy a 
nyelvvizsgák mögött sem mindig van el-
fogadható nyelvtudás. A manapság elter-
jedt, úgynevezett kommunikatív nyelv-
oktatás keretében a hallgatók jártasságot 
szereznek ugyan a társalgásban, gondo-
lataik verbális kifejezésében, de a nyelvta-
ni ismeretek háttérbe szorulnak. Ráadásul, 
mivel általában kampányszerűen készül-
nek a nyelvvizsgára, rövid idő alatt tetemes 
mennyiségű nyelvi anyagot tanulnak meg, 
amelynek jelentős részét elfelejtik vagy tu-
dásuk passzív részévé válik.

Növekvő igények
Mindenekelőtt természetesen a latintaní-
tás áll az első helyen, évente mintegy 600 
orvostan-, fogorvostan- és gyógyszerész-
hallgató tanulja, zömük értelemszerűen 
ÁOK-s. Elég sokan tanulnak – és még töb-
ben szeretnének – spanyolul, olaszul, fran-
ciául tanulni. Az orosz iránt is egyre többen 
érdeklődnek és van egy elég népes orosz 
nyelvet tanuló csoport is. Azonban még-
sem meglepő, hogy népszerűségben az 
angol nyelv az aranyérmes.
Angol nyelvtudás nélkül  manapság az or-
vos, a fogorvos vagy a gyógyszerész nehe-
zebben boldogulhat. Kiváltképp szakmai 
angol nélkül, melynek mindhárom hiva-
tásnál vannak eltérő jellemzői, és ezeket a 
szóbeli nyelvvizsgákon számon is kérik – 
szögezi le a nyelvtanár. Bármilyen furcsán 
hangzik, az angol tanulás is igen sok ener-

giát és időt igényel, hisz ténylegesen há-
rom nyelvet kell tanulni egyszerre: a szavak 
írott alakját, a hangképét és a mondatban 
való kiejtést. Nem beszélve a dialektusok-
ról és az egyedi akcentusokról. A hallgatók 
nagyon sok latin alapú szót hoznak maguk-
kal, de azok  angolos kiejtését nem isme-
rik. Ezek a szavak gyakran a szótárban sem 
találhatók meg, ezért jelentenek nagy se-
gítséget a nyelvórák, hiszen ott tanári út-
mutatással és hanganyagokkal mindez el-
sajátítható.

Verhetetlen angol
Dr. Kovács Éva, a jelenlegi vezető szerve-
zésével, az ÁOK-on 2009 második félév-
ében elindult az angol és a német nyelv 
kredites oktatása is, igen színvonalasan és 

Nyelvoktatás és nyelvtanulási 
igények

Időről-időre felvetődik a kérdés: szükség van-e a latinon kívül más nyelv 
oktatására is az orvosegyetemen? A már régen nálunk tanító dr. Bíró 
András – aki az  idén márciusban Kiváló dolgozó kitüntetést kapott – 
határozott igennel válaszol erre. S nemcsak érveit osztja meg olvasóinkkal, 
hanem még egy kis nyelvészkedésre is vállalkozik.

�  Bíró András a dolgozói angol csoporttal

nagy sikerrel. A jelentkezési listák, szó sze-
rint, percek alatt beteltek.
Napjainkban az orvosi szaknyelv mind-
inkább az angol, ám azért a latin sem 
tűnt el véglegesen. Holt nyelvnek szokták 
 mondani, holott maga a nyelv túlélte a Ró-
mai Birodalom bukását, Európa nyelve lett, 
sőt 1844-ig Magyarország hivatalos nyelve 

Szaák Tamás fotós (képünkön), az ÁOK 
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klini-
ka munkatársa augusztus 20-a alkalmá-
ból Trefort Ágoston-díjat kapott. 
Hoff mann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium oktatásért felelős állam-
titkára augusztus 23-án adta át a Trefort 
Ágoston-díjat azoknak a minisztériumi és 
intézményi dolgozóknak, akik – nem ok-
tatói tevékenységet folytatva – az oktatás 
érdekében hosszabb időn át kiemelkedő 
munkát végeztek.

