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Scherfel Tibor

HAJÓNAPLÓ
A könyv betekintést ad egy karizmatikus magyar sebész életútjába. A szakmai teljesítmény 
bemutatása mellett megismerkedhetünk Scherfel Tibor alkotó énjével, és ízelítőt kapunk 
rajzainak és festményeinek konzekvens hangulatából. Megismerhetjük a biztonságot jelentő 
családi hátteret is, betekintve a hétköznapok felemelő pillanataiba. A könyv szubjektív hang-

nemben írja le az életutat, ezért találó a „Hajónapló” cím. 

4800 Ft

ÍGY FEST EGY SEBÉSZ. . .

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

Megvásárolható a Legendus és az EOK Könyvesboltokban, illetve 
megrendelhető honlapunkról.

http://www.semmelweiskiado.hu/konyvek/?itemid=1337
www.semmelweiskiado.hu
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Alumni találkozó 2015
Dátum:  2015. november 28.

Időpont:  15:00

Helyszín:  Elméleti Orvostudományi Központ  
(Budapest 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)

Szeretettel hívjuk minden végzettünket,  különösen a jubiláns 
évfolyamokban, azaz 1955., 1965., 1975., 1985., 1990., 1995., 
2005. évben végzetteket a 2015-ös Semmelweis Alumni 
Találkozóra.

Program:
15:00 – 17:00 Évfolyam- és csoporttalálkozók
15:00 – 17:00 Intézetlátogatások
17:00 –  18:15 Villanások – előadások jubiláns évfolyamok 

néhány prominensétől
18:30 – 19:00 Kulturális programblokk
19:00 – 23:00 Gálavacsora
15:00 –  23:00 Kiállítás – egészségügyi művészkollégák alkotásai

Kedvezményes szabadidős programok az egyetem 
hallgatóinak és munkatársainak
A Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság megállapodást kötött budapesti szín-
házakkal, mozikkal, múzeumokkal, így a Semmelweis Egyetem munkatársai és hallgatói több 
intézmény programjaira kedvezményesen vásárolhatnak jegyet, bérletet. Emellett 
kedvezményes sportolási lehetőségeket is igénybe lehet venni az egyetemen. 

További részletek a Semmelweis Egyetem honlapján: 
http://semmelweis.hu/munkatarsaknak/szabadido/

A Semmelweis 
Egyetem elérhető 

már az  
Instagramon is: 

https://www.
instagram.com/

semmelweis_
egyetem

https://www.instagram.com/semmelweis_egyetem
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Beszámoló a Szenátus októberi üléséről
Több ponton módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), személyi döntéseket hozott és szabályzatokat fogadott 
el a Szenátus az október 29-i ülésen.

Dr. Szél Ágoston rektor bejelentette, hogy a HÖOK elnökének 
mediálásával fontos egyeztetésre került sor a Semmelweis Egye-
tem Hallgatói Önkormányzat vezetésének újraválasztásáról. Az 
erről készült jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a rektor által 
három nyelven kiírt önkormányzati választás során az idegen 
nyelvű hallgatók teljes jogú részvételével (választók és választ-
hatók) és az arányos kari képviselet szempontjainak figyelembe 
vételével új és ideiglenes testület jön létre, amelynek legfonto-
sabb feladata a SE HÖK új alapszabályának elkészítése és elfo-
gadása lesz.
A Szenátus többségi szavazással megerősítette a Klinikai Központ 
Tanácsadó Testületének (KKTT), dr. Merkely Béla elnök által jelölt 
öt klinikus tagját: dr. Ács Nándort (II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Klinika), dr. Gál Jánost (Aneszteziológiai és Intenzív Terá-
piás Klinika), dr. Nyirády Pétert (Urológiai Klinika), dr. Szabó 
Attilát (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) és dr. Tamás Lászlót 
(Fül-Ott-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika).
Dr. Molnár Miklós Győzőt az Általános Orvostudományi Kar gra-
duális képzésért felelős dékánhelyettesévé választotta a testület, 
így dr. Kellermayer Miklós lemondása után ismét három dékán-
helyettese van a karnak. A testület javaslatot tett személyi kérdé-
sekben, és az óvodavezetői megbízásra Becsei Zsoltot, az I. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika főnővéri megbízásra Négrádi Évát, 
a Rektori Titkárság titkárságvezetői megbízásra Márton Emőkét 
javasolta. A Szenátus elfogadta dr. Remport Ádám (Transzplan-
tációs és Sebészeti Klinika), illetve dr. Balla András (Élettani Inté-
zet) docensi pályázatait is.
A Szenátus – elsősorban a nemzeti felsőoktatási törvény módo-
sításai miatt – változtatott a Szervezeti és Működési Szabályzat 
(SZMSZ) A Semmelweis Egyetem oktatóinak és kutatóinak, továbbá 
más dolgozóinak jogállásáról, a foglalkoztatási követelményrend-
szer részletes szabályairól szóló részén, továbbá a Szervezeti és 
Működési Rend kapcsolódó rendelkezésein.
A jelenlegi módosítás eredményeként munkakörönként határoz-
zák meg a tanításra fordított idő minimumát, valamint a törvény, 
és így a belső szabályzat is meghatározza azt, hogy a tudomá-
nyos kutatási tevékenységre fordított idő legalább a munkaidő 
húsz százaléka legyen. Tudományos kutatói munkakörben az új 
szabály szerint a korábbi 90 helyett a teljes munkaidő 80 százalé-
kát kell a tudományos tevékenység ellátására fordítani, valamint 
a munkakörhöz tartozik az oktatás is.
Meghosszabbították a tudományos fokozat megszerzésére ren-
delkezésre álló időt: a korábbi nyolc helyett tíz évre, így aki ennyi 
idő alatt ezt nem szerzi meg, nem foglalkoztatható oktatóként. A 
munkáltatónak ötévente felül kell vizsgálnia és ellenőriznie kell, 
hogy az oktató teljesíti-e a foglalkoztatási követelményrendszer-
ben meghatározott feltételeket. Az első év, amikor ezt kötelező 
megtenni 2016 lesz. A módosítás értelmében az oktatói és a kuta-
tói munkakörökben a közalkalmazotti foglalkoztatás felső határa 
hetven év.
A szenátus módosította az egyetem SZMSZ-ét a hatékonyabb 
működés, a jogszabályi megfelelés, illetve a fenntartói elvárások-
nak megfelelően. Ennek keretében döntöttek egyebek mellett 
arról, hogy 2016. január 1-vel önálló tömbigazgatóságként létre-
jön az Anatómia Tömb, amely magában foglalja II. Sz. Patológiai 
Intézetet, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetet, vala-
mint a 2016. január 1-vel létrejövő egyesített Anatómiai, Szövet- 
és Fejlődéstani Intézetet. A SZMSZ módosításban tételesen meg-
határozták a rektorhelyettesek feladatait, valamint pontosították 
a rektor és a kancellár helyettesítésének rendjét.

