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Kitüntetések
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a következő személyek kaptak 
állami kitüntetést az egyetemről

Szent-Györgyi Albert-díjat kapott  dr. Sipos Kornél, a TF Pszi-
chológia Tanszék egyetemi tanára,

Apáczai Csere János-díjban részesült dr. Kollai Márk egyetemi 
tanár, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet,

Németh László-díjat kapott  Papp Rózsa (képünkön), a 
 Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
tanára. 

Szent-Györgyi Albert-díjas

Sipos Kornél  (képünkön jobbra) egyetemi 
tanár, a TF pszichológia professzora, a pszi-
chés önszabályozás szakterületen elért tudo-
mányos és oktatói tevékenységéért kapott 
elismerést. Mesterei dr. Koronkay Bertalan, 
és a sokak által csak költőként számon tar-
tott Tamkó-Sirató Károly. Részt vett az első 
űrhajósok pszichológiai felkészítését vég-
ző pszichiáter csapatban. Ma az egészség-
nevelést tartja legfontosabbnak, egészség-
pszichológiát tanít, és küzdelemre szólít az 
életveszélyes inaktív életmód ellen. (Későbbi 
lapszámunkban portrét közlünk róla.)

Kisiskolásokat várnak
A Semmelweis Egyetem Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimnázium (1125 Budapest, 
Diana u. 35-37. Tel: 395-2108, 275-5780) 
tantestülete sok szeretettel várja a 2011-
2012-es tanévben induló első osztályába 
a gyermekeket – közölte lapunkkal Szabó 
Zsuzsa igazgató.
A tanítók március 8-án 8 órától bemuta-
tó órákat tartanak. Ekkor megismerhetik 
az érdeklődők az iskolát, illetve testneve-
lés órán bepillanthatnak a sportéletbe is. 
Az iskola honlapján (www.segyak.com) 
folyamatosan tájékozódhatnak az intéz-
mény életéről, munkájáról, s a legfonto-
sabb eseményekről.
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Újra itthon

Bostonban a Harvardon sem tud többet 256 szeletnél az a szív-CT, 
amelyen elkezdte kísérleteit dr. Maurovich-Horvat Pál. Talán ez volt az 
egyik nyomós oka, hogy a szintén Harvardon kutató magyar feleségével 
együtt visszatért Magyarországra a fi atal kutatópáros.

Mert ha megvannak a feltételek ah-
hoz, hogy a tudományos munkáját, az 
atheroscleroticus plakk-kutatást, kiváló kö-
rülmények között végezze, akkor itthon 
szeretne élni – mondja. Medikusként is volt 

már a Harvardon, akkor a Framingham-
tanulmány egyik alvizsgálatában vett 
részt, zsírszöveti CT-kvantifi kációval foglal-
kozott. Miután 2006-ban végzett általános 
orvosként a Semmelweis Egyetemen, újra 

�  Maurovich-Horvat Pál

visszatért Bostonba és ezúttal ex vivo vizs-
gálatokat végzett humán donorszíveken. 
A szívinfarktusért felelős vulnerábilis plakk 
nem-invazív és invazív detektálásának le-
hetőségeit kutatta. A szív CT-felvételein 
egy speciális plakk- mintázatot azonosí-
tottunk, amely nagy kockázatot hordozó 
plakk jelenlétére utalhat. Ezt a mintáza-
tot napkin-ring jelnek neveztük el, ami ma-
gyarul szalvétagyűrűt jelent  – magyarázza 
Maurovich doktor.

Hazai csapatban
Három év után visszajött Magyarország-
ra ennek a munkának a második fázisát, a 
klinikai kutatásokat végezni a Kardiológiai 
Központban, ahol – mint mondja, egy fi atal 
ütőképes csapatba került.
Hogy mi hozta haza? Főként a család, a 
munka és a remény, hogy Magyarországon 
feleségével együtt olyan körülmények kö-
zött tudnak majd hosszú távon dolgozni, 
mint amit a Harvardon megtapasztalhat-
tak. Felesége az I. Sz. Gyermekgyó gyászati 
Klinikán gyermekgyógyász rezidens. Nem-
zetközi kutatócsoport tagjaként ahhoz 
szoktak, hogy a dokumentálható szak-
mai teljesítmény a legfontosabb a kutatók 
megítélésekor. Igyekeztek ezért kísérletes 
munkájuk eredményét megfelelő szakla-
pokban publikálni. Továbbra is bíznak ab-
ban, hogy Magyarország fel tud zárkózni a 
klinikai kutatás nemzetközi színvonalához. 
Ehhez tett most nagy lépést előre a Kardio-
lógiai Központ. 

Fotó, szöveg: tolnai

Dr. Szlávy László 
emlékezete

A professzor munkásságát dr. Hüttl Kálmán részlegvezető profesz-
szor ismertette. Szlávy László professzor az 1970-es és 80-as évek-
ben a magyar radiológia és ezen belül is elsősorban a szív-érrend-
szeri diagnosztikus és intervenciós radiológia egyik meghatározó 
személyisége és újítója volt. Több vizsgálómódszer és beavatkozás 
első magyarországi alkalmazása és meghonosítása fűződik nevé-
hez. Elsőként ő végzett például koszorúérfestést idehaza.
A nyolcvanas években a legmodernebb radiológiai vizsgálóeljá-

rásokat hozta a Városmajori Klinikán a vezetése alatt álló osztály-
ra. Szabó Zoltán szívsebész professzorral karöltve megálmodta 
és létrehozta a Határőr út 18. szám alatti Központi Radiológiai Di-
agnosztikát, ahol 1986-ban az egyik első korszerű CT berendezés, 
1987-ben pedig Közép-Kelet Európa első MR berendezése kezdett 
üzemelni. Tanítványai és munkatársai az ország több neves intéz-
ményében mindmáig vezető pozícióban vannak.

tk

A Kardiológiai Központ Képalkotó Diagnosztikai 
Részlegének épületében a szív-CT vizsgáló átadásával 
egyidőben, február 1-jén leplezték le a dr. Szlávy 
László egyetemi tanár (1937-2004) emlékére alkotott 
domborművet (képünkön), Krasznai János alkotását. 
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Csúcson a diagnosztikában
Szív-CT a Kardiológiai Központban

Néhány perc alatt kész a vizsgálat, valamint a szív – és érrendszeri 
diagnózis. Mindezt a világban jelenleg elérhető szinte legkorszerűbb CT 
készülék teszi lehetővé, amelyet az egyetem Kardiológiai Központjában 
kezdtek használni. A Kutatóegyetem címmel járó TÁMOP támogatás 
műszer beszerzésre fordítandó keretéből vásárolt 256 szeletes kardiológia 
csúcs CT berendezés a többi közt az érfestéses szívkatéterezést is 
helyettesítheti. 

Minden eddiginél gyorsabb és pontosabb 
diagnózist tesz lehetővé, a felvételből azt is 
megállapítják, mely érszakaszokon várha-
tó a plakk veszélyes leválása, így időben el 
tudják kezdeni a gyógyszeres terápiát vagy 
a katéteres tágítást. 

Percek alatt diagnózis
Ennek azért van óriási jelentősége, mert a 
szívizominfarktust vagy hirtelen szívhalált 
szenvedő emberek kétharmadánál nincs 
kimutatható koszorúér-szűkület.
A Kardiológiai Központ Képalkotó Diag-
nosztikai Részlegének Határőr út 18. szám 
alatt lévő épületében a CT egy ugyancsak 
nagy teljesítményű MR készülék közelében 
kapott elhelyezést a nem-invazív diagnosz-
tikai részlegben, ami további előnyök forrá-
sa mind a betegellátásban, mind a kutatás-
ban. A két készülék együttes alkalmazása 
a szív teljes körű anatómiai és funkcionális 
leképezését teszi lehetővé, megteremtve 
ez által a hirtelen szívhalált okozó elválto-
zások korai észrevételének lehetőségét is. 
A február 1-jén átadott készülék jelenleg 
a legmagasabb szeletszámú, leggyorsabb 
és egyben az első olyan kardiológiai csúcs 

CT berendezés, amely magyarországi szív-
gyógyászati centrumban működik. Két 
szívdobbanás alatt képes ábrázolni a szí-
vet és a koszorúereket. A sok szeletnek kö-
szönhetően kitűnő képminőség érhető el 
alacsony sugárdózis mellett.
A kiértékelő munkahelyeken párhuzamo-
san – és akár a következő vizsgálattal egy-
időben – történhet az értékelés és lele-
tezés. A CT üzembe helyezésével együtt 
felújított betegváró és kiszolgáló helyisé-
gekben modern környezetet teremtettek.
A készülék a legkorszerűbb kardiovasz-
kuláris és általános CT vizsgálatokra is al-

kalmas, így fontos szerepet kaphat a töb-
bi közt a stroke-ellátásban, vagy egyes 
esetekben a katéterezést megelőző úgy-
nevezett nem-invazív diagnosztikai vizs-
gálatokban is – mindezt a korábbi gépek-
ből származó jóval kisebb sugárterhelés és 
kockázat mellett. 

Kutatóegyetem – elit 
egyetem
Az ünnepélyes CT átadás alkalmából ren-
dezett sajtótájékoztatón Tulassay Tiva-
dar rektor kiemelte, nemcsak a magyar-
országi felsőoktatási intézmények ötös 
élbolyában van a Semmelweis Egyetem, 
hanem az európai mezőnyben is verseny-
képes elitegyetem. Mint elmondta a rektor, 
a Modern Orvostudományi Technológiák a 
 Semmelweis Egyetemen projektnek négy 
kiemelt területe van: a Prevenciós modul – 
személyre szabott orvoslás, a Diagnosztikai 
modul – Modern képalkotó eljárások a mo-
lekulától az emberig, a Technológiai mo-
dul – Bio-engineering és a Terápiás modul 
– Molekuláris medicina a betegségek gyó-
gyításában. Ennek a pályázatnak a kereté-
ben sikerült megszerezni ezt a nagy értékű 
CT berendezést, a kutatás-fejlesztés fontos 
eszközét, és megalapítani a betegellátás-
ban és a diagnosztikában egyaránt hasz-
nált központi laboratóriumot. A közép-ma-
gyarországi régióban a pályázati források 
ugyan féléves késéssel nyíltak meg, ennek 
ellenére az egyetem a pályázattal kapcso-
latos kötelezettségeit időben teljesíti.

Átadó ünnepség
Dr. Merkely Béla professzor, a Kardioló-
giai Központ igazgatója először is megkö-
szönte az egyetem vezetőinek, hogy az 
egyik központi laboratóriumot az általa 
vezetett Kardiológiai Központba telepítet-
ték. Majd a szív-CT vizsgálat cikkünkben 
fentebb már leírt jelentőségéről beszélt 
a nagy számban megjelent újságíróknak. 
Maurovich-Horvat Pál kutatóorvos a ké-
szülék segítségével végezendő klinikai ku-
tatásokról beszélt. A Harvardon elkezdett 
kutatásait folytatja a központban a három-
éves bostoni tartózkodás után nemrégi-
ben hazatért kutató. A készüléket szállító 
Philips Health Care regionális igazgatója, 
John Bruijnincx elmondta, a régi MR gép 
helyén állították fel az új készüléket. Cége 
nem egyszerűen egy eszköz beszállítója, 
hanem az egyetem partnere szeretne lenni 
céljainak sikeres megvalósításában.

Tolnai

�  Tulassay Tivadar és Merkely Béla
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Mindentudás Egyeteme az EOK-ban   

Változatlanul nagy érdeklődés mellett, megújult formában folytatódik 
januártól a Mindentudás Egyeteme (ME) ismeretterjesztő sorozat. Az 
alapítók, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom által 
felélesztett második programban nemcsak egyetemünkön oktató, 
kutató szakemberek szerepelnek, hanem a budapesti rendezvényeket 
is nálunk, az Elméleti Orvostudományi Központ Szent-Györgyi Albert 
előadótermében tartják.

A Többen, ésszel!  szlogennel elindított Min-
dentudás Egyeteme 2.0 előadássorozat 
négy átfogó témával, az élet, a környezet, 
a társadalom és a jövő kérdéseivel foglal-
kozik. 

Tavasztól az MTV-n is
A január 15-i nyitóelőadáson az emberi vi-
selkedés dinamikájának kiszámíthatósá-
gáról Barabási Albert-László (képünkön), 
az USA-ban dolgozó fi zikus, hálózatkuta-
tó professzor beszélt. Azóta szóba került 
már például a lelki egészség, az agy alvás 
közbeni működése, lapzártánkkor, február 
4-én pedig éppen Falus András profesz-
szor Génjeinkben az egészség? – Öröklődés 
és életmód a 21. században címmel fejteget-
te mondanivalóját a hallgatóságnak. 
Az ingyenesen látogatható (de a honlapon 
előzetes regisztrációhoz kötött) 16 elő-
adásból 10-nek a Tűzoltó utcai új épület a 
helyszíne, a többinek pedig vidéki egyete-
mi városok. Az előadótermekben elhang-
zottak társadalmi, erkölcsi vagy világnézeti 
összefüggéseit kerekasztal-beszélgetésen 
vitatják meg – szintén kamerák előtt – fel-
kért szakértők és civilek. 

Milliók kedvence
Az említettek az adott tudományos ered-
mény kutatás-fejlesztési problémáit, gya-
korlati hasznosulását ismertető fi lmösz-

szeállítással egészülnek ki. Az így születő, 
összesen 48 televíziós műsort tavasztól su-
gározza elsőként valószínűleg az MTV.
Az eseményeket az érdeklődők az új-
jáformált mindentudas.hu honlapon 
is követhetik, ahol az egyes témákhoz 
kapcsolódóan kérdezhetnek, vitát kez-
deményezhetnek, a készülő elektronikus 
tananyagot letölthetik, ismereteiket tesz-
telhetik, kiegészítő háttér-információkhoz 
juthatnak. Az ME 2.0-t a Norvég Alapból 
nyert pályázati pénzből szervezi-bonyolít-
ja a Mindentudás Egyeteme Nonprofi t Kft.
A tudás közkinccsé tételének szándéká-

val 2002. szeptember 16-án útjára bocsá-
tott. 10 szemesztert, mesterkurzust – mint-
egy 180 előadást – és klubrendezvényeket 
magában foglaló első széria már 2004-ben 
Prima Primissima és Süveg-díjas lett, s mil-
liók kedvencévé vált. Sikerét részben a jól 
választott előadóknak köszönheti. Az első 
és második rész körülbelül 300 közremű-
ködője közül több mint 30-an tanulmánya-
ik vagy munkájuk révén kötődnek egyete-
münkhöz.

Génjeinkben az egészség?
Február 4-én Falus András professzor ez-
zel a címmel tartott előadást, amelyben a 
21. századi öröklődés és életmód áll a köz-
pontban. 2003-ban úgy tűnt, hogy áttö-
rés történt az emberi gyógyászatban, ami-
kor elkészült az emberi genomszekvencia, 
és azt hittük, hogy hamarosan kezdőd-
het a személyre szabott orvoslás. Valójá-
ban ennek feltételei most, egy évtizeddel 
később alakultak ki az új tudományos fel-
fedezéseknek és a technológia fejlődésé-
nek köszönhetően. Megismertük a kör-
nyezeti hatásokat tükröző epigenetikai 
folyamatok jelentőségét is. A genomikai 
és epigenetikai alapkutatási eredmények 
hihetetlenül gyorsan és várhatóan egyre 
intenzívebben kerülnek be az orvosi gya-
korlatba. A legtöbben szeretnék, ha sze-
mélyre szabott orvosi kezelést kapnának 
a jövőben, de azt már nem, hogy a bizto-
sítók vagy a munkaadók is hozzájussanak 
genetikai információikhoz, így a jogi sza-
bályozás jelentősége is felértékelődött. Fa-
lus professzor már az ME első részében is 
szerepelt, 2003-ban a 2. szemeszterben és 
a 2008-as mesterkurzuson.