Trefort Ágoston-díj

is ez volt. A latin és vele együtt a latin ere-
detű szókincs minden neolatin – kb. 900 
millió ember ezt beszéli, ebbe nem értjük 
bele az angolt –  nyelvet beszélő földraj-
zi helyre eljutott, az angol nyelv részeként 
pedig az összes angolt használó nyelvterü-
letre.
Az általános angol nyelv szókincsének is 
több mint 50%-át latin szavak alkotják, az 
orvosi angolban ez az arány még sokkal 
magasabb, 80%. Ennek igazolására elég 
kinyitni valamelyik szigetországbeli ana-
tómiai atlaszt – a változás többnyire any-
nyi, hogy a latin végződések elmaradnak 
és máris született egy angol szó, más kiej-
téssel – mondja Bíró András.

Tolnai – Tóth
Fotó: Tolnai Kata
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A Semmelweis Egyetem és a Magyar Pato-
lógusok Társasága 2009-ben együtt pályá-
zott meg egy, a hiányszakmák oktatására 
és kompetenciafejlesztésére kiírt TÁMOP 
pályázatot Képzési programok az egészség-
ügyben foglalkoztatottak számára, hiány-
szakmák képzése, kompetenciafejlesztés 
címmel patológus szakorvos képzésre és 
orvos továbbképzésre. Az elnyert támoga-
tás összege 42 millió 113 611 Ft.

Ez év április 6-án érkezett meg a döntés 
arról, hogy elnyerték a pályázatot. A pro-
jekt szakmai vezetője prof. Tímár József, a 
II. számú Patológiai Intézet igazgatója. Dr. 
Kulka Janina patológus egyetemi tanár – 
II. számú Patológiai Intézet –, a program 
koordinátorától megtudtuk: a pályázat ke-
retében hat olyan tanfolyam anyagát fej-
lesztik, amelyek a cytológia, patológia és 
molekuláris patológia szakorvosképzést és 

Hírek, események

Pályázati hírlevélből
AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

TEHETSÉGSEGÍTŐ ALKURATÓRIUMÁNAK 

„A kiemelkedő tehetséget mutató PhD hall-
gatók nemzetközi versenyeken és hazai, il-
letve nemzetközi konferenciákon való rész-
vételének támogatása” című pályázata 
(NTP-OKA-VIII.-B)

A pályázat célja a hazai felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató kiemelkedő te-
hetségű fi atalok 2011. évi nemzetközi 
versenyeken és hazai illetve nemzetközi 
konferenciákon való részvételének támo-
gatása.

Pályázók köre: 
Magyar állampolgárságú vagy magyar 
nemzetiségű, hazai felsőoktatási intéz-
ményben tanulmányokat folytató PhD-
hallgatók.
A pályázat benyújtója a PhD-hallgató kö-
telezettségvállalója pedig a felsőoktatási 
intézmény.

A támogatás összege:
1.  Hazai tudományos konferencia igazolt 

(jelentkezési lapon feltüntetett) költsé-
geire: 50 000 Ft/fő 

2.  Nemzetközi versenyek, nemzetközi 
konferenciák igazolt (jelentkezési la-
pon feltüntetett) költségeire: 500 000 
Ft/fő. A pályázati díj 3000 Ft. 

Beadási határidő: az őszi fordulóban: 
 november 30., a tavaszi fordulóban 2011. 
január 31.
Bővebb információ: http://www.
oktatasert.hu/ntp-oka-viii-b-
kiemelkedoen-tehetseges-felsoo-
hallgatok-nemz-versenyeken-es-hazai-
illetve-nemz-konf-

További információ: Dr. Pörzse Gábor 
igazgató   Semmelweis Pályázati és Inno-
vációs Központ Kft.
E-mail: innov@palyazat-sote.hu
Web: www.palyazat-sote.hu