A Szenátus összevonta a Neurológiai Klinikát és a Kútvölgyi Klini-
kai Tömb Neurológiai Csoportját. A döntés oka egyebek mellett 
az volt, hogy egy telephelyen gazdaságosabban, a kapacitások 
optimális kihasználásával megoldhatóak a területi ellátási kötele-
zettség feladatai. Az összevonással erősíthető továbbá a graduá-
lis és a posztgraduális neurológiai képzés.
A testület módosította Felülbírálati Bizottság összetételét és az 
eljárástechnikai szabályokat.   Ügytípusok szerinti formanyom-
tatványokat vezetnek be és a jövőben az állandó tagok mellett 
ugyancsak ügytípusok szerint vesznek részt eseti tagok a bizott-
ság munkájában.
Döntés született a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvos-
tan Tanszék tanszéki csoporttá alakításáról, továbbá az Anesz-
teziológiai és Intenzív Terápiás Klinikához rendeléséről a haté-
konyabb működés és a magasabb szakmai színvonalú oktatás 
érdekében. Tanszéki csoportok jönnek létre az Asklepios Campus 
hamburgi részlegén azért, hogy a budapesti klinikák szorosabb 
szakmai kontrollt gyakoroljanak az oktatás felett. A Szenátus elfo-
gadta, hogy első körben a III. Sz. Belgyógyászati Klinika, illetve az 
I. Sz. Sebészeti Klinika hozzon létre tanszéki csoportot.
A szenátus elfogadta az új Vagyonvédelmi és Rendészeti Sza-
bályzatot, valamint az új Tűzvédelmi Szabályzatot. Ezek megújí-
tására többek közt azért volt szükség, mert mindkét szabályzat 
tíz évvel ezelőtt készült. A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabály-
zatba bekerültek a parkolással kapcsolatos szabályok is.  Megsza-
vazta továbbá a testület az Erasmus+ Szabályzatot, mely bizto-
sítja, hogy a Semmelweis Egyetem 2020-ig részt vehessen a prog-
ramban.
A szenátusi ülésen dr. Szél Ágoston és dr. Szász Károly kérésre 
dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes rövid prezentá-
ciót tartott a Semmelweis Egyetem tudományos teljesítményé-
nek alakulásáról. A beszámoló után, az elhangzott hozzászólá-
sokra reagálva azt javasolta, hogy a témát részletesebben is vitas-
sák meg egy Kutatói Szalon keretében.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Folyamatos tájékoztatás az új iratkezelési 
rendszerről az egyetem honlapján
Már elérhetők az egyetemi honlapon az új, egységes iratke-
zelési rendszer bevezetésével kapcsolatos információk és tájé-
koztatók.  Az erről szóló menüpont a  Jogi és Igazgatási Főigaz-
gatóság honlapján belül található és csak az egyetem belső 
hálózatából látható: http://semmelweis.hu/jogigfoig/iratke-
zeles
A projektet irányító bizottság elfogadta, hogy 2016 január 1-től 
egységes iktatókönyvet vezetnek be az egyetemen, a szerve-
zeti egységek nevében pedig csak az arra feljogosított mun-
katársak rendelkeznek majd iktatási jogosultsággal a Poszei-
don rendszerben. A kijelölt felhasználók számára oktatást szer-
veznek, mely két részből áll majd: az elsőben áttekintik és fel-
frissítik az iratkezeléssel   kapcsolatos általános ismereteket, a 
másodikban pedig a Poszeidon iratkezelési rendszer haszná-
latával kapcsolatos  újdonságokkal ismertetik meg a résztve-
vőket. Az oktatások november 11-től folyamatosan indulnak.
A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem honlapján 
olvasható: http://goo.gl/t4wQpJ
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Egyetemi tanári kinevezési okiratot vehetett át dr. Ács Nándor, 
az II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, dr. Geiszt 
Miklós, az ÁOK Élettani Intézet egyetemi docense, dr. Mócsai 
Attila, az ÁOK Élettani Intézet docense és dr. Polgár Csaba, az 
ÁOK Onkológiai Tanszék megbízott vezetője. Főiskolai tanári 
kinevezést kapott Veresné dr. Bálint Márta, az ETK Dietetikai és 
Táplálkozástudományi Tanszékének docense.