-t-

�  Barabási Albert-László

�  Falus András
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Újraélesztett tanszék

A gyakorlati oktatás fejlesztése a prioritás, amibe pontosan beleilleszkedik 
a 45 év szünet után újraszervezett, mai nevén Kísérletes és Sebészeti 
Műtéttani Intézet. Működésével utat nyit a jövő sebészete, a mikro- és a 
robotsebészet felé is – mondta a többi közt dr. Karádi István ÁOK dékán 
a január 21-i NET-beli ünnepélyes avatóünnepségen, ahol egyetemünk 
vezetői mellett megjelentek és beszédet mondtak a társegyetemek 
hasonló intézeteinek vezetői is.

A régi az anatómiai épületben működött, 
a most induló új tanszék a NET-ben kapott 
helyet, de mint ahogy dr. Wéber György, 
az intézet vezetője előrevetítette, a gya-
korlati oktatás egy részét, csak úgy mint a 
laparoszkópiás továbbképző kurzusokat, 
a stratégiai partner herceghalmi Állatte-
nyésztési és Takarmányozási Kutatóinté-
zetében állatokon végzik majd. 

Közös terv
Régi együttműködésről van szó Wéber 
professzor és dr. Rátky József kutatóinté-
zeti igazgató között, aki az új műtéti tech-
nikákat kezdettől fogva alkalmazza állato-
kon is. 
Egy pályázati forrásokból létrehozandó eu-
rópai színvonalú nemzetközi oktató és ku-
tató bázis kialakítását tervezik a 70 fővel 
működő mezőgazdasági intézet bázisán, 
melynek munkatársai együttműködnek a 
humán sebészekkel, kísérleti állatot és ál-
latműtéti tapasztalataikat tudják átadni 
partnerüknek. 
A hajdani Sebészeti és Anatómiai Műtétta-
ni Intézet működésének szüneteltetéséről 
határozott az egyetem vezetése 1966 tava-
szán, de mint ahogy Faller József vissza-
emlékező beszédében is említette, a hall-

gatók olyan minimális gyakorlati készséget 
sajátítanak el az alapképzés során, ami ma-
napság, a műtéti technikák nagy mértékű 
fejlődése idején már nem elegendő. Ezt a 
hiányt fogja pótolni a tanszék. 
Hogy mennyire nagy szükség van az ilyen 
irányú képzésre, azt mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a tény, hogy a három másik 
hazai orvosképző egyetemen mindvégig 
megmaradtak a kísérletes műtéttani tan-
székek – emelte ki köszöntőjében Rőth 

 Erzsébet professzor asszony, Wéber dok-
tor elődje a pécsi egyetemi tanszéken.
Míg Faller József és Sándor József profesz-
szorok a tanszék múltját és azzal kapcsola-
tos emlékeiket idézték fel, addig a tanszék 
igazgatója, dr. Wéber György a jelenről és a 
jövőről beszélt. 

A jelen és jövő sebészete
Mint mondta, mára megváltozott a sebé-
szeti technika, a sebészeti eszközök, va-
lamint az oktatás szempontjai is. Mind-
ezeknek együttesen kell megfelelnie az új 
tanszéken folyó oktatásnak. Prioritás a gya-
korlati oktatás, a hallgatók manuális és in-
tellektuális készségeinek felmérése és fej-
lesztése. A klasszikus tudás mellett a többi 
közt videoendoszkópos ismereteket kíván-
nak nyújtani. A gyakorlatok során maguk a 
hallgatók is megtapasztalják társaikhoz vi-
szonyított teljesítőképességüket, aminek 
nem kis haszna lesz, hogy nyilván befolyá-
solni fogja későbbi szakmai orientációju-
kat.
Óriási lendülettel fogtak munkához a tan-
szék munkatársai, munkacsoportokat 
hoztak létre: egynapos sebészeti, moz-
gás szer vi, plasztikai, urológiai és video en-
do szkópos munkacsoportot, miközben a 
kiírt állás pályázatokra nem érkezett egyet-
len jelentkező sem. A tanszék a graduális és 
posztgraduális oktatáson túl interdiszcipli-
náris műhelyként kíván kutató munkát vé-
gezni.  Céljaik között például eszközök és új 
módszerek preklinikai vizsgálata szerepel.

tk

�  Wéber György

�  A tanszéki csapat

Tiszteleti tagság 

Tavaly októberben, a Japán Endoszkópos Se-
bész Társaság 23. Kongresszusán a társaság 
Tiszteleti Tagjává választották dr.  Sándor 
József professzort (képünkön), aki felké-
résre, ekkor tartotta meg előadását A sebé-
szet szép új világának útján címmel. Sándor 
professzort tíz évvel korábban az Amerikai 
Gasztrointesztinális és Endoszkópos Sebész 
Társaság is Tiszteleti Tagjává választotta.
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Növekvő külföldi hallgatói létszám, 
éleződő verseny

Tavalyi – az Alumni-rendezvény kapcsán közölt – beszélgetésünket 
azzal fejeztük be, hogy a válság és a tandíjemelés sem riasztotta vissza a 
külföldi fi atalokat attól, hogy nálunk tanuljanak. S amint dr. Kollai Márk 
professzor, a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója megjegyezte, 
nagyon jó a hírünk európai viszonylatban is.

– Hogyan sikerült megalapozniuk ezt a 
jó hírt?
– Igényességgel, következetességgel és ki-
számíthatósággal. Ez vonatkozik mind az 
oktatás tartalmi színvonalára, mind pedig 
az oktatás szervezésével kapcsolatos kér-
désekre. Az oktatás színvonalát igyekszünk 
magasan tartani, a szabályokat betartani, 
és a hallgatókkal betartatni.
– Az itt megszerzett tudás vélhetően 
konvertibilis. Nem kapnak könnyebben 
jó osztályzatot a külföldi hallgatók ná-
lunk?
– Egyáltalán nem, és ez fontos szempont, 
mert az idegen nyelvű oktatásban a ver-
seny éleződik. Egyre több környező ország-
ban szerveznek idegen nyelven képzést, 
méghozzá a mienkénél jóval alacsonyabb 
tandíjak mellett is.
– Mely egyetemek a legfőbb konkuren-
seink ilyen szempontból?
– A prágai Károly Egyetem, a krakkói 
 egyetem, de van angol nyelvű képzés Szlo-
vákiában, Romániában, Horvátországban 
és Ukrajnában is. A stratégiánk az, hogy 
magasan tartjuk a színvonalat, értéket adva 
a Semmelweis Egyetem diplomájának. Ezt 
a hallgatókkal is elfogadtatjuk, akik időn-

ként panaszkodnak, hogy túl szigorú az 
egyetem. Ilyenkor azt tudatosítjuk bennük, 
hogy diplomájuk éppen ez által képvisel 
majd maradandó értéket. Ennek a hozzáál-
lásnak a sikerét a jelentkezők egyre növek-
vő száma is igazolja. Az idén is több mint 
háromszoros volt a túljelentkezés. 

A fogadókészség határai
– Egyformán érdeklődnek a külföldi 
hallgatók a három klasszikus kar iránt, 
vagy van érzékelhető különbség?
– Az ÁOK a legnépszerűbb, de a FOK-ra is 
mindig kellő számú a jelentkezés. A GYTK-n 
hullámzó a jelentkezők száma, holott a kép-
zés ezen a karon is igen magas színvonalon 
folyik. Egyes országokban valószínűleg a 
gyógyszerészi tevékenységgel kapcsolatos 
aktuális helyzet is befolyásolhatja az érdek-
lődést. Tavaly például Iránból igen sok hall-
gató jelentkezett, idén viszont alig.
– Mi szab határt a fogadókészségnek? 
Az infrastruktúra? Bizonyára emlékszik, 
hogy amikor átadták az Elméleti Orvos-
tudományi Központot – ahol most be-
szélgetünk –, akkor elhangzott: ezzel 
megoldódtak a terem- és laborgondok.

–  Az akkori hallgatói létszám mellett va-
lóban sok minden megoldódott. Azóta az 
idegen nyelvű oktatásban a létszám jelen-
tősen megnőtt, jelenleg a laboratóriumok 
a hét öt napján reggeltől estig üzemelnek, 
és ez most a teljesítőképesség felső hatá-
rát jelenti. De legalább olyan fontos az is, 
hogy kellő számú oktató tudjon foglalkoz-
ni a hallgatókkal. Jelenleg kevés az oktató, 
és így az oktatói gárda túlterhelt. A bevé-
tel terhére tavaly szeptembertől tizennégy 
tanársegédi státuszt tudtunk létesíteni, de 
ez messze nem elegendő. Még ha lenne is 
további forrás az oktatói státuszok bővíté-
sére, szembesülnünk kell avval a ténnyel, 
hogy jó oktató nem terem minden bokor-
ban. Az oktatói utánpótlást nekünk ma-
gunknak kell nevelni, és ennek feltételeit 
biztosítani. Az egyetemi oktató leginkább 
PhD-hallgatóból lesz, aki viszont rendsze-
rint egy sikeres diákköri múlt után kap-
csolódik be a doktori képzésbe. Többlet-
támogatást kellene biztosítani azoknak az 
oktatást végző kutatóknak, akik diákkörös 
hallgatókat nevelnek és doktoranduszokat 
képeznek. Ez jelentheti az utánpótlás szi-
lárd alapját.

Gyakorlati képzés
– Terveznek-e változtatást a külföldi 
hallgatók képzésével kapcsolatban?
–  A képzési tematika azonos mindhárom 
nyelven folyó oktatásban. Nemrég történt 
meg a curriculum reformja, amely mindhá-
rom képzést egyformán érinti. Inkább azt 
vetném fel, hogy a gyakorlati képzés mó-
dosítása további lehetőséget biztosíthat-
na a hallgatói létszám növelésére. Az előa-
dótermek kapacitása ugyanis elbírna több 
hallgatót is, illetve ahol nem, ott ugyanazt 
az előadást kétszer is meg lehet tartani. Van 
olyan intézet, amelyik már ezt a gyakorla-
tot követi. Természetesen az ideális megol-
dás a nagyobb kapacitású tantermek épí-
tése lenne. Az igazi szűk keresztmetszet 
azonban a gyakorlati képzés területén je-
lentkezik. Ahogyan már szó esett róla, a je-
lenlegi gyakorlati tematika mellett az el-
méleti intézetek gyakorlóhelyiségei teljes 
kapacitással működnek. Kérdés, hogy az 
elméleti tárgyak esetében szükség van-e 
ilyen óraszámban történő gyakorlati kép-
zésre. Anatómiában talán igen, de hogy a 
saját tárgyamnál maradjak, az orvosi élet-
tan gyakorlati oktatásában lehetne óraszá-
mot csökkenteni. Az elméleti tárgyak elő-
adási tematikája nagyjából meghatározott, 
de az, hogy mi történik a gyakorlati foglal-
kozásokon, az már nagyon esetleges. Élet-
tanból vannak fejezetek, amelyekből tar-

�  Kollai Márk
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tunk gyakorlatokat, de vannak olyanok is, 
amelyekből nem.
– Miért nem?
– A gyakorlati tematika függ a témától és 
az intézetben adott lehetőségektől. A vér-
keringés fejezetből könnyebb, de például 
endokrinológiából nehezebb olyan gya-
korlatot beállítani, amely demonstratív 
és értelmesen tölti ki a rendelkezésre álló 
időt. Közismert, hogy sok vezető nyugat-
európai és amerikai egyetemen az elméleti 
intézetekben folyó gyakorlati tevékenység 
limitált, főleg bemutatások vannak. Van 
olyan egyetem, ahol például nincs mikro-
biológiai vagy patológiai gyakorlat, és alig 
boncolnak. 
Nem szükséges ezt az irányt feltétlenül kö-
vetni, de elgondolkodtató, hogy ha ilyen 
képzés mellett is világszínvonalon műkö-
dő orvosok képezhetők, akkor mi is elmoz-
dulhatnánk ebbe az irányba. Ugyanakkor 
a kísérletes alapú gyakorlati képzés egyik 
tényezője is lehet a sajátos vonzerőnknek. 
Mindenesetre, valamilyen egyensúlyi hely-
zetet kellene megtalálnunk. Amennyire az 
elméleti tárgyakkal kapcsolatban javaslom 
a gyakorlati tematika áramvonalasítását, 
a klinikai oktatásban rendkívül fontosnak 
tartom a gyakorlati képzés fejlesztését és 
a kisebb csoportokban történő oktatást. A 
hallgató férjen oda a beteghez, érdemben 
vegyen részt a vizsgálatokban, a gyógyítá-
si folyamatban. A betegágyat nem lehet 
tizenhatan körülállni. A hallgatók visszaté-
rően megfogalmazott igényét elégítené 
ki egy klinikai szimulációs központ kialakí-

tása, ahol az intenzív terápiás módszerek-
től kezdve számos, a klinikai stúdiumok-
kal kapcsolatos beavatkozásokat tudnának 
gyakorolni. A klinikai gyakorlati oktatást vi-
szont lehetetlen fejleszteni akkor, ha nin-
csen elég oktató, mert elvándorolnak az 
orvosok. Akik pedig maradnak, azok túlter-
heltek és megalázóan alacsony bérért dol-
goznak.
– Nem telne a bevételből akkora jutta-
tásra, hogy azért már megérje az orvo-
soknak a klinikán maradniuk?
– Az idegen nyelvű oktatásból csak kiegé-
szítő juttatásra telik, így is indult annak ide-
jén. Más kérdés, hogy sok intézet esetében 
a dologi fi nanszírozásnak ez most az egye-
düli forrása. Ami az orvosok bérének ren-
dezését illeti, ez nyilvánvalóan állami fel-
adat kell hogy legyen.
– Még szerencse, hogy nő az angol 
program iránti érdeklődés. Több fiatalt 
vettek föl az idén, mint tavaly?
– Minden évben nő a jelentkezők száma 
és eddig nőtt a felvett hallgatók száma is. 
A további növekedés a személyi és infra-
strukturális fejlesztés függvénye.
– Mekkora szokott lenni a lemorzsoló-
dás?
– Általában 15–20 százalékos, többnyire 
másodév végén következik be, az a vízvá-
lasztó. Akik az addig esedékes vizsgákat le-
teszik, azok a hallgatók már zömmel diplo-
mát kapnak.

Előnyös összetétel
– Mit tart még fontosnak elmondani a 
témánkkal kapcsolatban?
– Egyre több új országból jönnek hozzánk 
tanulni. Új ország a palettánkon például 
Japán, amelyik két éve kapcsolódott be az 
angol képzési programunkba: akkor kilen-
cen jöttek, ma már harmincan vannak. De 
említhetném Spanyolországot is, amelyik 
tavaly jelentkezett először, idén pedig már 
az egyik legnépesebb csoportot adja.