Hiányszakmák képzése szakorvos szinten tartó képzést szolgálják. 
A tanfolyamok távoktatás formájában tel-
jesíthetők, tesztvizsgával zárulnak.
A tanfolyamok tananyagát egyetemünk 
neves oktatói mellett az ország más kórhá-
zaiban és egyetemein dolgozó kiváló szak-
emberek készítik el. 
A nyert összeget arányosan a  Semmelweis 
Egyetem és a Magyar Patológusok Társasá-
ga osztja meg, és a tananyag fejlesztését 
végző szakemberek honorálására, illetve a 
tananyag digitalizálására, távoktatási for-
mában történő működtetésére fordítják. A 
projektben az ÁOK 21 klinikája és intézete 
vesz részt.

Nem pedálozók, hanem tekerők 
voltunk október 10-én hárman 
a Semmelweis Egyetemről, ki-
egészülve két vendéggel. Öten 
tekertünk el, vagyis fel Paprétre, 
amit Katona László testnevelő 
tanár, a túravezetőnk csak lusta 
emelkedőnek minősített. Szerin-
tem az is járjon, illetve bicikliz-
zen utána, aki hiszi ezt a lustasá-
got… 
A mintegy 23 kilométeres oda út 
Pomázról indult, a Kőhegy alatt 
gurulva Szentendrén át a Skan-
zen melletti úton fel a Paprétre. 
Az idő a tenyerén hordott minket, 
szikrázott a napsütés, amíg nem értünk az 
erdei útra. A felfelé tekerés kizsigerelő él-
ményét nem részletezem, hanem inkább 
a gyönyörű panorámát dicsérem, ami-
vel sok helyütt megajándékozott minket 
a természet, és a jó levegőt. A bónusz, a 
megérdemelt ajándék, a hosszas lefelé 
ereszkedés volt a sikárosi völgybe, majd 
az élvezetes út vissza a Dömötörkapun 

át Szentendrére a hegy alatti panoráma 
úton Pomázra.
És az izomláz? Szinte hihetetlen, de nem 
volt. Mikor ezt újságoltam Kiss Kálmán-
nak, a Testnevelési és Sportközpont igaz-
gatójának, várva dicséretét, szarkaszti-
kus válasza lelombozott: csak annak van 
izomláza, akinek van izma.

tk

Demográfi a, családügy
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumban október 
8-án 12 órakor megalakult a Család és Népese-
déspolitikai Fórum, elnöke dr.  Réthelyi Miklós 

miniszter, társelnöke dr. Kopp Mária egyetemi 
tanár. A fórum feladata a család- és népesedés-
politika fő irányainak meghatározása, javasla-
tok kidolgozása a kormánynak a demográfi a és 
családügy területén.

Őszi túrák
November 7-én  gyalogtúra: Kékestető. Mát-
rafüredről fel Magyarország legmagasabb pont-
jára és vissza, kb. 20 km, 600 m szintkülönbség-
gel.
November 20-án gyalogtúra: Pilis, Dobogókő. 
Emléktúra Skerletz Ivánra emlékezve. Választha-
tó nehézségű (távok, szintek) útvonalon a Pilis 
és Visegrádi hegység három legmagasabb csú-
csa körül, illetve azokat érintve.
December 5-én gyalogtúra: Oszolytető- Nagy-
kevély. Könnyű túra Budakalászról e két szép 
csúcson át Csillaghegyre (kb. 14 km, 500 m 
szint különbség) 
A részvételhez jelentkezés: Katona Lászlónál a 
katona.lszl@gmail.com e-mail címen.

Baráti Kör novemberi 
rendezvénye

November 24-én, szerdán, 17 órakor 
az Elméleti Orvostudományi Központ 
Beznák Aladár termében

Hallgatói élet a Semmelweis Egyetemen:  
Szécsényi-Nagy Balázs, az Egyetemi Hall-
gatói Önkormányzat elnöke

Az én hivatásom: Dr. Kiss Jenő osztályvezető 
 főorvos

A program előtt fél órával büfével várják a 
résztvevőket.

�  Ifj . Katona László, Márton Emőke és Tolnai 
Kata
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