Semmelweises kitüntetettek Batthyány-Strattmann 
László születésének évfordulóján

Akadémia díjazottak:  
dr. Jeney András, dr. Kéri 
György

Egyetemi és főiskolai 
tanári kinevezések

Aranyosi Gáborné, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika klinikavezető főnővére Batthyány-Strattmann László-díjban részesült 
szakmai munkája, kimagasló teljesítménye elismeréseként, Pálinkás Emilné, a klinika főnővére pedig Miniszteri Elismerő Okleve-
let vehetett át magas színvonalú szakmai munkájáért a Vigadóban rendezett ünnepségen.

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézetének professor emeritusát több daganatgátló gyógy-
szer hatásmódjának megértését és újabb hatóanyagok terve-
zését elősegítő kísérleti onkológiai kutatásaiért, valamint az 
5-etil-2’-dezoxiuridin és az 5-fluo-
rouracil kombinációnak a dagana-
tok terápiájába történő bevezeté-
sére tett javaslatáért díjazták.
A Richter Gedeon Nyrt. és a Magyar 
Tudományos Akadémia által alapí-
tott Bruckner Győző-díjat dr. Kéri 
György, az Orvosi Vegytani, Mole-
kuláris Biológiai és Patobioké-
miai Intézet kutatóprofesszora, az 
MTA-SE Patobiokémiai Kutatócso-
port vezetője vehette át az ünnep-
ségen a kinázgátlók és jelátviteli 
terápia fejlesztése területén elért 
kiemelkedő eredményeiért.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta, az 
egészségügyben az elkövetkező időszak legfontosabb feladata a 
területi különbségek felszámolása. Ónodi-Szűcs Zoltán egész-
ségügyi államtitkár köszöntőjében arról beszélt, hogy évről évre 

egyre több orvost és egészségügyi szakdolgozót terjesztenek fel 
a különböző szakmai díjakra, és a kitüntetettek olyan személyes 
példával járnak elől, amelyre nagy szüksége van az országnak és 
az egészségügyben munkát vállalónak.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint dr. 
 Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára rek-
tori megbízási, valamint egyetemi és főiskolai tanári kinevezési ok-
iratokat adott át  november 10-én az Olasz Kultúrintézetben.

Átadták az MTA tudományos díjait a Magyar Tudomány Ünnepe sze-
gedi nyitóelőadásán. A Semmelweis Egyetemről Eötvös József-ko-
szorúval tüntették ki kiemelkedő tudományos életművének elisme-
réseként dr. Jeney Andrást. 
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Dr. Bánhidy Ferenc azt 
mondta, mérföldkő volt 
számára, amikor dr. Szél 
Ágoston nyáron felkérte, 
legyen általános rektorhe-
lyettes a megújuló veze-
tői csapatban. – Hangsú-
lyozom, hogy egy csapat-
ról van szó – emelte ki. 
A  rektorhelyettesi mun-
kát – mint mondta – szol-
gálatnak tekinti, erőssé-
gének a jó szervezőkész-
séget, a hatékonyságnö-
velést és a katalizátor sze-
repet tartja. Kiemelte: azt 
szeretné, hogy sokkal gyor-
sabban és tettre készeb-
ben működjenek a dolgok 
az egyetemen. – A  rektor 
úr által vezetett csapatban 
kitűnő a légkör, meg fogjuk 
valósítani a közösen kitű-
zött célokat – jelentette ki, 
hozzátéve: szeretnék elérni, 
hogy a Semmelweis Egye-
tem ne csak Magyarorszá-

Hatékonyabb és gyorsabb működést 
szeretne dr. Bánhidy Ferenc

Jövőre  lesz harminc éve, hogy a Semmelweis Egyetemre került az orvoscsaládból származó dr. Bánhidy Ferenc: 1980-ban vették 
fel az orvosi karra. 1984-ben alapítója volt a SOTE Klubnak, amiben kamatoztathatta a szervezőkészségét. 1986-ban az évfolyam 
legjobb tíz hallgatója között végzett, melynek köszönhetően gyakorlatilag egyenes útja volt  a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikára, ahol jelenleg is dolgozik. Úgy fogalmazott: nagyon szereti az egyetemet, melyhez erős a kötődése.