�  Angol képzésben részt vevő hallgatók egy csoportja

– Milyen tudással érkeztek a szigetor-
szági fiatalok?
– Többnyire az angol nyelvvel vannak 
gondjaik, sokan mennek nyelvi előkészítő-
re. Bevallom, aggódtam az első tokiói talál-
kozónkon, mert alig szólaltak meg, és amit 
mondtak, az sem volt éppen reménykel-
tő. Legnagyobb meglepetésünkre, zömük 
leküzdötte ezt a nehézséget, és fut felfelé 
a létszám. Összesen negyvenöt országból 
érkeznek hallgatóink, és ez előnyös, mert 
ha valamelyik államban politikai vagy gaz-
dasági probléma adódnék, a több lábon 
álló hallgatói toborzás nem sérül. Jelenleg 
megfelelő a hallgatói összetétel; a nagy-
számú német hallgató mellett sok norvég, 
svéd, izraeli, ciprusi, iráni és észak-amerikai 
fi atal tanul nálunk. Fontos eredménynek 
tartom azt is, hogy egyre több külföldi hall-
gató vesz részt TDK-konferencián – tavaly 
tizenöten voltak –, valamint egyre többen 
kapcsolódnak be az Erasmus-programba. 
A létszám is nő, a színvonal is javul.
– Szakképzéssel kapcsolatos igények 
vetődnek-e fel?
– Időről időre jelentkeznek részben nálunk 
végzett kollégák, hogy részt vennének a 
szakképzésben. Jelenleg is van a szakkép-
zésben néhány korábban nálunk végzett 
hallgató. Akik külföldi egyetemeken sze-
reztek orvosi diplomát, a magyar nyelv hi-
ánya miatt hátrányban vannak. Ők csak ak-
kor kapcsolódhatnak be a szakképzésbe, 
ha megtanulnak magyarul, mert a szak-
képzés törzsanyaga magyar, valamint nem 
is tudnának szót érteni a beteggel és annak 
hozzátartozóival.
– Jogi akadálya nincs, ugye? A Semmel-
weis Egyetem már akkreditált erre a 
szakképzésre is?
– Semmilyen akadálya nincs, jöhetnek a 
külföldi kollégák.

Tolnai Kata – Tóth Andrea

Habilitációs előadás
Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR 
 alkalmazása a klinikai genetikában 

című tudományos kollokviumát febru-
ár 22-én (kedden) 14.00 órától tartja az 
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klini-
ka tantermében.

Domborműavatás

Dr. Haranghy László (1897–1975) egye-
temi tanár, (képünkön) akadémikus, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem  
Gerontológiai  Központ és a Magyar 
Gerontológiai Társaság megalapítója 
domborművét, Lesenyei Márta szob-
rászművész alkotását február 23-án 15 
órakor avatják az EOK előcsarnokában. 
Az ünnepségen Karádi István  dékán, 
dr.  Beregi Edit és dr. Vértes László 
mond beszédet.
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A sajtó tükrében
Egyetemünk a médiában

Tavaly legalább naponta hétszer kiálthattunk volna fel: Megint szerepel az 
Egyetem! Amikor televíziós stábok, fotósok kíséretében bukkanunk fel egy-
egy klinikán vagy bolygatjuk fel az intézetek életét, az igen látványos része 
munkánknak, annak, amit, a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság 
sajtó csoportja egész évben végez, de ez csak a jéghegy csúcsa.

A Semmelweis Egye-
tem a sajtómegjele-
nések számát tekintve 
aktív sajtótevékeny-
séget folytathatott 
2010-ben. Ez nemcsak 
a Marketing és Kom-
munikációs Igazga-
tóság érdeme, hiszen 
nem érhettük volna el 
ezt az eredményt azok 
nélkül a professzorok, 
klinika- és intézetigaz-
gatók, nővérek segít-
sége nélkül, akik mun-
kájukkal, sikereikkel 
lehetővé tették szá-
munkra, hogy ered-
ményeiket megoszt-
hassuk a külvilággal. 

Interjúk a 
konyhából…

Hosszú órákat, napo-
kat töltöttek egy-egy 
sajtóesemény szer-
vezésével, interjúk-
kal, stúdióbeszélgeté-
sekkel velünk együtt. 
Nem egyszer éppen 
a nyaralásuk idején, 
ügyeletük után, a ka-
rácsonyi készülődés 
közben vagy az újévi 
lencsét főzve mond-
ták el az újságíróknak, 
mi is a calici vírus, az 
infl uenza szezon (ne-
tán H1N1), akár tizedszer ismételve ugyan-
azokat a mondatokat türelmesen, kedve-
sen, nyitottan. E helyen is köszönet segítő 
partnereinknek.
A sajtótájékoztatók megszervezése, leve-
zetése és a kapcsolódó interjúk, vágóképek 
készítésének segítése csak töredéke a fel-
adatunknak. Munkánk másik része elemző, 
konfl iktuskezelő, szervező jellegű. Statiszti-
kai kimutatások révén követjük a szerkesz-
tőségek olvasottsági, nézettségi adatait, 
újságírókkal beszélünk, hogy megtudjuk, 
ki mekkora terjedelemben foglalkozhat ak-
tuálisan egészségügyi, vagy tudományos, 

esetleg egészségpolitikai témákkal, mi-
lyen feltételeket kell biztosítanunk az adott 
szerkesztőség számára, hogy érdekes le-
gyen az egyetem üzenete. Az újságíró csak 
arról tud jól írni, amit maga is megértett. 
Emellett beosztjuk az információkat, hogy 
az egyetemről mindig halljanak újdonsá-
gokat az érdeklődők.
A Semmelweis Egyetemről minden néző-
nek, olvasónak van saját tapasztalata, vé-
leménye. A sajtómunkának az a legfon-
tosabb célja, hogy ismerjék meg a napi 
híreken túl az  értékeket is, a felhalmozott 
tudást, kutatási eredményeket, nagysze-

rű szakembereket, felelős oktató, gyógyító 
tevékenységet...  

Következetes külső 
kommunikáció
Az újságírókkal való viszonyunkban az 
egyetem hangjaként működünk, míg 
egyetemi berkeken belül az újságírók ér-
dekeit igyekszünk képviselni, hogy minél 
jobb anyagok születhessenek rólunk. Tisz-
tán, következetesen és az Egyetem márka-
értékeinek megfelelően igyekszünk kom-
munikálni. 
A tavalyi év egyik legfontosabb eredmé-
nye számunkra a Semmelweis Média Díj 
meghirdetése. 

Semmelweis Média Díj
A díjról 2008-ban születtek az első írásos 
tervek, 2010 decemberében végre meg-
hirdettük a pályázatot, ezzel is ösztönöz-
ve az egyetemhez kapcsolható színvonalas 
egészségkommunikációt. Munkánk másik 
fontos eredménye a honlapon a Médiasa-
rok felület elindítása:
http://mediasarok.sote.hu/ 
Ez nemcsak az újságíróknak, hanem min-
den érdeklődőnek hozzáférhető informá-
ciókat, sajtófi gyelést jelent.
A felület ma már alkalmas a médiával kap-
csolatos anyagok rendszerezett tárolá-
sára. Az oldalon Kiss Balázs fényképei 
láthatók. Kolléganőnk, Szuchy Zsuzsa PR-
munkatárs tölti meg a felületet hasznos 
információkkal, frissíti a sajtófi gyelőt, vi-
deó-összefoglalókat készít, témaajánlókat 
ír az újságíróknak, és ő szervezi a hamaro-
san induló kommunikációs tréningeket is. 
 Kovács Eszter sajtóreferens pedig szerve-
zi az interjúkat, sajtótájékoztatókat, a köz-
leményeket szövegezi, és folyamatosan 
kapcsolatban áll a szerkesztőségek mun-
katársaival.

Tavaly mintegy 2700 alkalommal jelent 
meg a Semmelweis Egyetem a nyilvános-
ság előtt. Ezek jelentős része nagyobb 
horderejű önálló kezdeményezésű téma, 
egészségpolitika, de szerepeltek, különö-
sen az interneten, kisebb terjedelmű, át-
vett hírügynökségi anyagok is. 

Sajtó és televíziós megjelenéseink  60%-a 
országos csatornán történt. A mennyiség-
nek – ha fi zetett hirdetési felületként kel-
lene megvenni – több száz millió forint 
médiaértéke van. A cikkek 90%-a hang-
vételét tekintve pozitív, jól szolgálták az 
egyetem érdekeit.

�  Kovács Eszter �  Szuchy Zsuzsa

Fo
tó

: T
o

ln
ai

 K
at

a



11XII. évfolyam 1. szám 2011. február 21. évforduló

75 éves a Gyógyszerészeti Intézet

Széll Kálmán idézetével köszöntötte dr. Klebovich Imre professzor, 
a Gyógyszerészeti Intézet igazgatója december 17-én az intézet 75 
éves jubileumi ünnepségére érkező nagyszámú résztvevőt, köztük a 
gyógyszerész-társadalom prominens képviselőit. 

Az ülés elnökségében helyet foglalt, és a 
jubiláns intézetet köszöntötte dr.  Réthelyi 
Miklós miniszter a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztériumából, dr. Dudits Dénes akadé-
mikus, a Magyar Tudományos Akadémia 
alelnöke, dr. Szél Ágoston, a Semmelwe-
is Egyetem általános rektorhelyettese, dr. 
Noszál Béla, a Gyógyszerésztudományi Kar 
dékánja, dr. Magyar Kálmán akadémikus, 
az MTA Gyógyszerésztudományi Komp-
lex Bizottság társelnöke, dr.  Vecsernyés 
Miklós, a DOTE Gyógyszerésztudományi 
Kar dékánja, dr. Peep Veski, az észtorszá-
gi Tartui Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Kar dékánja, dr. Gyéresi Árpád, a Marosvá-
sárhelyi Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. 
Dr. Klebovich Imre megköszönte az elnök-
ség tagjainak üdvözlő szavait, majd meg-
tartotta jubileumi előadását. Megemléke-
zett az intézet egykori kiválóságairól, az 
alapító dr. Mozsonyi Sándor professzor-
ról, akinek a kar és az intézet önállóságát 
köszönheti. Beszédét egy Anatole France 
idézettel zárta: Az emberiség lassan, de min-
dig megvalósítja a bölcsek álmát.

Jubileumi elismerések
Kiemelkedő munkásságuk elismeréseként 
Szél Ágoston, Noszál Béla és Klebovich 
Imre professzorok a 75 éves jubileum al-
kalmából a Gyógyszerészeti Intézetért em-
lékérmet és díszoklevelet nyújtott át az 
intézetben 40, 30 és 25 éve dolgozó mun-
katársaknak. 

Az elődök nyomdokait követve fi atal ku-
tatók, dr. Domahidy Mónika, dr. Makó 
Ádám, dr. Pápai Katalin és dr. Kovács 
Kristóf, PhD munkájuk eredményeinek 
előadásával színesítették az ünnepséget. 

Kamarakoncert 
és koszorúzás
Az ülést Bach és Corelli művei tették meg-
hitté a Semmelweis Kamarazenekar elő-
adásában, Tardy László, Liszt-díjas és 
Magyar Örökség-díjas karmester vezény-

letével. A zenekar (mely rendszeresen a 
jubiláns intézet könyvtárában gyakorol) 
tagjai orvosok és gyógyszerészek, utóbbi-
ak tanulmányaik egy részét is itt végezték. 
A jubileumi ünnepség Hőgyes Endre és 
Mozsonyi Sándor fali domborműveinek  ko-

Mottó: Emlékezők nélkül nincsenek emlékek

�  Klebovich Imre, Szél Ágoston és 
Noszál Béla Lab-on-a-Chip

A Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtárának online kínálata 2011 ja-
nuárjától több új szakmai folyóirattal is 
bővült. Ezek közül kiemelkedő jelentő-
ségű az RSC Publishing gondozásában 
2000 óta évente 24 számban megjelenő 
Lab on a Chip, mely az orvosbiológiai 
kutatások számos területén dolgozók 
számára jelent kulcsfontosságú szak-
irodalmi forrást. Az újság a témával 
foglalkozó szakterület vezető folyóira-
tának tekinthető (IF:6.5). Későbbi lap-
számunkban részletesebben olvashat-
nak a folyóiratról.

szorúzásával folytatódott. Az ünnepi meg-
emlékezés minden résztvevője ajándékba 
kapta a Semmelweis  Kiadónál megjelent 
75 éves a Gyógyszerészeti Intézet című jubi-
leumi könyvet, amely bemutatja hazánk 
legnagyobb gyógy sze részeti intézetének 
történetét dr. Klebovich Imre, dr. Plachy 
János, dr.  Antal István és dr. Hajdú Mária 
szerkesztéséb en. Az ünnepi kiadványban 
dokumentumok, levéltári anyagok és fény-
képek mutatják be a 75 év történetét, ame-
lyek ...hitelesen villantják fel a múlt értékeit, 
és előre vetítik a jövőt.

Nagy Ádám Miklós 
(SE GYTK IV.)

Fotó:  Kiss Balázs és Kárpáti György
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The development of practice teaching is the 
priority, into which the work of the Insti-
tute of Experimental and Surgical Research, 
which is restarting operations, integrates 
perfectly. Its functioning opens the way to 
the surgery of the future, to micro- and ro-
botic surgery, said dr. István Karádi, Dean of 
the Faculty of Medicine, at the ceremonial 
inauguration of the institute on 21 January.  

Common plan
Part of the practice teaching, similarly to the 
laparoscopy post-graduate courses, is carried 
out on animals at the strategic partner’s Re-
search Institute for Animal Breeding and Nu-
trition at Herceghalom. 
The plan is to establish an international teach-
ing and research base to be fi nanced from 

Cutting edge  Semmelweis Egyetem

Heart CT in the 
Cardiology Centre

The examination itself, as well as heart and vascular system diagnoses, 
take just a few minutes. All this is made possible by the CT apparatus 
– the most advanced currently available in the world – that has been 
inaugurated in the Cardiology Centre of the university. The 256-slice CT 
equipment, which ranks as cutting edge technology in cardiology, can 
replace, for instance, heart catheter angiographies.

The equipment makes it possible to obtain 
a faster and more accurate diagnosis than 
before, and the images allow the doctor to 
establish, for instance, in which sections of 
the vascular system the dangerous separa-
tion of plaque from the wall can be expect-
ed, thereby allowing drug therapy or cath-
eter expansion to be started in time. 
This is of huge signifi cance because two-
thirds of people suff ering cardiac arrest or 

�  256-slice CT

Home again 
The 256-slice heart CT that dr. Pál 
 Maurovich-Horvat started his experi-
ments on cannot be bettered by any-
thing at Harvard in Boston. Perhaps this 
was one of the reasons that the young 
researcher, together with his Hungarian 
wife who was also conducting research 
work at Harvard, decided to return to 
Hungary. 

He was also a 
medic at Har-
vard, when he 
took part in one 
of the associated 
research projects 
of the Framing-
ham Heart Study 
dealing with adi-
pose tissue CT 
quantifi cation.
After graduat-
ing from Sem-
melweis Univer-
sity as a doctor 
in 2006, he returned to Boston and under-
took ex vivo examinations on human donor 
hearts. He researched the opportunities for 
non-invasive and invasive detection of vul-
nerable plaque responsible for heart at-
tacks. Working off  his heart CT images we 
identifi ed a special plaque pattern that can 
indicate the presence of high risk plaque. 
After three years in America he returned 
to Hungary to carry out the second phase 
and clinical research of this work in the 
Cardiology Centre, where, as he puts it, he 
found himself in a young and ambitious 
team of professionals.   - tk

sudden heart attack have no vis-
ible coronary artery stenosis. 

Diagnosis in minutes
The CT, located in the Cardiol-
ogy Centre Diagnostic Radiolo-
gy Section at Határőr út 18, has 
been positioned close to a simi-
larly high performance MR ap-
paratus, which is a source of ad-
ditional benefi ts in both patient 
care and research. The com-
bined application of both pieces 
of equipment makes it possible 
to map out a full anatomical and 
functional image of the heart, 
thereby creating the possibil-
ity of early diagnosis of lesions 

causing sudden heart attack and depicting 
the heart and coronary arteries during two 
heart beats.  
Evaluation and reporting can occur – even 
at the same time as the next examination 
– in parallel in the assessment workplaces. 
A modern environment was created in the 
upgraded patient waiting area and in the 
service facilities in parallel with the instal-
lation of the CT.            - tk

�   Pál Maurovich-
 Horvat 

Experimental and Surgical Research
tender resources and operating to European 
standards at the agricultural institute centre, 
which has a staff  of 70. Members of this base 
cooperate with surgeons and transfer to their 
partners experimental animals and experi-
ences in vivisection. 

Dr. György Wéber said that surgical tech-
niques, instruments and educational view-
points have already changed. Practice teach-
ing, the assessment and development of 
students’ manual and intellectual exper-
tise are a priority. In the course of practical 
 training the students themselves can also 
recognize their own performance abilities in 
comparison with their fellow students, which 
is of considerable value because it will obvi-
ously infl uence their later professional orien-
tation.                    - tk�   György Wéber, Institute Director
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Sympathisch und leistungsorientiert

AMS: Herr Merkel, Sie unterrichten in die-
sem Wintersemester bereits den dritten 
Jahrgang, der den klinischen Abschnitt 
des Medizinstudiums hier an der Ask-
lepios Medical School absolviert. Worin 
lag für Sie anfangs der Reiz? 

PD Dr. Merkel:  Als ich 2007 meine Tätigkeit 
an der Asklepios Klinik St.Georg aufnahm, 
erfuhr ich bald auch von den Planungen , 
die Asklepios Medical School zu begrün-
den. Mich hat diese Idee begeistert, sie war 
für mich ein wichtiger Entscheidungsfak-
tor.. Ich bin schon seit vielen Jahren in der 
Hochschullehre tätig und habe große Freu-
de an Forschung und Lehre. Die Möglich-
keit, dieses Engagement unmittelbar und 
in einem neuen Projekt fortsetzen zu kön-
nen, habe ich sehr begrüßt.

AMS: Das Studienkonzept der AMS mit 
den Standorten Budapest und Ham-
burg gilt ja selbst in einem zusammen-
wachsenden Europa noch immer als in-
novativ und ungewöhnlich. Was war ihr 
erster Eindruck?

PD Dr. Merkel:  Ich halte das Projekt in der 
Tat für sehr innovativ: Die deutschsprachi-
gen Medizinstudenten in Budapest haben 
die Chance, in Hamburg ihr Studium ohne 
die Barriere einer Fremdsprache und in ih-
rem Heimatland fortzusetzen – mit der ho-
hen Qualität des deutschen Medizinstudi-
ums. Asklepios als großer Klinikbetreiber 
hat wiederum die Möglichkeit, begabten 
jungen Menschen ein fundiertes Medizin-
studium zu bieten und gleichzeitig Berufs-
perspektiven zu eröff nen. Insgesamt den-
ke ich, dass wir eine besondere Chance 
haben, sehr gute Ärztinnen und Ärzte aus-
zubilden.

AMS: Wie haben Sie bisher Ihre Dozen-
tentätigkeit an der Asklepios Medical 
School wahrgenommen und was kenn-
zeichnet die Lehre an der AMS?

PD Dr. Merkel: Die Lehre hier ist sehr viel 

persönlicher als an großen Fakultäten, das 
empfi nde ich als sehr angenehm. Ich erle-
be hier, dass ich mehr als nur Wissen weiter-
geben kann. Der Arztberuf ist ja viel mehr 
als reines medizinisches Fachwissen. Viele 
Studenten kenne ich mit Namen, ich weiss, 
wo ihre individuellen Stärken und Schwä-
chen liegen, bin ihr Dozent, Betreuer und 
mitunter auch Mentor und Ratgeber.Über 
die Semester hinweg erlebt man dann die 
Entwicklung der Studenten – das ist schon 
eine sehr schöne Erfahrung.

AMS: Und wie erleben Sie die Studenten 
an der Asklepios Medical School?

PD Dr. Merkel:  Die Studenten kommen aus 
einem System, das anders organisiert ist, 
als die Systeme der meisten deutschen 
medizinischen Fakultäten. Das ungarische 
System ist straff er, ich möchte fast sagen, 
verschulter. Die Studenten werden durch 
den Studienaufbau mit regelmäßigen Prü-
fungen zum andauernden Lernen und 

Wiederholen angehalten. Die Vorbildung 
der Studenten aus Ungarn ist wirklich ex-
zellent. Aber ob sie als Studenten dadurch 
anders sind? Manchmal würde ich ihnen 
mehr Freiraum gönnen, andererseits: ab-
hängen ist auch kein Rezept für den Studie-
nerfolg. Insgesamt  erreichen wir eine gute 
Mischung aus persönlicher Atmosphäre 
und hohem Leistungsniveau. 

AMS: Wo sehen Sie mögliche Gestal-
tungsansätze an der Asklepios Medical 
School?

PD Dr. Merkel:  Ein wesentlicher Punkt ist, 
dass das Bewusstsein der Mitarbeiter von 
Asklepios gestärkt werden muss, dass die 
AMS ein noch integralerer Teil von Ask-
lepios wird. Es müssen Anreize gegeben 
werden, um die Bereitschaft, sich aktiv an 
der Lehre zu beteiligen, auf breiter Basis 
zu steigern. Die kleinen Gruppen, die en-
gagierten Dozenten und die Auswahl der 
Studenten ermöglichen aber jetzt schon 
eine Ausbildung auf hohem Niveau. Wenn 
wir in einigen Jahren sehen, dass uns un-
sere Absolventen förmlich aus der Hand 
gerissen werden, so bestärkt uns dies. Wir 
wollen schliesslich so gut sein wie es nur ir-
gend geht. 

AMS: Abschließend, was wünschen Sie 
sich für die Asklepios Medical School?

PD Dr. Merkel: Ich wünsche mir, dass wir 
uns weiter in Richtung einer echten Fakul-
tät mit allen akademischen Funktionen, 
einschliesslich Forschung auf internationa-
lem Niveau, entwickeln und dass wir auch 
in Zukunft exzellente Studenten ausbilden 
– für unsere und für andere Krankenhäuser. 
Und damit zum hohen Niveau ärztlicher 
Versorgung in Deutschland beitragen. 

AMS: Herr Dr. Merkel, wir bedanken uns 
für das interessante Gespräch!

von Stephanie Brooks

�  Martin Merkel, Endokrinologie, Dia-
betologie, Gastroenterologie und 
Stoff wechselerkrankungen Askle-
pios Klinik St.Georg

Habilitációs 
kollokvium
Dr. Nagy György: 
Nitrogén monoxid szerepe 
a T-limfocita aktivációban

Időpontja: április 8. (péntek) 14 óra
Helye:   Semmelweis Egyetem, El-

méleti Orvostudományi 
Központ (Tűzoltó utca 37-
47), Hevesy terem

In der neuen Reihe Asklepios Medical School im Gespräch sollen von 
heute an Meinungen und Emotionen zur Asklepios Medical School (AMS) 
- auch bekannt unter Fakultät für Medizin, Asklepios Campus Hamburg 
- vorgestellt werden. Im Gespräch sind Professoren und Dozenten, die 
aktiv Anteil nehmen an der Gestaltung des Lehrprogrammes. PD Dr. 
Martin Merkel äußert sich als Erster über die Studenten in Hamburg, 
das Besondere dieses Ausbildungskonzepts, die Bedeutung für die 
Medizinerausbildung und seinen eigenen Beitrag dazu.
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Hallgatói élet, orvosi hivatás

Ha változatos, színes programra vágysz, látogass el a Semmelweis 
Egyetem Baráti körének hó végi szerdai estéire, ahol – állítom – tartalmas, 
tanulságos előadások gazdag élményével gazdagodhatsz. 

Az elmúlt év utolsó összejövetelén 
Szécsényi-Nagy Balázs, az Egyetemi 
 Hallgatói Önkormányzat elnöke ismertette 
meg az est hallgatóit a Semmelweis Egye-
temen folyó hallgatói élet titkaival. 

Belső rendszerek
E helyen csak egy-egy gondolatot kira-
gadva, (a részletek a Baráti Kör honlapján: 
www.sote.baratikor.hu), megismerjük az 
egyes karok, ide értve a külföldi oktatási 
egységek hallgatói szervezeteit, hangsú-
lyosan kiemelve az Instruktor Öntevékeny 
Csoport munkáját.
Megismerjük a hallgatói élet motorjait, 
mint például a Kerpel- Fronius Ödön Te-
hetséggondozó programot.
Jelentős szerep jut az Egyetemi Karrier Köz-
pontnak, a Baráti Körnek is.
Fontosak a HÖK rendezvények: a gólyatá-
bor, gólyabál, gólyahajó, a TDK konferenci-
ák, a három kar rendezésében tartott Nyílt 
nap.
A kapcsolattartás fontos eszközei, töb-
bek között, a hallgatói újság: Szinapszis, a 
Neptun rendszer, a virtuális közösségek, 
kulturális esték, közös kirándulások.
A hallgatói élet sokszínűségét előadó szá-
mos kép bemutatásával tette élővé és élve-
zetessé.

Pályaívek
Az est másik előadója dr. Kiss Jenő, a bu-
dapesti Szent János Kórház Ortopédiai 
Osztály osztályvezető főorvosa, Az én hi-
vatásom címmel ismertette meg a hallga-
tóságot egy sikerekben gazdag, de olykor 

nehézségeket is elszenvedő színes életút-
tal.(részleteiben lásd a Baráti Kör honlap-
ján).
Néhány tanulságos gondolat: a kezdet az 
egésznek a fele: 1976-1982: Naphegy téri 
Kollégium, közösségi élet, mely ösztönzést 
ad a kemény tanuláshoz, kedvet a sporto-
láshoz és segíti a szakirányú orientáció ki-
teljesedését. 
Végzés után az Ortopédiai Klinikán eltöl-
tött 19 év, ezen belül 2 év angliai ösztöndíj, 
a vezetők, mesterek hatása döntő szerepet 
játszik Kiss Jenő szakmai fejlődésében.
A traumatológia és az ortopédia széles ke-

retein belül kiemelkedő eredményeket ér 
el a váll- és könyöksebészetben. Számos 
új sebészi eljárást vezet be a hazai gya-
korlatba. Mint a Traumatológiai, valamint 
az Ortopédiai Társaság vezetőségi tagja, 
utóbbinak elnöke, lehetősége van sikeres 
szakmapolitikai tervek megvalósítására.
Hivatástudatának fontos része az ismere-
tek önzetlen átadása, a tanítás szeretete, 
az utódnevelés és tanítványai magyarság-
tudatának saját példáján keresztüli erősí-
tése.
Eredményességének titka: a harmonikus 
családi háttér, a széles, őszinte baráti kör, a 
természet szeretete és nem utolsó sorban 
a sport mindmáig töretlen művelése.

Dr. Donáth Tibor

�  Szécsényi-Nagy Balázs � Kiss Jenő

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre pályázatot hirdet egyetemünk hallgatói és 40 év alatti 
itt végzett kollégák részére.

Dr. Balázs Dezső† 2005 (USA) nagylelkű adományából meghirdetjük a

Dr. Balázs Dezső & Walter Julianna pályázatot, amellyel támogatni kívánjuk a pályázó 
idén megvalósuló külföldi tanulmányútját, vagy kongresszusi előadói részvételét. 

A pályázathoz rövid tudományos életrajzot, munkahelyi vezető ajánlását, a kongresszusra 
bejelentett előadás összefoglalóját és az annak elfogadását bizonyító visszaigazolást kérjük 
mellékelni, s beküldeni legkésőbb február 25-ig.
 A pályázat   I.   díja 100 000 Ft
  II.  díja  80 000 Ft
  III. díja  60 000 Ft

A pályázat eredmény-hirdetésére egyetemünk március 15-e alkalmából tartandó ünnepsé-
gén kerül sor és élménybeszámoló tartására fogjuk meghívni a kör összejövetelére a díja-
zottakat.

Cím Semmelweis Egyetem Baráti Köre 
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.  Tel. 210 2930/56 385 mellék  

 Dr. Némedy Edit Dr. Monos Emil
 elnökségi tag elnök

Baráti Kör februári 
összejövetele
A Fogorvosi Szekció szervezésében
Berze Ildikó fogorvostanhallgató, a Magyar 
Fogorvostanhallgatók Egyesülete Budapesti 
Helyi Bizottságának elnöke: 

Tájékoztató a hallgatói egyesület munká-
járól, különös tekintettel a prevenciós tevé-
kenységre

Dr. Fejérdy Pál dékán: 
Bumeráng, avagy másodszor a Fogorvos-
tudományi Kar élén

Időpont: február 23., szerda 17 óra

Helye: Semmelweis Egyetem Elméleti Orvos-
tudományi Központ, Hári Pál terem.
A program előtt fél órával büfével várják a 
résztvevőket.

Pályázati felhívás
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Határmezsgyén

A mottó dr. Szmola Richárd Junior Prima Díjas kutatóorvos, 
gasztroenterológus jelölt ars poeticája. A tudományos elismerésnél 
sokkal nagyobb ajándék, ha az ember hivatásként művelheti, amit 
szeret.  Jelzőtábla egy díj, mutatja, hogy jó úton járunk és ez a kutatólabor 
csendjében töltött évek után jól esik az embernek – mondja.

A hasnyálmirigy betegségeinek geneti-
kai, molekuláris biológiai hátterét kutat-
ja. A nemzetközileg elismert kutató szá-
mos külföldi siker után munkáját a II. 
Sz. Bel gyógyászati Klinikán folytatja. Új 
pankreatitisz gént azonosított, melynek 
mutációi a betegség rizikófaktorai, és most 
egy újabb ezzel a betegséggel asszociált 
gén fülét fogja.

Ajándék a szeretett hivatás
– A kitüntetéssel kapcsolatban mond-
ta, hogy nem csak a tudományos elis-
merés számít….
– Keress valamit, amit szeretsz csinálni, és 
többé nem kell dolgoznod az életben –  ez 
volt a Junior Prima Díj átadáson a mottóm. 
Az klinikumban napról napra érezhetjük 
a betegek bizalmát, ami megerősít hiva-
tásunkban, óriási elismerés, amire igyek-
szünk rászolgálni. A kutatásban nincs napi 
elismerés, mérce, csak megfeszített munka 
– fontos a díj, irányt mutat a csendben.
– Vannak meghatározó emberek az 
életünkben. Kiket tekint mesterének?
– A mentorok nélkül szinte lehetetlen 

előre jutni fi atalon, 
bár az is igaz, hogy 
a mesterek saját si-
kereiket idővel tanít-
ványaik sikereiben 
tudják mérni. A si-
keres orvosi bioké-
mia szigorlatot köve-
tően Sasvári Mária 
professzor labora-
tóriumához csatla-
kozhattam az Orvosi 
Vegytani Intézet ben, 
ahol dr. Rónai Zsolt 
támogatott első lé-
péseimben, kiváló 
tanítóegyéniséget is-
mertem meg benne. 
Tudományos meste-
remnek Sahin-Tóth 
Miklós professzort 
tekintem, Boston-i 
laborjában a PhD ta-
nulmányaimat foly-
tathattam. Pontos 
munkára, a tudomány 

szeretetére tanított, a kutatólét szépségeit, 
kihívásait példáján keresztül mutatta meg. 
Klinikai mentorom Tulassay Zsolt pro-
fesszor, befogadott a Gasztroenterológia 
képzési programba, támogat mindennapi 
munkámban, és Junior Prima Díjra terjesz-
tett fel. Ők járnak előttem, családom – fele-
ségem és két gyermekem – pedig mindig 
mögöttem állt az úton, nélkülük elindulni 
sem mertem volna.
– Miért választotta a gaszt ro ente ro-
lógiát szakágának?
– A gasztroenterológiai felé való elköte-
leződésemet részben a kutatási terüle-
tem, a krónikus pankreatitisz genetikai 
hát te  rének kutatása, részben pedig az en-
doszkópia iránti csodálat határozta meg. 