gon legyen zászlóshajó az egészségügyi, 
az oktatási és a tudományos területen, 
hanem egy nagy ugrással sokkal előrébb 
lépjen a világban is.
Szavai szerint  ez nem lesz könnyű, mert 
fel kell nőni a 21. századi elvárásokhoz, 
ami egy sokkal színvonalasabb, a kor-
nak   jobban megfelelő oktatási és gyó-
gyító struktúrát jelent. Kitért arra: gyó-
gyítás nélkül nincs oktatás, oktatás nélkül 
pedig nincs egye tem. Fontosnak tartja, 
hogy a fiatalok azonnal hozzájuthas-
sanak  a  kutatási, illetve a gyógyítási 
újdonságokhoz és nekik ez  minél hama-
rabb a napi valóság legyen. – Nekünk 
is befogadóknak kell lennünk a fiatalok 
újdonságaira, mert az öregedés első jele, 
ha valaki a  szakmájában megrögzötten 
ragaszkodik a bevett dolgokhoz. Ebben 
próbálok példát mutatni a saját szak-
mám területén.  Ha új műtéti eljárásokat, 
új mozdulatokat vagy valamilyen új gya-
korlatot vezetnek be külföldön, ezeket 
próbálom naprakészen átvenni és erre 
oktatni a jövő szülész-nőgyógyász, onko-
lógus generációját – hangsúlyozta, hoz-

zátéve: véleménye szerint szükség lenne arra, hogy változzon a 
curriculum, mert a mai kor orvosképzése nem a jelenlegi szisz-
témát igényli. Álláspontját nemcsak a tapasztalataira alapozza, 
hanem arra is, amit külföldön lát: mindkét fia olyan angliai egye-
temen tanul, melyek a világ vezető oktatási intézményei közé tar-
toznak.
Dr. Bánhidy Ferenc úgy fogalmazott: az intézményi moder ni-
zációnak vannak ugyan szervezeti előfeltételei, de előbb a szelle-
miségnek kell igazodnia ehhez, és akkor van esély rá, hogy a vízió 
később meg is valósuljon. Ezzel összefüggésben megjegyezte: az 
a szolgálat, amit elvállalt, arról is szól, hogy az egyetem vezeté-
sét egy jó cél érdekében közös hajóba  terelje, hogy egy irányba 
haladjon mindenki. Hozzáfűzte: az is a dolga, hogy megpróbálja 
felszedni az összes vasmacskát, amit mások bedobálnak a vízbe.
Az általános rektorhelyettesi feladatai nem változtatnak azon, 
hogy alapvetően klinikusnak tartja magát  és  a betegellátásban 
érzi magát igazán elemében. Felidézte: híres arról, hogy az elmúlt 
harminc évben a nagyon sok szülést vezetett le, de alig maradt 
le néhányról. – Július 1-je óta már felkészítem a kismamákat arra, 
hogy adódhat olyan helyzet, amikor nem tudok ott lenni idő-
ben – mondta. Igazgatóhelyettesként sokat van műtőben, amire 
nagyon büszke. – Kizárt, hogy ebből sokat engedjek, a műtétek 
számát nem szeretném csökkenteni – fogalmazott a II. Sz. Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m



7XVI. évfolyam 8. szám 2015. november 24. interjú

Dr. Merkely Béla: Helyzetbe hozzuk a 
klinikákat

December végéig minden klinikának ki kell dolgoznia egy stabilizációs és fejlesztési programot a Klinikai Központ (KK) segítségé-
vel. A Központ újonnan létrejövő hét fős elnöksége ennek érdekében minden klinikát végiglátogat – nyilatkozta dr. Merkely Béla 
klinikai rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója. 

A  szenátus 2015. szeptember 24-i ülésén fogadta el a Semmel-
weis Egyetem újjászervezett Klinikai Központjának működési 
rendjét, mely lehetővé teszi, hogy – az eddigi gyakorlattól elté-
rően – a klinikai rektorhelyettes legyen az operatív irányítója a 
betegellátás szervezésének.
Dr. Merkely Béla számára a legfontosabb kulcsszavak a prog-
resszivitás és az akut ellátás. Az egyetemen minden szakterüle-
ten legyen elérhető a legmagasabb szintű ellátás – ez az egyik 
kiemelt feladat a Klinikai Központ új elnöke szerint. – A  cél az, 
hogy a klinikák nagy volumenű akut ellátást végző, stabil, robosz-
tus, minden progresszivitási szinten dolgozó, de a legmagasabb 
szinten mindent tudó és megfelelő humánerőforrással rendel-
kező intézmények legyenek – fogalmazott, hozzátéve, hogy a 
Klinika Központ feladata meglátása szerint az, hogy helyzetbe 
hozza a klinikákat.
Az új elnök úgy véli, hogy egy klinikán belül a poliklinikai szem-
lélet helyett inkább a specializáció felé kell menniük az intézmé-
nyeknek. Természetesen az oktatási tevékenység miatt is fon-
tos, hogy a szakmák teljes köre képviselve legyen az egyetemen, 
ugyanakkor minden klinikának legyen olyan betegellátási terü-
lete, amit nemcsak regionális, hanem országos szinten is a leg-
magasabb színvonalon lát el – hangsúlyozta. Ezek mellett a klini-
kai portfóliók kialakításakor figyelembe kell venni például azt is, 
hogy a Semmelweis Egyetemnek elemi érdeke a teljesítményvo-
lumen-korláttól (tvk) mentes ellátások teljes spektrumát nyújtani. 
Ezek közé tartozik egyebek mellett az infarktus- és a stroke ellá-
tás, bizonyos hematológiai kórképek kezelése, az akut gasztroen-
terológiai és a politraumatizált betegek ellátása.
Dr. Merkely Béla elmondta: új testületként jön létre a Klinikai 
Központ elnöksége, melynek tagjait az elnök nevezi ki, a rek-
torral egyetértésben. A  héttagú testületnek hivatalból tagja az 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatója, valamint 
az egyetemi főgyógyszerész. Az elnök által delegált öt további 
tagból négy klinikaigazgató: dr. Ács Nándor (II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika), dr. Nyirády Péter (Urológiai Klinika), dr. 
Szabó Attila (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) és dr. Tamás 
László (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), míg dr. 
Sinkó Eszter az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánhelyet-
tese. Ez a csapat segíti heti rendszerességgel a rektor, az általá-
nos rektorhelyettes és a Klinikai Központ elnökének munkáját. 
Emellett továbbra is működik majd a Klinikai Központ Tanácsadó 
Testülete (KKTT), ahol az elnökség szélesebb körben bemutatja a 
dékánoknak és a kancellári oldalnak javaslatait. A kibővített KKTT-
ben valamennyi decentralizált gazdálkodással rendelkező, bete-
gellátással foglalkozó intézet igazgatója, illetve vezetője képvisel-
teti magát. A Klinikai Központ vezetésében a rektori és kancellári 
oldal közösen vesz részt, főigazgatója dr. Valent Sándor lesz.
Az operatív testületként működő elnökség minden klinikát 
végiglátogat, áttekinti a portfóliójukat, a kiadásokat, bevételeket, 
a szükséges strukturális átalakításokat. Fontos, hogy az év végéig 
minden klinika stabilizációs és fejlesztési programja elkészüljön, 
és lássuk, miként tudjuk a Semmelweis Egyetem betegellátását 
költséghatékonyan, az ellátási igényeknek megfelelően, a lehető 
legmagasabb progresszivitási szinten működtetni – hangsú-

lyozta dr. Merkely Béla. Az elnök úgy vélte, az ésszerűség határán 
belül szükség lehet profiltisztításra, racionalizálásra, de számára 
a struktúraváltás fejlesztést jelent – egy ellátástípus megszűnhet 
például valahol a párhuzamosságok és a szétaprózottság meg-
szüntetése érdekében, míg egy másik profil erősödhet. Meggyő-
ződésem, hogy végeredményben minden klinika és a Semmel-
weis Egyetem kapacitása is növekedni fog – jelentette ki.
Mindez azért is elengedhetetlen, mert a megfelelő betegellátási 
intézményhálózat az oktatás minőségének a záloga – mutatott 
rá. Az orvosképzésben egyre hangsúlyosabbá válik a gyakorlat, 
melyhez a klinikák biztosítják a terepet, tehát emiatt is szükséges 
a kapacitás növelése.
A Klinikai Központ elnöke szerint el kell érni azt is, hogy a Semmel-
weis Egyetemen összességében minden ellátás elérhető legyen. 
A  traumatológia és a sürgősség a Korányi Projektnek köszönhe-
tően hamarosan megjelenhet. Az onkológia területén egy cent-
ralizált, hatékony és szakmailag is tekintélyes szervezeti egység 
létrehozását javasolja, melynek a bázisát az egységes belgyógyá-
szati onkológia adhatná.
Dr. Merkely Béla úgy látja, a klinikum területén nincsenek olyan 
jelentős költségek, melyeken még tovább lehetne spórolni. Alap-
vetően a struktúra formálásával lehet racionalizálni a kiadásokat, 
illetve fontos tudatosítani, hogy minden lehetséges bevételnek 
utána kell menni. Így például minden szakterületen rendelkezni 
kellene a legösszetettebb esetek után járó ún. csillagos HBCS-vel.
Dr. Merkely Béla csapatmunkában képzeli el a Klinikai Központ 
vezetését. Kitért arra, hogy Klinikai Központ vezetőként az egész 
klinikum érdekét egységben kívánja képviselni. Irányában a rek-
tori pályázatának betegellátási részében leírt koncepciót sze-
retné követni, ugyanakkor – mint megjegyezte – minden prog-
ram akkor jó, ha rugalmasan tud alkalmazkodni az aktuális hely-
zethez.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Réthelyi Miklós vehette át a 
Semmelweis Ignác emlékérmet

Dr. Réthelyi Miklós vehette át idén a Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíjat. – Egész életemben Isten tenyerén éreztem 
magam, és ezért végtelenül hálás vagyok - fogalmazott az ünnepségen a rector emeritus. 