Klinikum és kísérletes 
tudomány

– Használják már a gyógyításban is a 
2008-ban megtalált kimotripszin C, ali-
as enzim Y-t? Tett újabb felfedezéseket 
a témában? 
– A krónikus pankreatitiszt humán gene-

tikai és biokémiai adatok alapján a tripszin 
nevű enzim hasnyálmirigyen belüli kóros 
aktiválódása okozza, a tripszin az emésztő-
enzimek kaszkádját aktiválja, aminek szö-
veti önemésztődés az eredménye. A Bos-
ton University-n végzett kutatómunkám 
egyik fő célja egy védő hatású faktor azo-
nosítása volt, mely a tripszin lebontására 
képes. Szép példája volt munkánk a kutató-
asztaltól a betegágyig ívelő tudománynak, 
hiszen a kimotripszin C védő hatását a kuta-
tóasztalnál azonosítottuk, s eredményeink 
krónikus pankreatitiszben szenvedő bete-
gek százainak genetikai szűrését indította 
el. A kimotripszin C-t kódoló gén végül egy 
új pankreatitisz gén lett, ennek genetikai 
elemzését mindig elvégezzük ismeretlen 
eredetű krónikus pankreatitiszben szenve-
dőkön, hiszen egy-egy mutáció tízszeres ri-
zikófokozódáshoz vezet. Jelenleg egy még 
ismeretlen pankreatitisszel asszociált gént 
vizsgálunk, a közeljövőben a hasnyálmi-
rigy-gyulladás rutin genetikai szűrőpanel-
jében is reményeink szerint szerepelni fog. 
– Hogyan illeszkednek ezek a felfede-
zések a gyógyító munkájába?
– Mindig nagy az örömöm, amikor a 
klinikum és a kísérletes tudomány határte-
rületein mozoghatok. Egy-egy családi hal-
mozódást mutató betegségnél lelkesen 
viszem át a beteg vérét a laboratóriumba, 
ismert és felfedezésre váró genetikai fak-
torok tisztázására. Fáradozásunk hosszútá-
von új terápiás célpontok azonosításához, 
s a betegség korai stádiumban való felis-
meréséhez vezethet. 

Urbán Beatrice

Mottó: Ha azt csinálod, amit szeretsz – nem kell többé dolgoznod az életben!

�  Szmola Richárd
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A Semmelweis Egyetem végzettjei – 
és újabb tanulmányaik

A Semmelweis Egyetem 2010. november 29. és december 13. között 
reprezentatív telefonos megkérdezésen alapuló felmérést készített 
a 2007-2009-ben végzett hallgatói körében a Semmelweis Közösség 
– Semmelweis Világ projekt keretében. Az Semmelweis Egyetemen 
megvalósuló Semmelweis Közösség – Semmelweis Világ projekt a TÁMOP 
-4.1.1-08/2/KMR pályázat támogatásával jött létre, az Educatio Nonprofi t 
Kft. szakmai együttműködésével.

A mintavétel reprezentativitását a vég-
zés éve, kar, nem, tagozat és fi nanszírozás 
 alapján valósítottuk meg. A felmérés so-
rán 970 sikeres interjút sikerült elkészíteni. 
A kapott adatokat 4 szempont szerint sú-
lyoztuk (kar, év, nem, fi nanszírozás). Az így 
létrejövő adatbázis minden releváns szem-
pont alapján reprezentatív mintája a 2007-
2009. évben végzett hallgatók alapsokasá-
gának.
Az adatok feldolgozása folyamatban van, 
azonban fontosnak tartjuk, hogy lapunk 

hasábjain megjelenítsük. Ezért az elkövet-
kezendő lapszámokban bemutatjuk a fel-
mérés egy-egy érdekes, fi gyelemreméltó 
eredményét. Célunk, hogy a Semmelweis 
Egyetem lap hasábjain rendszeresen tudó-
sítsunk az Egyetem Diplomás Pályaköveté-
si kutatásainak eredményeiről.

Diploma után
Most a Semmelweis Egyetemen történő 
diplomaszerzés utáni tanulmányokkal fog-

lalkozunk. A válaszadók 14,4 százaléka is-
mét a Semmelweis Egyetem kötelékében 
tanul, 6,8 százaléknyian más intézmény-
ben tanulnak. Érdemes ezeket a számokat 
karonként is megnézni. Legtöbben a GYTK 
FOK és ÁOK karokon végzettek tanulnak 
újra a Semmelweis Egyetemen, sorrend-
ben 43,3, 39,5 és 24,7 százaléknyian. Döntő 
többségük a szakvizsgához szükséges ta-
nulmányait folytatja, ugyanakkor jelentős 

�  Tanul jelenleg felsőoktatási intézményben? �  Tervezi-e Ön, hogy a megszerzettnél, vagy az esetlegesen 
most megszerzendőnél magasabb szinten folytatja a jövőben 
tanulmányait?  

TF a Facebook-on 
A Facebook közösségi portál növekvő népszerűségét használták ki a TF-en. Bendzsák 
 Balázstól, a Karrier Iroda vezetőjétől megtudtuk: a Facebookon létrehozott kari profi lt ed-
dig közel ezren látogatták meg.

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter
A kutatók körében NEKIFUT-ként ismert (Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv) 
projekt keretében elkészült a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter: 

https://regiszter.nekifut.hu/  
A regiszter folyamatosan frissülni és bővülni fog. A kutatási infrastruktúrák átláthatóbbak 
lesznek, és azokat (kutatási létesítményeket, nagy értékű műszereket, génbankokat, adat-
bázisokat, stb.) könnyen megtalálják a potenciális felhasználók. Emellett már a projekt fo-
lyamán jelentős kutatási infrastruktúra hálózatok formálódtak, erősítve ezzel a kutatók kö-
zötti együttműködéseket. Rövidesen elkészül a regiszter angol nyelvű változata is, s így 
jelentős mértékben javulhat a regiszterben szereplő kutatási infrastruktúrák nemzetközi is-
mertsége.

a doktori képzésben részt vevők aránya.  
Minden karon végzettek közül vannak né-
hányan, akik más intézményben folytatják 
a tanulmányaikat. Ennek aránya a GYTK-n a 
legmagasabb, 15 százalék, ezt követi a TSK 
7,6 százalékkal és az ÁOK-n a legalacso-
nyabb 4,7 százalék. 

Biztosan és talán 
Fontos kérdés a jövőre vonatkozóan, hogy 
a végzettjeink közül mennyien tervezik a 
 tanulmányaik magasabb szinten való foly-
tatását. Összesen több mint egynegyed-
nyien ezt biztosan tervezik, egyharmad-
nyian pedig talán. Ezeket az arányokat is 
érdemes karonként megvizsgálni. Legtöb-
ben az ÁOK-on, illetve a FOK-on mondják 
ezt biztosra, 35,9 illetve 31,6 százaléknyi-
an, legkevesebben pedig a TSK-n 21,3 szá-
zaléknyian. A talán-t válaszolók aránya az 
ETK-n a legmagasabb, több mint 40 száza-
lék. Közel azonos a három egyetemi karon 
a talán továbbtanulók aránya, 31-32 száza-
lék, ettől alig maradnak el a TSK végzettjei 
29,4 százalékkal. 
Összességében elmondható, hogy a 
 Semmelweis Egyetemen végzettek na-
gyobb része tervez továbbtanulást, ennek 
a szándéknak az erőssége azonban karon-
ként eltérő. GE
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Kalandozás az ismeretterjesztés 
világába

Minden érdekli, de kivált a természet, az élőlények és az ember. 
Nemzetközi szaklapba készíti éppen publikációját, ám örömmel írna 
laikusoknak is. Dr. Trájer Attila János PhD-hallgató a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége által 
tavaly ősszel meghirdetett tudományos ismeretterjesztő cikkpályázaton a 
Természet Világa kategóriában megosztott II. helyezést ért el.

– Lehetőséget kaptam, volt hozzá té-
mám, miért ne próbáljam ki magam ezen 
a porondon is? – indokolja benevezésének 
okát. – Szeretek írni, szeretem az önkifeje-
zésnek e formáját, miként a festést, a fotó-
zást is. Gimnazistaként írtam verseket, iro-
dalmi elemzéseket, ismeretterjesztő cikket, 
némelyikkel sikerrel szerepeltem versenye-
ken. Kíváncsi voltam, vajon milyen ered-
ményt érhetek el immár felnőttként.
A szúnyogok és a klímaváltozás című díj-
nyertes munka várhatóan a tavasz végén 
jelenik meg a Természet Világában. Témája 
egy nemrég végzett orvostól kissé szokat-
lan, de ennek is van magyarázata. 

Kettős kötődés
Azt a bizonyos szolnoki gimnazistát még 
az irodalomnál is jobban elbűvölték a ter-
mészettudományok. Egyértelműnek lát-
szott a továbbtanulási irány, ám annál 
nehezebb volt dönteni a kedves két tu-
dományterület között. Már kamaszként, 
majd medikusként lelkesen ásta bele ma-

gát a neuroanatómiába. A neurológusi re-
zidensképzés befejezése után azonban rá-
jött arra, hogy nem szeretné veszni hagyni 
másik nagy szerelmét sem, a klímaváltozás 
vizsgálatát.
A meteorológus édesapja által beléoltott 
érdeklődésből kialakult kötődés szülte dip-
lomamunkáját, s segítséget kapott az 
 Országos Környezetegészségügyi Intézet 
 fő igaz gató-helyettes főorvosától, a Klíma-
változás-egészséghatás Előrejelzése Cso-
portot irányító dr. Páldy Annától, aki ké-

sőbb PhD témavezetője lett. Jelenleg az 
ízeltlábú vektorok által terjesztett beteg-
ségek jövőben várható hatása izgatja, eh-
hez végez epidemiológiai adatok alapján 
elemzéseket. PhD témája és egy nemzet-
közi szaklapba szánt cikke a kullancsok és 
a klímaváltozás kapcsolatát boncolgat-
ja. A Természet Világa-féle cikkpályázatra 
viszont – hova 40 jelentkezőből egyete-
münkről egyetlenként nevezett be – úgy 
gondolta: a szúnyogok közreműködésével 
térségünkben megjelenő egzotikus kór-
ok (chikungunya-láz, malária) ismertetése 
jobban felkelti az olvasók fi gyelmét.

Közkinccsé tenni
– Vannak tudósok – például Richard 
Dawkins etológus, evolúciós biológus 
vagy Jared M. Diamond élettanprofesz-
szor, biogeográfus, ornitológus, evolúciós 
biológus –, akik amellett, hogy a saját tu-
dományágukban nagyot alkottak, tiszte-
letreméltóan teszik tudásukat közkinccsé. 
Fontos a hiteles, közérthető tájékoztatás. 
Kikapcsolódást jelentett a cikk megírá-
sa, néha ugyan töprengtem a megfelelő 
szó megtalálásán. Még nem döntöttem el, 
gyógyító leszek-e vagy kutató, de azt biz-
tosan tudom: bármikor szívesen kalando-
zok az ismeretterjesztés világába – mondja 
végül a doktorandusz.

-t-

�  Trájer Attila János

Otoneurológiai hírek 

Januárban a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
nyak sebészeti Klinika otoneurológiai 
rendelése a klinika alagsorából a ma-
gasföldszintre költözött. Február 25-
én a Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok 
Egyesülete otoneurológiai szekció-
ja tart tudományos ülést a klinika tan-
termében. Vendég lesz Claus-Frenz 
Claussen professzor, a Neurootologiai 
és Equilibriometriai Társaság (NES) el-
nöke Bad Kissingenből.

Dr. Trájer Attila János 2008-ban általános orvosként diplomázott egyetemünkön, dip-
lomamunkájának címe: „A klímaváltozás egészségi hatásai, különös tekintettel az ext-
rém hőmérsékletre”. Két évig rezidensképzésen vett részt a Neurológiai Klinikán. Tavaly 
szeptembertől a Patológiai tudományok (Multidiszciplináris orvostudományok) Nép- és 
közegészségtudományok alszekciójának doktorandusza, témavezetője: dr. Páldy Anna PhD 
(Országos Környezetegészségügyi Intézet).Gimnazista korában a Kutató Diákok Országos 
Szövetségének tagjaként Palkovits Miklós emeritus professzornál tevékenykedett az Anató-
miai, Szövet-és Fejlődéstani Intézetben. Többször nyert TDK-s versenyeken első díjat. 2006-
ban társszerzőként posztere jelent meg az IBRO budapesti workshopján, az évtől tagja a 
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának. Az általános felmelegedés kliniko-farmakológiai vo-
natkozásairól, gyógyszertani vonzatairól szóló elsőszerzős cikkeit 2008 márciusában közöl-
te az Egészségtudomány.
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Téli diplomaosztó az EKK-n 

Az ÁOK-on 2003/2004-ben kezdődött az oktatás az informatikus 
egészség ügyi menedzser szakon, amely a bolognai folyamat 
eredményeként 2006 óta az egészségügyi szervező (BSc) alapképzés 
keretében, egészségügyi ügyvitelszervező szak elnevezéssel (a tanulmányi 
idő 7 félév) folytatódik. A hallgatók tanulmányaikat az ÁOK-on kezdték, de 
a képzéssel kapcsolatos feladatokat – tavalyi megalakulását követően – az 
Egészségügyi Közszolgálati Kar vette át.

A kar életében az első ünnepélyes pillanat 
az egyetem Szenátusa által január 4-én a 
NET Dísztermében az egészségügyi ügy-
vitelszervező szakon végzett 16 hallgató 
avatása.
Az ünnepségen jelen volt dr. Jávor András, 
államtitkár a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um képviseletében, dr. Tulassay Tivadar 
rektor, dr. Gaál Péter, az EKK megbízott 
dékánja, dr. Hunyady László és dr. Nagy 
Zoltán Zsolt, az ÁOK dékánhelyettesei, 
dr. Sinkó Eszter, az EMK igazgatóhelyet-
tese, az EKK egyik szenátusi képviselője, dr. 
Hanák Péter, igazgató, a BMGE képvise-
lője.   
Az ünnepi beszédet dr. Gaál Péter tartotta, 
a végzős hallgatók nevében  Surján  Cecília 
mondott köszönetet.
A képzés iránti érdeklődést mutatja, hogy 
folyamatosan növekszik a jelentkezők szá-
ma, 2010-ben 209-en jelentkeztek állami-
lag támogatott képzésre, költségtérítéses 
képzésre pedig 24-fő nyújtotta be jelent-
kezését – tudtuk meg dr. Eperjesi Tímea 
mb. dékáni hivatalvezetőtől. 