Dr. Szél Ágoston rektor az Elméleti Orvostudományi Központban 
tartott ünnepség megnyitóján kiemelte, hogy ez a díj a Semmel-
weis Egyetem legmagasabb szintű kitüntetése. A rektor felidé-
zett néhány személyes emléket azokból az időszakokból, mikor 
találkozott a pályájuk dr. Réthelyi Miklóssal, hangsúlyozva, hogy 
felemelő volt az anatómiai oktatással egy ilyen pályatárs mellett 
megismerkedni. Kitért arra, hogy dr. Réthelyi Miklós volt a rend-
szerváltás utáni időszak első demokratikusan választott rektora, 
aki számos olyan lépést, irányvonalat határozott meg, melyek a 
mai napig érvényesülnek az egyetemen. – Külön jelentősége van, 
hogy a díjat a Semmelweis-emlékévben nyerte el, melynek létre-
jötte jelentős részben neki köszönhető – tette hozzá.
A rektor a laudációban szólt arról egyebek mellett, hogy dr. Rét-
helyi Miklós tudományos kutató munkáját orvostanhallgatóként 
Pécsett kezdte dr. Szentágothai János mellett, majd 1963-tól 
a Budapesti Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében 
folytatta. Húsz éven át volt az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézet igazgatója, 2001-2009 között pedig a Szentágothai János 
Idegtudományi Doktori Iskola vezetője, míg 2010-12 között nem-
zeti erőforrás miniszter. A rektor hangsúlyozta, hogy dr. Réthe-
lyi Miklós vezetői munkáját mindenkor munkatársaival összhang-
ban, velük együttműködve végezte. Munkavégzésében a hallga-
tóbarát egyetem, intézet és doktori iskola kialakítása és fenntar-
tása a legfontosabb feladatok között volt. (A laudáció teljes terje-
delemben a Semmelweis Egyetem honlapján olvasható.)
Dr. Réthelyi Miklós A csodálatos Golgi-metszetektől a közösség szol-
gálatáig címmel tartotta meg emlékelőadását, melyben végigte-
kintett pályáján, a tudományos kutató munkásságán, és kitért 
egyebek mellett a rektori, miniszteri évekre is. Visszatekintett 
a kezdetekre, a pécsi évekre, melyeket követően 1963-ban friss 

diplomával érkezett Budapestre. – Az 1963-as 
évben gyakorlatilag 24 órában folyt a kutatás, 
miután dr. Szentágothai Jánosék bent laktak 
az intézetben, így bármikor elérhetők vol-
tak – idézte fel, megemlítve, hogy Szentágot-
hai ragaszkodott hozzá, hogy az idegrend-
szer kutatásában a fénymikroszkópos alapok 
biztosak legyenek. 1973-tól a II. Sz. Anatómiai 
Intézetben a hipotalamusz neurális szerkeze-
tén dolgozott, de azért továbbra is foglalkoz-
hatott a gerincvelővel. Munkásságának egyik 
legjelentősebb eredményének értékelte az 
amerikai éveket, 1974-ben, 79-ben és 85-ben 
gerincvelői kutatásokat végzett Chapel Hill-
ben.
A rektori évekkel kapcsolatban kiemelte, hogy 
akkoriban egy 360 fős egyetemi parlament 
választotta meg rektorrá, és évente kétszer 
kellett beszámolni az egyetemi nyilvánosság 
előtt. Fontosnak látta annak idején egyebek 
mellett, hogy füzetek, kiadványok jelenjenek 
meg az egyetemről, így például készült tájé-
koztató az új munkatársaknak, de az új igaz-
gatóknak is. – Ne áttekinthetetlen legyen az 
egyetem, hanem ha valaki ideérkezik, tudja 

hova jön, mit várnak el tőle – mutatott rá.
Rektorként dr. Réthelyi Miklós nevéhez kötődik az Egészségügyi 
Menedzserképző Központ létrehozása, melynek részállású igaz-
gatója is volt egy időben, de vezette a Szentágothai János Ideg-
tudományi Doktori Iskolát is. Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődés-
tani Intézet élén eltöltött két évtizeddel kapcsolatban kiemelte: 
nagyon figyelt arra, hogy az intézet az oktatás és kutatás mellett 
egy közösségi hely is legyen, egy fórum, ahová örömmel jönnek 
idősebbek, fiatalabbak. A miniszteri évekkel kapcsolatban emlé-
keztetett, hogy akkoriban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium lét-
rehozásának célja az volt, hogy egységbe kerüljenek az embe-
rek életéhez kapcsolódó területek. – A két év alatt sikerült az öt 
területet egységesíteni, s a rendszert működőképessé tenni – 
mondta. dr. Réthelyi Miklós a miniszterséget követően visszatért 
az egyetemre, mely mellett 2012-től az UNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottság elnöke, 2014-től pedig a Magyar Orvostörténelmi Tár-
saság elnöke.
– Egész életemben Isten tenyerén éreztem magam, és ezért vég-
telenül hálás vagyok. Rajta kívül hálával tartozom sokaknak; főnö-
keimnek, munkatársaimnak, barátaimnak, családomnak, s köztük 
elsősorban a feleségemnek, Klárának – zárta előadását dr. Réthe-
lyi Miklós, akinek ezt követően dr. Szél Ágoston adta át az emlé-
kérmet és a díszoklevelet. Dobozi Pálma

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az eseményről készült videó megtekinthető  
a Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján: 
www.youtube.com/semmelweisuniversity
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Átadták a Huzella és a Jendrassik 
emlékérmet

Az orvostudomány oda fejlődött, hogy a kóros folyamatok megítélésében az egyes embereknek azelőtt elhanyagolható különbö-
zőségeivel is számol és az egyéni konstitúció és diszpozíció kérdésében mélyed el – Huzella Tivadar 1923-ban megfogalmazott 
gondolataival nyitotta meg a tudományos ülést dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes kiemelve azt, hogy ez a megállapítás 
mára a személyre szabott orvoslás, a molekuláris medicina, a precíziós medicina és a klinikai genomika terültén kiteljesedett. Mint 
mondta, a két díjazott is e  tudományterületen munkálkodik.

A rektorhelyettes elsőként a Jendrassik Ernő emlékérmet 
elnyerő dr. Patócs Attilát mutatta be, aki jelenleg egye-
temi docensként a Laboratóriumi Medicina Intézetben és 
a II. Sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Genetika 
Laboratóriumában végzi munkáját. Az MTA-SE Lendület 
Örökletes endokrin daganatok kutatócsoport vezetője.
Dr. Patócs Attila óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy a 
Szenátus a díjat idén neki ítélte oda, amiért igen hálás, de 
ugyanakkor meg is lepődött. Előadásában arról beszélt, 
hogy Jendrassik Ernő – akit a klinikai genetika meg-
alapozójának is lehet tekinteni – munkája hasonló volt 
ahhoz, amit a kollégáival végeznek. Mint mondta, szeren-
csésnek tartja magát, hiszen a kezdetektől, a 90-es évek 
közepétől a II. Sz. Belgyógyászati Klinika Endokrin mun-
kacsoportjában dolgozhatott, így részese lehetett a terü-
let fejlődésének és a jelentős új felfedezések időszakának.
Részletesen beszélt az elmúlt tíz év tudományos mun-
kájáról, majd összegzésként azt mondta: a molekuláris 
diagnosztikát végző laboratóriumban a kor kihívásainak 
mindenképpen meg kell felelniük, szükségesek metodi-
kai fejlesztések, de a legfontosabb mégis csapatmunka, 
ami nélkül lehetetlen lenne eredményeket elérni. Úgy 
látja, az integratív adatelemzés egy új kincsesbánya, ami-
nek pénz nélkül is neki lehet állni, csak kellő elszántság 
kell hozzá. A funkcionális molekuláris biológiai vizsgála-
tokkal pedig egyértelműsíteni lehet az összefüggéseket. 
Előadása végén megköszönte a kollégáinak az együttmű-
ködést és a támogatást, külön kiemelve dr. Rácz Károlyt 
és dr. Tóth Miklóst, a II. Sz. Belgyógyászati Klinika volt és 
jelenlegi igazgatóját.
Az ünnepi tudományos ülés a Huzella Tivadar emlékérem 
átadásával folytatódott. Az idei díjazott, dr. Szalai Csaba, 
a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egyetemi 
tanára. Dr. Bagdy György részletesen ismertette a pályá-
ját és az elismeréseit.
– Hálával és köszönettel tartozom a Semmelweis Egye-
temnek, hogy ebben az évben nekem ítélték a Huzella 
Tivadar emlékdíjat – kezdte előadását dr. Szalai Csaba. 
Ezt követően elsőként az asztma és az allergia genomi-
kai hátterében végzett kutatásairól, majd az ehhez kap-
csolódó bioinformatikai fejlesztésekről, végül az akut lim-
foid leukémia genomika és farmagenomikai vizsgálatai-
ról adott áttekintést. Köszönetet mondott a támogatásért 
dr. Falus Andrásnak, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 
korábbi igazgatójának, akivel 1994 óta dolgozik együtt, illetve az 
intézet jelenlegi vezetőjének, dr. Buzás Editnek a zökkenőmen-
tes folytatásért. Tájékoztatása szerint a vizsgálatok nagy része 
a Klinikai genomikai kutatócsoportban folyik, melynek tagjait 
ugyancsak megemlítette. Kitért arra: kutatásai során együttmű-
ködik a Heim Pál Gyermekkórházzal, a Műszaki Egyetem Mérés-
technikai és Információs Rendszerek Tanszékével, II. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinikával, továbbá a Pulmonológiai Klinikával.

Dr. Bagdy György azzal zárta az ülést, hogy véleménye szerint 
mindkét előadás egyértelművé tette: a tudományos kutatás nem 
csak új összefüggések felismerésére vezet, hanem nagyon gyak-
ran az oktatásban, sőt a klinikumban használható eredmények 
keletkeznek. Ez azonban belső tűzzel, lelkesedéssel érhető el – 
hangsúlyozta.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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Semmelweis Symposium a molekuláris 
onkológiáról

A molekuláris onkológia legaktuálisabb kérdéseivel és a rákkutatás jövőjével is foglalkozott az idei Semmelweis Symposium, 
melyre mintegy 150 résztvevő regisztrált.