Országos OTDK az egyetemen 
A SE TSK-nak jutott a megtisztelő feladat, hogy április 14-16-án megrendezheti a XXX. Jubileu-
mi Országos TDK Testnevelés és Sporttudományi Szekciót a TF főépületében. A szekcióülése-
ket két emeleten, összesen 6 teremben tartják. 
A jelentkezések január 10-én lezárultak. A konferenciára 111 előadással jelentkeztek az ország 
több mint 10 felsőfokú intézményéből. 
A legnagyobb hallgatói létszámmal a TF képviselteti magát, de 22 előadás érkezett a Nyugat-
magyarországi Egyetem több karáról is. Jelentős, 10-nél több előadással jelentkezett a SzTE és 
az egri Eszterházy Károly Főiskola. Jelentős delegáció érkezik az ELTE és a PTE karairól. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan üdvözölhetünk hallgatókat a BMGE- ről, és a Miskolci Egyetemről is.
Széles körű lesz a kínálat, sportélettantól a rehabilitációig, a kisiskolások testnevelésétől az él-
sportig és sportmenedzsmenttől a turizmusig szinte minden megtalálható a palettán – tudtuk 
meg dr. Kovács Katalin TF TDK-tanárelnöktől, az országos esemény házigazdájától. 

Orvosok a zenében 
A Magyarországi Orvos Muzsikusok Egye-
sülete a Rátkai Márton Klubban tartotta ja-
nuári zenei estjét.
Bartók, Erkel, Francoeur, Liszt, 
 Schubert, Verdi, Wagner és  Szörényi 
 Tamás műveit játszotta: Bándi Irisz 
Réka,  Kaján Katalin, Kolbe Ilona dr., 
Kovács Ágnes,  Lukács  István, Pető 
 József, Portisch Lajos, Salacz György 
dr.,  Salgó Tamás,  Szörényi Tamás, 
Vincze Bernadett.

A műsort dr. Pavlik Gábor vezette, szer-
vezte Kósáné Kertai Daisy.

Lappföldi élménybeszámoló
Decemberben a II. Sz. Gyermekklinikán 
kezelt daganatos gyermekeknek varázsla-
tos élményben volt részük. A Mosoly Ala-
pítvány és a GO4 Travel utazási iroda  jó-
voltából egy napra belecsöppenhettek a 
 Mikulás világába: rénszarvas és husky ku-
tyák húzta szánnal utazást tehettek a Mi-
kulás hófedte falujában, részt vehettek 
egy igazi lapp sámán ceremónián és az él-
mények itt még csak nem is értek véget. 
A beteg gyerekek nővéri kísérettel és ön-
kéntes segítőkkel megismerhették Santa 
Claus Village legendás postázó üzemét, 
ahol  mindnyájunk levele megfordult egy-

szer képzeletben. Az utazás végén a Mikulás szeretettel várt minden kicsit  édességekkel, já-
tékokkal. Az egynapos lappföldi kirándulásról rengeteg élménnyel tértek haza az utazók.

Kerpel Nap
A tehetség egy lámpás, melyet, ha elviszünk, 
akkor sötétséget hagy maga után. Nagyon 
remélem és tudom, hogy sok-sok lámpás ül 
itt… – mondta Szabó Attila december 
10-én, a Kerpel Nap rendezvényen. 
Későbbi lapszámunkban beszámolunk a 
rendezvényről.

Vizek, színek, 
hangulatok
R. Kóródi Zsuzsa E-MAFOSZ díjas fotóművész 
kiállítását Fabó Katalin, a MAFOSZ elnöke nyi-
totta meg január 17-én a Deák Diák Galériában. 
(Későbbi számunkban a fotóművésszel interjút 
közlünk.) 
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Főszerepben a zene

A gyógyító zene kapott főszerepet az adventi időszakra esett december 
6-i Professzori teán, melynek házigazdája az Egészségtudományi Kar volt. 
Légies, felemelő hangulatot varázsoltak a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
egyetem hallgatói a dr. Mészáros Judit dékán és dr. Batta András 
rektor beszélgetése közbeni játékukkal.

(A zene) Nem megérteni akar, mint az érte-
lem, hanem szétáradni, feldúlni, lefegyverez-
ni, elcsábítani, megérinti bennünk a titkosat 
és fájdalmasat, feltárja azt, amit oly gondo-
san rejtettünk magunk elől… – idézte a töb-
bi közt Márai Sándort megnyitójában dr. 
Szél Ágoston rektorhelyettes. Az elmon-
dottakat a nézők is megtapasztalták. 
Lenyűgözte a közönséget a három ifj ú ze-
nész játéka. Ahogy mondta a zeneművé-
szeti rektor, a zenei tehetség nagyon ko-
rai életkorban megmutatkozik, s legalább 

ilyen hamar szárba szökken. Mészáros Ju-
dit kérdéseire műhelytitkokat és személyes 
vonatkozásokat is megtudtunk. Például 
azt, hogy Batta András fi a az ETK mentő-
ápoló szakán végzett. Beavatta a rektor 
a közönséget az ifj ú zenész tehetsége-
ket gondozó program részleteibe is. Mint 
ahogy annak idején Liszt Ferenc is tet-
te, a Zeneakadémia is kiemelten kezeli és 
menedzseli ifj ú tehetséges hallgatóit. Így 
lehet például a mindössze 15 éves Váradi 

László zongorista középiskolásként egye-
temi hallgató. A karrier építési programba 
beválasztott hallgatókat pedig felkészítik 
mindarra, amire szüksége lehet egy nem 
könnyű nemzetközi karrier felépítéséhez.

�  Váradi  László zongorista �  Tóth Zsuzsanna fuvolista és 
 Razval jajeva Anasztázia hárfás

�  Batta András és Mészáros Judit

Karácsonyi angyalok

Bár már messze az ünnepi készülődés időszaka, jó emlékezni az december 8-i egyetemi karácso-
nyi koncertre, amit az EOK vendéglátásában rendeztek az aulában. Az impozáns környezetben a 
gyönyörű muzsikát először a Tardy László és Stimetz András vezényelte Semmelweis Kamara-
zenekar és a Hatvani Polifónia Kórus szólaltatta meg. Fennállása óta másodszor lépett fel az Oláh 
Márta irányította Semmelweis Vegyeskar az egyetem falain belül. A hallgatókból álló Medikus 
Zenekart Dubóczky Gergely vezényelte a közönség nagy tetszésével. Az est nagy sikerű meg-
lepetése az SE Kamarakórus (Medichoir) produkciója volt. Dr. Papp István, a Nyelvi Kommuniká-
ciós Központ tanára vezényelte az egyetemünk külföldi és magyar hallgatóiból álló több nyelven 
is éneklő kamarakórust (képünkön).

Kultúra és tudomány
Úgy tűnik, újra kezdjük belátni, hogy a tudo-
mány és a művészet útjai, céljai közösek, a 
kettő egymással szorosan összeforr.
E gondolatok jegyében zajlott a VI. Endok-
rinológiai Továbbképző Tanfolyam kulturá-
lis programja, melynek keretében Julesz 
professzor rímekbe öltve, páratlan humor-
ral mutatta be az új Az endokrin és anyag-
csere-betegségek gyakorlati kézikönyve című 
Leövey, Nagy, Paragh és Rácz professzo-
rok szerkesztésében megjelent munkát. Ez 
után az Operaház fi atal csillagának, Rálik 
Szilviának csodálatos ária programja követ-
kezett.

Az est képzőművészeti keretét Gerendai 
Ida professzor festménykiállítása adta. Leg-
újabb képeiben színvilágának és képi látásá-
nak további dinamikus fejlődését csodálhat-
tuk meg. Dr. Donáth Tibor

Orvosok a zenében
Február 24-én 18 órakor a Rátkai Márton Klub-
ban lesz a sorozat estje. Közreműködik: Pánti 
Anna,  Sanda Kinga és Kósa Dénes, műsor-
vezető: dr. Pavlik Gábor. Szervező: Kósáné 
Kertai Daisy
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Már korábban is fogadtak külföldi, főként 
marosvásárhelyi hallgatókat e kongresszu-
son – mondja dr. Rácz Károly, a Doktori Ta-
nács elnöke, de most szeretnék növelni a 
nemzetközi részvételt. A támogatás segít-
ségével megnyílt a lehetőség arra, hogy a 
Bécsi Orvosegyetemről is érkezzenek hall-
gatók az április végi PhD Tudományos Na-
pok rendezvényre, míg a mi hallgatóinkat a 
júniusi bécsi konferencián látják vendégül 
– mondja Rácz professzor.
Ezért tehát nemcsak magyarul, hanem két 
nyelven hirdették meg a rendezvényt, s re-
mélik, hogy a pályázati támogatás is segí-
ti az iskola nemzetközi kapcsolatainak mé-
lyülését.
A Doktori Iskola hallgatóinak 13%-a külföl-
di hallgató. Számukra és a majdan jelent-
kező PhD hallgatók és érdeklődők számára 
pedig angol nyelvű kiadványt készítettek 
a Doktori Iskola tevékenységéről és a hall-

gatók számára meghirdetett kutatási té-
mákról További angol és magyar nyelvű 
kiadványokat is készítenek szintén TÁMOP 
pályázati támogatással, amelyben a Dokto-
ri Iskolával kapcsolatos alapvető informáci-
ókon kívül a hallgatók téziseit is elérhetővé 
fogják tenni széles körben. 

tk

A Kutatóegyetemi címhez kapcsolódó TÁMOP pályázatból támogatásban 
részesül a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája is az Integratív oktatási 
modulban. Az összegből lehetőség nyílik a PhD hallgatók külföldi 
kongresszuson való részvételének támogatásán kívül az idei PhD 
Tudományos Napok rendezvény nemzetközivé tételére is. 

Nemzetközivé váló 
doktori iskola

Number of Ph.D. Diplomas Issued
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A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája ápri-
lis 14-15-én rendezi meg kétnapos konferen-
ciáját a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben. A 
rendezvény legfontosabb célja, hogy orszá-
gos fórumot teremtsen a biomedicinális te-
rületen tevékenykedő doktoranduszok szá-
mára munkájuk, eredményeik bemutatására, 
ezen keresztül a tudományos kapcsolatok, 
együttműködések fejlesztésére. Célja to-
vábbá a doktori képzéssel és PhD fokozattal 
kapcsolatos jelen és jövőbeli kérdések, prob-
lémák megbeszélése. A két nap gerincét rész-
ben kiemelt, részben szabadon választott té-
mákat bemutató doktorandusz előadások és 
poszterek jelentik. Mindkét napon meghívott 
előadók foglalnak össze egy-egy általános ér-
deklődésre számot tartó témát. 

Előadások és poszterek 
bejelentése
A részvételi szándékot az előadás/poszter 
rövid kivonatának beküldése jelenti. A kivo-
natot megjelentetjük, ezért bizonyos formai 
előírások betartását kérjük (Microsoft Word, 
Times New Roman, 12-es betűnagyság) cím/
szerzők/munkahely (pl: NAGY Anna, JUHÁSZ 
Pál – A doktorandusz életforma szabályozá-
si kérdései – Ilyen-olyan egyetem/intézet/vá-
ros) (előadó neve aláhúzva)

�  Ph.D. degrees granted  by year

A kivonat ne haladja meg a 250 szót (160×110 
mm nagyságú keretben). A kivonat végén a 
PhD programot és témavezetőt, valamint a 
kapcsolatot tartó előadó e-mail címét kérjük 
feltüntetni. Ugyancsak fel kell tüntetni, hogy 
előadásról vagy poszterről van szó.
Idegen nyelven is lehet előadást tartani, kivo-
natot beküldeni.
Az előadás kivonatokat kérjük a rendezvény 
honlapján történő regisztráció után az online 
adatbázisba feltölteni:
www.diamond-congress.hu/phd2011
Az előadások/poszterek elfogadását a bekül-
dő által jelzett e-mail címre visszajelezzük. Az 
előadások bejelentésének/az előadás kivona-
tok beküldésének határideje: március 1.

Jelentkezés
A részvétel és a programfüzet ingyenes. A 
regisztráció a PhD Napok honlapján zajlik a  
www.diamond-congress.hu/phd2011 cí-
men.
A tudományos anyagokkal kapcsolatban for-
duljanak a Doktori Titkársághoz 
marton.emoke@phd.semmelweis-univ.hu,
utazással, szállással kapcsolatos kérdésekkel 
pedig a rendezvény szervezőihez.

Dr. Rácz Károly
egyetemi tanár, a Doktori Tanács elnöke

IV. Magyar NOTES 
Konferencia

Március 5.
I. Sz. Sebészeti Klinika, Tanterem 
1082 Budapest, Üllői út 78. 

A pontszerző kongresszuson lesz a 
többi közt japán gasztroenterológu-
sok helyszíni ESD bemutatója, SILS 
beavatkozás közvetítése a műtőből,  
Leonar3Do: 3 dimenziós képalkotás az 
orvoslásban (3D prezentáció),  Hands-
on training single portokkal és fl exibi-
lis endoszkóppal.
 
Információ: 

dr. Lukovich Péter  
Tel: 06 20 825 8900  
E-mail: 
hungaronotes@hungaronotes.hu

Bővebb információ, illetve részletes 
program: 
www.hungaronotes.hu 

A kongresszus orvosok és szakdol-
gozók részére pontszerző.

Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok 
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A Transzplantációs Alapítvány Árnyék és Fény címmel február végéig 
látható fotókiállítást nyitott a NET-ben. Az alapítvány munkatársa, Tarján 
Iván által készített képeken bemutatják az emberi tragédiákat követő 
szervkivételt, érzékletessé teszik a szervre várás hosszú hónapjait, és 
megmutatják a különböző szervbeültető műtéteket.

Egy donor hét emberért

Láthatjuk az immár egészségessé vált em-
berek sportolását, családalapítását, hétköz-
napjait. Vagyis azokat a stációkat, amelye-
ken a végstádiumú szervelégtelenséggel 
élő beteg a szervátültetésnek köszönhető-

A Transzplantációs Alapítvány a többi közt 
Esély az életre címmel térítésmentesen 
megkapható könyvet adott ki, amely 31 
szervátültetett ember történetén keresztül 
nyújt ismereteket a transzplantációról. 

Az esély könyve
Huszonöt perces dokumentumfi lmet ké-
szítettek egy művesekezelt fi atal nő életé-
ről, gondolatairól. A fi lm 2002-ben elnyerte 
a Magyar Filmszemle Különdíját.
Mindemellett egészségügyi szakközép- és 
főiskolákon vetítéssel illusztrált előadáso-
kat és beszélgetéseket tartanak a szervát-
ültetésről.
Az alkotó, Tarján Iván sok évtizede fotó-
zik, első kiállítása 1974-ben volt, akkor még 
főleg szociofotókat készített. Jól ismeri a 
szervátültetettek életét, a Transzplantáci-
ós Alapítvány munkatársaként az elmúlt 
években sok képet készített ezen embe-
rekről, gondjaikról, örömeikről. tk

�  A donor utolsó útja

�  Májtranszplantált anya gyermekével

A Tübingeni Egyetem Szemészeti Klini-
káján nemrég újabb retinaimplantá tum- 
(chip) -beültetést végeztek. A műtéten 
számos külföldi vendég mellett részt vett 
magyar szemész is. 

Egyetemünkön a chip beültetését dr. 
Resch Miklós, a Szemészeti Klinika mun-

Liszt-est
A kétszáz éve született Liszt Ferencről 
tart ünnepi megemlékezést a Harmó-
nia Orvosklub március 3-án 19 órai kez-
dettel a Semmelweis Szalonban (Üllői 
út 26.) 
Házigazda: dr. Tulassay Zsolt, ven-
dégek: Császár Angela – színművész, 
Halmai Katalin – énekművész és Ba-
log József – zongoraművész. Későb-
bi lapszámunkban cikket közlünk az 
orvosklub parádés műsort bemutató ja-
nuár 6-i összejöveteléről.

en aktív, teljes életet élő emberré válik. A 
kiállítás nézői is átélhetik e néhány kép se-
gítségével a transzplantáltak újjászületésé-
nek csodáját, azt, ahogyan az árnyékból a 
fénybe lépnek: újra teljes életet élnek.

katársa fogja végez-
ni, dr. Lukáts Olga 
és dr. Papp András 
szemészek segítsé-
gével. A műtét egy 
részét, a tápegység 
elhelyezését a fül 
mögötti területen 
dr. Répássy Gábor 
professzor, a Fül-
Orr-Gégészeti és 
Fej-Nyaksebészeti 
Klinika igazgatója 

végzi majd el. A klinikai vizsgálat vezetője 
dr. Németh János professzor, a Szemészeti 
Klinika igazgatója. 
Az ideghártya alá beültethető készülék 
1500 pixeles felbontást tesz lehetővé, és 
jelenleg retinitis pigmentosa (szürküle-
ti vakság) betegség esetén alkalmazható. 
A műtét után néhány nappal már meg is 

kezdődhetnek a mindenki által izgalmasan 
várt tesztelések. A tervek szerint, ahogy 
 korábban már beszámoltunk róla, idén 
egyetemünkön is sorra kerülő első műté-
tekre jelenleg is lehet jelentkezni a Szemé-
szeti Klinikán, dr. Kusnyerik Ákosnál. tk

Újabb retinachip-beültetés Németországban
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Négy éve három egyetemi hallgatóban 
fogalmazódott meg az akkor még Kulturális 
napok elnevezésű egyetemi kulturális rendezvény 
gondolata, amelyen az egyetem polgárai a művészi 
képességeiket mutatják meg.  A rendezvénysorozat 
azóta közkedveltté és hagyományossá vált.

Egyetemi kulturális fesztivál

2008-ban Mozgás, egyéni és csoportos táncversennyel bővült ki 
a program, vendégünk volt több ismert művész, köztük Kulka 
 János és Benkó Sándor is.

Az Alkoss! Irodalmi és képzőművészeti pályázat is évről-évre meg-
újult, már csak azért is, mert évente más-más témát kapnak az in-
dulók.
Idén arculatot vált a már jól ismert rendezvény: új, lendületesebb 
néven, bővült programpalettával, Semmelweis Tavaszi Fesztivál-
ként folytatódik. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők az aláb-
bi rendezvényeken. Néhány rendezvény helyszíne lapzártánk ide-
jében még véglegesítés alatt volt, ezért azt nem közöljük.

További információk az egyes rendezvények plakátján, a webla-
pon és a Neptunon kiküldött üzenetekben olvashatók! 

tavaszfeszt.iocs.hu

ALKOSS 
– képzőművészeti és irodalmi pályázat

Az alábbi témakörben pályázhatnak az alkotó kedvű egyetemi pol-
gárok:

Nexus- kapcsolatok

A beérkezett képeket, szobrokat kiállítják a Nagyvárad téri Elmé-
leti Tömb Aulájában, illetve megtekinthetők lesznek a Jótékonysá-
gi Gálaest alkalmával. A legjobb irodalmi műveket a Semmelweis 
Kiadó által készített kiadványban mutatják be.

Semmelweis Csütörtök

Zenés színházi est neves művészek közreműködésével.
március 17. 17 óra

Versmondó és Szép magyar beszéd verseny

A jelentkezők versmondással, valamint prózai mű felolvasásával 
indulhatnak. Az előadásokat többtagú zsűri értékeli, és a legjob-
bak a Gálaesten is hallhatók lesznek majd.

március 21. 17 óra 
(Csete Dániel: kazinczy.versmondo@gmail.com)
Helyszín: II. Sz. Patológia Intézet, Könyvtár

Virtuózok viadala – verseny hangszerekkel

A versenyzők hangszereikkel, hangszálaikkal léphetnek fel. A leg-
jobb virtuózok a zsűri döntése alapján a Jótékonysági Gálaesten is 
szerepelnek majd.

március 23. 17 óra 
(Oláh Dániel: virtuozok2011@gmail.com)
Helyszín: Egészségtudományi kar Vas utcai épületének aulája

Művész-mozgás – egyéni és csoportos táncverseny

A fellépők egyéni, páros, és csoportos kategóriában is indulhat-
nak. 

március 29. 17 óra  
(Laurik Lenke:  stf.tancverseny@gmail.com)

Semmelweis Tavaszi Fesztivál 2011
Jótékonysági Gálaest

A zsűri döntése alapján az egyes programok legjobbjai az ünne-
pélyes Gálaesten is felléphetnek. Így a rendezvénysorozat csúcs-
pontján a Semmelweis Egyetem polgárai sokszínű és minőségi 
előadásokkal tarkított estet tölthetnek együtt. A jótékonysági Gá-
laest adományait a Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájának 
ajánlják fel.

március 31. 17 óra, Nagyvárad téri Elméleti Tömb díszterme
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Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Semmelweis Bált. 
Idén január 29-én ismét a Szépművészeti Múzeum adta az impozáns 
rendezvény helyszínét. Összesen 330 fő vett részt a bálon. Egyetemünk 
vezetői és a tanszékvezetők mellett a politikai és művészeti élet is 
képviseltette magát a rendezvényen mintegy 60 meghívott vendéggel. 

Semmelweis Bál 2011

Örvendetes, hogy sok egyetemi dolgozó 
élt a számukra felajánlott kedvezményes 
belépők megvásárlásnak lehetőségével. 
A hajnalig tartó táncot kiváló produkciók 
előzték meg: az ecuadori születésű varázs-
latos tenor, Xavier Rivadeneira, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese énekelt, 
a zenei hátteret a Győri Nemzeti Színház 
zenekara biztosította Kaposi Gergely ve-
zényletével. A műsort a Botafogo Tánc-
együttes fellépése színesítette. 

Köszöntő gondolatok
Tulassay Tivadar személyes hangvéte-
lű báli nyitó gondolatait jól egészítette ki 
az elmúlt év  eredményeit, sikereit  össze-
foglaló rektori levél, amely az asztalukon fo-
gadta a vendégeket.  Ebből idézünk: 
Ismét eltelt egy év, és büszkék vagyunk, 
hogy a Semmelweis Egyetem 2010-ben is 
kiemelkedő sikereket ért el a kutatásban, 
gyógyításban, oktatásban, az emberi élet 
védelmében. Örömmel tölt el az is, hogy 
az egyetem presztízse hazai és nemzetközi 
szinten nőtt, s aktív társadalmi szerepválla-
lása okán jelentős véleményformáló ténye-
zővé vált.

A kutatásokat számszerűsítő kimutatások 
szerint egyetemünk évek óta az elsők kö-
zött van. Ennek is betudható, hogy elnyer-
tük a Kutatóegyetem kitüntető címet. 
A nemzetközi együttműködést erősítendő, 
s a kiemelkedő teljesítményt elismerve át-
adtuk a Semmelweis Budapest Award dí-
jat J. Nicholson brit kutatónak. A legran-
gosabb tudományos rendezvényünkön, a 
Semmelweis Szimpóziumon, a Nobel dí-
jas előadó mellett a szakma emblematikus 
elitje tartott előadásokat. A kutatási ered-
mények hasznosítása is biztató.

Kutatás
21 szabadalom, 16 prototípus, 12 kisvál-
lalkozás, az iparral való egyre gyümölcsö-
zőbb együttműködés fémjelzi a sikert. Új 
kutatási hálózatokat hoztunk létre (Nano-
medicinális hálózat, Bioimaging Konzorci-
um, Személyre szabott terápia – molekulá-
ris neurológia).
Kutatási és oktatási eredményességünk-
nek köszönhetően Európa és Észak-Ame-
rika után jelentősen erősödtek szakmai 
kapcsolataink Ázsiában, és a Távol-Kele-
ten is.

Részt veszünk az Európában is élenjáró sze-
mészeti műtéti eljárások bevezetésében. 

Betegellátás
A TÁMOP által támogatott HÍD projektünk 
középpontjában a szív-érrendszeri beteg-
ségek megelőzése, az elkerülhető hirtelen 
szívhalál áll. Sportegészségügyi felkészült-
ségünk elismeréseként a profi  kajak-kenu 
válogatott partnerei lettünk. Saját erőből 
szervezünk onkológiai koordináló és ellátó 
központot, motorjai vagyunk a transzplan-
táció fejlesztésének hazánkban, és tele va-
gyunk tervekkel a jövő évre is.

Oktatás
Nemzetközi szinten a legjobbak között is 
megálljuk helyünket. Diákjaink 64 ország-
ból választanak minket, világversenyeken 
nyertek nemzetközi díjakat, professzora-
ink munkásságát nemcsak szakmai, hanem 
magas rangú állami kitüntetésekkel is elis-
merték. A hazai oktatási rangsorokban ab-
szolút első az orvosképzés, de a többi kar is 
dobogós helyezést ért el. Új kart alapítot-
tunk az Egészségügyi Menedzserképző in-
tézet bázisán. Élére álltunk egy nemzetgaz-
daságilag is fontos kezdeményezésnek, az 
oktatásexportnak, díjat alapítottunk a mé-
dia számára az egészséggel kapcsolatos 
valós ismeretek és értékek terjesztésére.
Épületeinket folyamatosan felújítjuk, so-
kan megcsodálják a Semmelweis Szalon-
nak is helyet adó központi épület belső 
tereit, s a legkorszerűbb oktatást is kiszol-
gáló Nemzetközi Építészeti Díjat nyert El-
méleti Orvostudományi Központot, vagy a 
Fogorvostudományi Központot.
Most azonban ünnepelünk. Kilépve a min-
dennapok feladataiból szeretnénk emelke-
dett hangulatban és méltó helyszínen el-
tölteni egy kellemes estét!
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Hírek, események

Folyóirat, melynek célja az orvostörté-
neti kutatások, események, problémák 
 értelmezése a tudomány különböző 
 területein. A kutatások központja az em-
ber: az egészség-betegség, a gyógyítás 
szemlélete, járványok, caritas, könyörüle-
tesség, egészséges életre törekvés, és azok 
tágabb értelmezése a tudományok, a mű-
velődéstörténet területein, az ókortól nap-
jainkig.
Dr. Forrai Judit, alapító főszerkesztő irá-
nyításával készül a Kaleidoscope, műve-
lődés-tudomány- és orvostörténeti (peer 
review) online kétnyelvű folyóirata a Nép-

egészségtan Intézet  Orvostörténeti Mun-
kacsoport gondozásában. 
A portál lehetővé teszi, hogy a hazai és 
nemzetközi kutatók, PhD hallgatók rövid 
időn belül tudjanak publikálni. A szerkesz-
tőbizottság és a Tudományos Tanácsadó 
Testület tagjainak személye garancia arra, 
hogy a folyóirat hamarosan nemzetközi 
rangra emelkedjen.
A név a görög kalosz, az eidosz és a -szkop 
szavakból és képzőből ered,  a szép formá-
kat néző játékot, amely a lap témáinak sok-
színűségét jelenti. 
www.kaleidoscopehistory.hu   

Kemény Ferenc és kora
A Magyar Sporttudományi Társaság Sport-
történeti szakbizottsága, az MTA Pedagógia 
Bizottság neveléstörténeti albizottsága, az 
NSI Magyar Sportmúzeum és a TF-kar Társa-
dalomtudományi Tanszéke január 21-én több 
száz fő részvételével  emlékkonferenciát tar-
tott Kemény Ferenc és kora címmel a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság alapító tagja szü-
letésének 150. évfordulója tiszteletére. Az 
eseményre több száz résztvevő regisztrált. 

Inzulinpumpa 
gyermekeknek

Az I. Sz. Gyermekklinikán január 29-én 
az intézmény és a Medtronic szervezé-
sében inzulinpumpát használó gyere-
keknek és szüleiknek rendeztek prog-
ramot, hogy lehetőséget nyújtsanak  a 
pumpahasználattal kapcsolatos tapasz-
talatcserére. Szakemberek válaszoltak 
az aktuális kérdésekre, előadás kereté-
ben ismertették a bólus varázsló és a 
szenzor használatát. A szakmai prog-
ramot dr. Körner Anna egyetemi do-
cens vezette. A megjelenő családok le-
hetőséget kaptak, hogy megismerjék 
egymás gondjait, sikereit, a gyerekeket 
pedig meglepetés vendég, tombola és 
ebéd várta.

Emlékérmes
Az orvostörténet 
oktatásának terén 
kifejtett munkássá-
ga elismeréseként 
dr. Forrai  Judit (ké-
pünkön) egyetemi 
docens (Népegész-
ségtani Intézet) 
Weszprémi István 
Emlékérem kitün-
tetést kapott, me-
lyet február 10-én 
a Semmelweis Or-
vostörténeti Könyv-
tár Dísztermében 
vett át.

Pályázati hírlevélből

Szakértői tanulmányutak

Kiíró: Európai Bizottság. 
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

A program célja: Az Európai Unió oktatási 
és képzési rendszereket érintő célkitűzései-
nek támogatása; az európai szintű informá-
ció- és tapasztalatcsere elősegítése az ok-
tatási és képzési kérdésekben, a szakértői 
tanulmányutak résztvevői által megszer-
zett ismeretek és nemzetközi tapasztalatok 
terjesztése, a szakértői tanulmányutaknak 
az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram-
mal, valamint az Egész életen át tartó tanu-
lás program más alprogramjaival való össze-
kapcsolása.

Beadási határidő: 
március 31.; október 14.
Bővebb információ:
http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-
kapcsolatok/nemzetkozi-palyazatok/
szakertoi-tanulmanyutak

Az Erasmus Mundus

A program célja, hogy támogassa az eu-
rópai felsőoktatást, segítsen javítani és bő-
víteni a hallgatók karrierlehetőségeit, elő-
mozdítsa a kultúrák közötti párbeszédet, és 
együttműködéseket alakítson ki Európa és 
a világ felsőoktatási intézményei között. A 
program működésére az Európai Unió közel 
1 milliárd eurót biztosít 2008–2013 között.
Az alábbi alprogramokra lehet pályázni:
Közös képzések (mesterképzések és doktori 
képzések) 
Partnerségek (Erasmus típusú mobilitási 
együttműködések a világ felsőoktatási in-
tézményeivel) 

Az európai felsőoktatás vonzerejének 
növelése (Projektek) 

Beadási határidő: 
április 29.
Bővebb információ: 
http://www.erasmusmundus.hu 
 weboldalon, az Európai Bizottság hon-
lapján, valamint a 
http://www.tpf.hu/pages/contentnews/
index.php?page_id=116&news_id=1143 
oldalon.

Az EU-Kanada felsőoktatási, 
szakképzési és ifjúsági együttműködési 

keretprogram

Európai és kanadai felsőoktatási intézmé-
nyek nyújthatnak be pályázatot közös kép-
zésekkel, képzési együttműködésekkel és 
transzatlanti hallgatói és oktatói mobilitás-
sal kapcsolatban.

Beadási határidő: 
március 31.
Bővebb információ:
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_
cooperation/eu_canada/funding/
call_2011_en.php

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

Kaleidoscope

Gyógyszeripari pályázat
A Richter Gedeon Nyrt. gyógyszercélpont 
azonosítására, validálására szolgáló kutatá-
si javaslatokra és megvalósítási terv kidolgo-
zására kétfordulós pályázatot hirdet március 
16-i beadási határidővel: 
http://www.richter.hu/HU/Pages/
temapalyazat20110214.aspx
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Gondolkodunk, tehát vagyunk! 

Az Egészségtudományi Kar teljes képzési 
kínálatát, a nemzetközi szinten is kiemel-
kedő infrastrukturális adottságú épüle-
tet, valamint a hallgatói szolgáltatásokat 
ismerhették meg az érdeklődők a január 
28-i kari nyílt napon. Ezeken kívül ízelítőt is 
kaphattak a különböző szakirányokon fo-
lyó munkából a bemutató programokon 
a laborokban, demonstrációs termekben 
és tantermekben, ahol a leendő hallgatók 
célzottan az adott szakirányra vonatkozó 
információkhoz juthattak egyrészt szemé-
lyesen, másrészt a kar képzéseit bemuta-
tó gazdagon illusztrált kiadványokból. A 
résztvevők számát nézve megjósolható, 
hogy idén sem csökken az ide felvételizők 
száma.

Tk

A XI. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakki-
állításon (január 21-22.) egyetemünk mind 
a hat kara részt vett. Közel kétszáz stand-
dal, minden eddiginél színesebb program-
kínálattal várta a látogatókat. A hagyomá-
nyoknak megfelelően szinte valamennyi, a 
mintegy 50 hazai felsőoktatási intézmény, 
néhány külföldi oktatási intézmény és szá-
mos nyelviskola képviseltette magát. Be-
mutatták a legújabb oktatási fejlesztése-
ket, taneszközöket és módszereket is. A 
kiállítással párhuzamosan idén szakmai fó-
rumot is szerveztek az Educatio Fókuszban 
a közoktatás címmel. 
www.educatio.hu/educatio2011

Nyílt nap az ETK-n

A diabetes mellitus és társbetegségek  

A diabetes mellitus és társbetegségek címen tudományos ülést tartott a Diabetológiai és 
Anyagcsere Alapítvány, valamint a Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinikája, 
közös szervezésben, októberben.

Hagyományos tudományos ülés kiállítókkal  
Míg bent az előadóteremben a  magas színvonalú előadások zajlottak, addig kint, a szüne-
tekben a kiállítók mutathatták be termékeiket.
Nem az első alkalom volt ez! Már több éve sikeresen zajlik a prof. dr. Somogyi Anikó és 
munkatársai szervezésében ez a tudományos ülés, amely mind az orvosok, mind a szak-
dolgozók számára pontszerző is egyben.

Rendszerváltó 
egyetem
Ez a címe annak a dokumentumfi lmnek, 
amelyet a rendszerváltás körüli egyetemi 
időszakról készített Oláh Zoltán rendező. 
A nagy sikerű alkotást február 7-én mutat-
ták be a Semmelweis Szalonban. Későbbi 
lapszámunkban beszámolót olvashatnak 
az eseményről.
A fi lmet vetíteni fogja a Duna Televízió!

Szalonbeli esték
December 9-én Kubinyi Anna textil-
művész, 16-án Tamás Menyhért író-
költő volt a vendég, január 20-án pedig 
Kudász Emese képeiből nyílt kiállítás 
a Semmelweis Szalonban. A rendezvé-
nyekről későbbi lapszámunkban olvas-
hatnak beszámolót.

A Medikus Zenekar várja zenészek jelent-
kezését, vonósok a modosorsolya@gmail.
com, a fúvósok pedig a 
szobi.bence@gmail.com címre írjanak.
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Dr. Nyerges Mihály (1946 – 2010) 

Nyerges Mihály 1946. 
január 25-én szüle-
tett Átányban. Iskolá-
it Bátaszéken, majd Szek-
szárdon végezte, a Garay 
János Gimnáziumban. In-
nen került a TF-re, az os-
kolába, melyhez közel öt 
évtizeden át maradt hű-
séges. Testnevelő taná-
ri diplomát, majd atléta 
szakedzői oklevelet szer-
zett 1968-ban, 1974-ben 
az ELTE BTK-n szocioló-
gusi oklevelet. 1983-ban 
bölcsészdoktorként, szo-
ciológusként szerzett tu-
dományos fokozatot az 
ELTE-n summa cum laude, 
1997-ben az ELTE-n vehet-
te át PhD-oklevelét, 2001-
ben habilitált a SE TSK-án. 
2010-ben vehette át pro-
fesszori kinevezését.
Pályája mindvégig szere-
tett sportága és intézmé-
nye közelében ívelt. Friss 
diplomásként az ELTE 
Testnevelési Tanszékén 
testnevelőként iskoláját, 
atlétaként, vezetőedzőként, szakosztályve-
zetőként egyesületét szolgálta. 1975-ben 
tért vissza a TF-re, a Testnevelés-elmélet 
Tanszéken tanársegédként, majd adjunk-
tusként tevékenykedett. 1980-ban a MASZ 
főtitkára, de emellett is óraadó tanár a TF-
en. 1989-től egyetemi docensként okta-
tott tovább. 1999-től tanszékvezető lett a 
Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszé-
ken, melyet haláláig vezetett, 2010-ben 
már egyetemi tanárként.
Fő szakterülete a vezetés – szervezés – 
sportszervezés, az általános sportme-
nedzsment, e témákban a TF-en, a társ-
egyetemeken, főiskolákon tartott remek 
előadásokat.
Szakmai hírét – tanulmányutak, konfe-
renciákon tartott előadások mellett – a 
pennsylvaniai Slippery Rock Egyetemen 
vendégtanári (1993-94), az Európai Sport-
menedzsment Társaság Masters kurzusa-

in (1995), a European Network in Higher 
Education programban oktatói tevékeny-
sége, s európai vendégelőadói megbízatá-
sai öregbítették.
Aktívan részt vett a PhD-képzésben, a hazai 
sportélet, sportigazgatás és testkulturális 
felsőoktatás  sok munkatársának témave-
zetőjeként.
Kutatásokat végzett sportmenedzsment 
témákban, számos jelentős publikációt 
megjelentetve.
Az oktatásfejlesztésben a sportmenedzs-
ment hazai fejlesztési lehetőségeit, elméle-
ti – gyakorlati aspektusait, fejlesztését vizs-
gálta az európai egyetemekhez igazodva. 
A többciklusú képzési rendszer áttérési fo-
lyamatában is aktívan vett részt. 
Hosszú évek munkájával megalapította a 
sportmenedzser mesterszakot, melyen a 
Corvinus Egyetemmel közösen 2008-ban 
indult, és 2010-ben végzett az első MSc-s 

évfolyam. Ő tekinthető a hazai sportmene-
dzser képzés megteremtőjének.
Munkája mellett kész volt felelősség-
teljes vezetői pozíciókat betöltve szol-
gálni intézményét, szilárd értékren-
di alapjaihoz ragaszkodva. 1989-től a TF 
Sportmenedzsment szakcsoportjának ve-
zetője, 1990-1993-ig a TF Egyetemi Taná-
csának választott elnöke volt. 1999-től ve-
zette a Sportmenedzsment és Rekreáció 
Tanszékét.
2001-ben választották a SE TSK dékánjává. 
Áldozatos tevékenysége elismeréseként 
2004-ben ismét őt választották meg. Em-
beri tartása példát mutat a jelen és a jövő 
TF-es vezetőinek.
Maradandót alkotott az atlétikában is: vá-
logatott tízpróbázóként, majd a hazai és 
az európai atlétikai élet jelentős szerveze-
tinek vezető tisztségviselőjeként. A BEAC-
ban a szakosztály vezetője lett, a MASZ 
főtitkára 9 éven át, aktív tagja a MASZ el-
nökségének, hat évig alelnök. 1988–1996 
között a kontinentális szövetség elnöksé-
gébe többször újraválasztották. Az 1998-
as budapesti Atlétikai Európa-bajnokság 
szervező bizottságában az egyik legjelen-
tősebb részterület vezetőjeként járult hoz-
zá az EB szakmai sikereihez.
Művelt lénye, embersége, kvalitásai szá-
mos tudományos, szakmai társasági, bi-
zottsági tagságra, vezetői posztra tették 
alkalmassá.
Tragikus hirtelenségű halála egy szép, tel-
jes, példás élet lezárásaként következett be 
december 31-e éjszakáján. Erős, jókedvű és 
magabiztos lénye nagyon hiányozik az isko-
la falai közül. Intézményünk jelmondatát, a 
Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts! idézet lé-
nyegét megtestesítő alakját gyászoljuk, de 
emlékét, hangját, mosolyát megőrizzük és 
tovább adjuk a jövő TF-esei számára!

A TF közössége nevében fájó szívvel bú-
csúzunk dr. Nyerges Mihály tanár úrtól.
Nyugodjék békében!

Dr. Tihanyi József

Szomorúan vettük tudomásul a hírt, 
hogy dr. Tahin Emma végleg eltávo-
zott. Emberpróbáló erővel, hatalmas 
kitartással, fegyelmezett életmóddal 
küzdött betegsége ellen. Soha nem 
adta fel, mindig bizakodott és fan-
tasztikus tűrőképességgel viselte el 
azt, amire sokan nem lennénk képe-
sek. Későbbi lapszámunkban közlünk 
necrologot.

Az óév utolsó órájában fájdalmas veszteség érte a sportvilágot és a TF-et. 
Életének 65. évében elhunyt dr. Nyerges Mihály, a TF korábbi dékánja, 
tanszékvezető egyetemi tanár. A gyászolók nevében dr. Szél Ágoston, 
rektorhelyettes, dr. Schulek Ágoston, a TF korábbi rektorhelyettese, 
oktatója, és Róth Ferenc, a BEAC képviselője búcsúzott a temetésen, 
a SE és a TF saját halottjától.
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E-könyvek a Semmelweis Kiadóban

A program Windows és Mac OS operá ciós 
rendszerekkel működik. A telepítéshez és 
aktiváláshoz, valamint a program súgójá-
nak használatához internetkapcsolat szük-
séges.

E-könyv olvasó programok
Számos hardvert, szoftvert vizsgálunk és 
próbálunk ki manapság. A DRM-védelmet 
olvasó programok és eszközök nyilvánvaló-
an egyre bővülnek. Már nemcsak a Digital 
Editions program tudja olvasni a DRM-
védett fájlokat, hanem például a Windows 
alatt futtatható Copia program is, aminek 
van már érintőképernyős változata is. Rá-
adásul bejönnek a képbe az androidos 
okostelefonok és főleg a tábla PC-k, ame-
lyek tovább bonyolítják a dolgot.  
Úgy látjuk, eljön az az idő, amikor már nem 
tudunk minden részletre kiterjedő tanácsot 
adni az olvasóknak, hiszen átláthatatlan az 
összes elérhető szoftver a világon, ráadá-
sul mindegyiket nem is tudjuk megismerni, 
mert ehhez nincs kapacitásunk. Csak álta-
lános tanácsokat adhatunk, és fel kell hív-
ni az olvasók, a leendő vásárlók  fi gyelmét, 
hogy ha a Digital Editions programon túl 
valamelyik másik program mellett szeret-
nének dönteni, akkor a könyvvásárlás előtt 
tájékozódjanak az interneten, kérdezzenek 
rá a program készítőjénél, hogy mire kell 
odafi gyelniük. 
A sokat kritizált e-olvasó programok fej-
lődnek, okosodnak..., ne mondjunk rájuk 
 fűt-fát, egyik szoftvernek ez, a másiknak 
az a hibája, komfortja. A lényeg, hogy van 
már választék, s mindenki maga dönthe-
ti el, melyik szolgáltatása áll legközelebb a 
szívéhez. Kiadónk e-könyvei olvasásához a 
Digital Editions programot ajánljuk. 
Mielőtt valaki e-könyv vásárlásra szán-
ja el magát, tanácsos regisztrálnia magát 
az Adobe oldalán, s ezzel kap egy egye-
di azonosítót, ún. Adobe Accoun tot, vagy 

másképpen Adobe ID-t, ami tulajdonkép-
pen nem más, mint a megadott e-mail-cí-
me és megerősített jelszava, mert a későb-
biekben erre mindenképpen szükség lesz, 
ha a könyvét más számítógépre, vagy akár 
okostelefonra, tábla PC-re szeretné áttenni, 
vagy egyszerűen a könyveit meg szeretné 
őrizni és biztos szeretne lenni benne, hogy 
később is fogja tudni olvasni őket egy maj-
dani sokadik számítógépen. 

Adobe ID
Az is indokolja ennek az ID-nek a meg-
szerzését, mert a kínálatban egyre több 
 e- könyvolvasó szoftver jelenik meg, 
 amellyel lehet DRM-védett könyveket ol-
vasni, s bár ezek természetesen mind kü-
lönböznek, egy dologban megegyeznek: a 
védett fájlok olvasásához kérni fogják ezt 
az azonosítót, és ha ez nekünk van, akkor 
nem kell attól tartanunk, hogy mondjuk 
egy androidra írt Aldiko olvasóprogram-
mal meg fogjuk-e tudni nyitni a könyvet. 
Természetesen enélkül is vásárolhat bár-
ki e-könyvet – például a Digital Editions 
programban való olvasásra egyszerű név 

nélküli regisztrációval is, de akkor elveszíti a 
hordozhatóság lehetőségét, mert a további-
akban nem fogja tudni azonosítani magát, 
jelezni, hogy a könyv az övé, hiszen a prog-
ramok nem számlákat várnak, megelég-
szenek egy azonosítóval is: ez az Adobe ID. 

Figyelem! 
Javasoljuk, hogy a telepítéskor kapott, illetve beállított Adobe ID azonosítóját és 
jelszavát gondosan őrizze meg. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ha a szoftvert 
frissíti vagy lecseréli számítógépét és emiatt újra kell telepítenie a programot, akkor 
a korábban megvásárolt, másolásvédett e-könyveit az újratelepített szoftverrel is 
kezelni tudja.

�  Honlapunkról egyszerűen telepítheti a Digital Editions olvasóprogramot

A Semmelweis Kiadó honlapján megvásárolható digitálisan 
másolásvédett (DRM) elektronikus könyvek az Adobe Digital Editions 
szoftver segítségével olvashatók és kezelhetők (pl. másolhatók mobil 
olvasó eszközökre). 

Amennyiben  ez az azonosítónk már meg-
van, utána egy szerűen tudjuk telepíteni a 
Digital  Edit ions olvasóprogramot.  
A telepítés elindítása legegyszerűbben a 
www.semmelweiskiado.hu honlapján az 
e-könyveim menüjéből lehetséges.

A Digital Editions telepítése
Telepítés után első indításkor feljön egy 
aktiváló ablak, amelyben két lehetőség 
van: az Authorize Computer vagy a Do not 
Authorize Computer. Az első esethez kell 
regisztrálni az Adobi oldalán egy  e-mail 
címmel és jelszóval, ami eredményeként 
kapunk egy Adobi ID-t (erről már előbb 
szóltunk), s ha minden telepítésnél ezt 
használjuk, akkor újratelepítésnél is tud-
juk használni e-könyveinket. Ha azonban a 
Do not Authorize Computer opciót választ-
juk, akkor csak egy helyi azonosító keletke-
zik, amely választása esetén fi gyelmeztet 
is a program, hogy az így letöltött e-köny-
vek olvashatatlanok lesznek más eszközön 
vagy az operációs rendszer újratelepítése 
után. 
Most már megvan a szofverünk, innentől 
kezdve a kiadó honlapjáról különböző le-
hetőségekkel (kölcsönzés, vásárlás, nyom-
tatási lehetőség) banki vagy mobilfi zetés 
után bárki letöltheti e-könyvét. A Digital 
editions tárolja és kezeli, annak segítségé-
vel szortírozhatja, olvashatja e-könyveit.
Köszönjük a fi gyelmet és sikeres e-könyv 
letöltést kívánunk!

Békésy János és Vincze Judit