Fotó: Tuba Zoltán

Dr. Szél Ágoston rektor a megnyitón hangsúlyozta, az egyetem 
számára kiemelten fontos a minden évben más-más témában 
megrendezett, nagy presztízsű Semmelweis Symposium. A  kon-
ferenciák minősége mindig kiemelkedően magas, hiszen a szer-
vezésre pályázni kell, a kiválasztás folyamata pedig biztosítja, 
hogy mindig legjobb kutatók nyerjék el a rendezés lehetőségét.
Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke 
köszöntőjében kiemelte, a rendezvény a téma legelismertebb 
külföldi és hazai szakembereit vonultatja fel. Ebből is kitűnik, 
hogy az egyetemen folyó molekuláris onkológiai kutatások világ-
szerte elismertek. Mint fogalmazott, különös öröm számára, hogy 
az előadók között több olyan kutató is van, aki az akadémia és 
a Semmelweis Egyetem közötti együttműködések keretén belül 
dolgozik vagy dolgozott.
Dr. Tímár József, az idei szimpózium főszervezője, a II. Sz. Pato-
lógiai Intézet igazgatója megnyitójában kiemelte: a témaválasz-
tás az idei Semmelweis-emlékévhez is jól kapcsolódik, hiszen a 
rák ma hasonlóan népbetegség, mint Semmelweis életében a 
gyermekágyi láz. Visszatekintett a nagy elődökre is, akiknek – 
mint fogalmazott – köszönhető, hogy ma a Semmelweis Egye-
tem szimpóziumot szervezhetett molekuláris onkológiai témájá-
ban. Hangsúlyozta, hogy a jó kutatáshoz a történelmi háttér mel-
lett nemcsak pénz kell, hanem nemzetközileg elismert tudósok 
is, akik mellett felnőhetnek a jövő fiatal kutatói. – Az alapkutatás 
fontos, de kiemelt a transzlációs kutatás jelentősége is, az, hogy 
miként lesz gyógyszer az alapkutatási eredményekből – emelte ki 
dr. Tímár József, hozzátéve, hogy a szimpóziumon ezzel kapcso-
latban is elhangzottak példák.
Dr. Szél Ágoston rektor hangsúlyozta: a szimpózium szervezésére 
pályázóknak azt is meg kell mutatniuk, tudnak-e külföldi partne-
reket, kutatótársakat idevonzani, akik örömmel jönnek, mert tud-
ják, hogy az egyetem az adott tudományterület fellegvárai között 
van. Kiemelte: a molekuláris onkológia az egyetem egyik büsz-

kesége, kiemelt területe a kutatási tevékenységnek. – Az egyik 
legdinamikusabban fejlődő terület, éppen a molekuláris szemlé-
letnek köszönhetően elképesztő változást élhettünk meg rákku-
tatással kapcsolatos kérdésekben az elmúlt évtizedekben – fogal-
mazott.
Dr. Tímár József elmondta: 150-en regisztráltak a szimpóziumra, 
melyet elsősorban PhD-hallgatóknak, fiatal rezidenseknek és az 
onkológiával valamilyen módon foglalkozók számára szervez-
tek. – A molekuláris onkológia a betegágynál kezdődik, mindig 
ott fogalmazódnak meg a kérdések, és utána kerül laboratóriumi 
körülmények közé a gondolat. Ma az onkológia területén rend-
kívül gyors eredmények érhetők el, ha jó kérdést jól válaszolunk 
meg, előfordulhat, hogy 2-3 év alatt egy gondolatból törzsköny-
vezett gyógyszer lesz – hangsúlyozta.
A szimpóziumon a molekuláris onkológia kérdéseivel négy fő 
szekcióban foglalkoztak: kísérletes rákkutatás, genetika, moleku-
láris patológia, valamint a klinikai rutin és gyógyszerfejlesztés. Dr. 
Tímár József kitért arra, céljuk az volt, hogy minden témakörben 
legalább két olyan külföldi előadó legyen, aki a maga területén 
nemzetközi sztár.
A Semmelweis Symposiummal párhuzamosan szervezte meg a 
MOTESZ a Magyar Orvostudományi Napokat. A program hang-
súlyos része volt a háziorvosok számára szervezett molekuláris 
onkológia továbbképzés, melynek célja összefoglalni és elma-
gyarázni a legfontosabb változásokat, újdonságokat a daganatos 
betegségek diagnózisában és kezelésében.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az eseményről készült videó megtekinthető  
a Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján: 
www.youtube.com/semmelweisuniversity
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Világtörténelmet formáló esemény volt – 
egyetemi megemlékezés 1956-ról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára emlékeztek a Semmelweis Egyetem munkatársai. Az idei központi ün-
nepségnek – melyet dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitott meg – a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) adott otthont.

Dr. Zelkó Romána dékán köszöntőjében kiemelte: 
nagy öröm és megtiszteltetés, hogy idén a GYTK a 
helyszíne a megemlékezésnek. Így együtt gondolha-
tunk azokra a napokra, amikor az ország és a Semmel-
weis Egyetem polgárai tanúbizonyságot tettek a sza-
badságba és az emberi méltóságba vetett hitükről, és 
néhány óra alatt a tömeget közösséggé formálták – 
fogalmazott.
Dr. Noszál Béla, Gyógyszertudományok Doktori Iskola 
vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta: Magyar-
ország 20. századi történetének legnagyobb hatású, 
világtörténelmet formáló eseménye volt az 1956-os 
forradalom és az azt követő rövid, hősies szabadság-
harc. Mint emlékeztetett, az Üllői út és a körút találko-
zása, tehát az a környék, ahol az ünnepi megemléke-
zésnek helyt adó Hőgyes tanterem is található, egyik 
emblematikus helyszíne volt az eseményeknek.
Dr. Noszál Béla tágabb történelmi megvilágításba 
helyezte az eseményeket, majd kitért 1956 egyetemi 
vonatkozásaira is. Október 23-án az Üllői út 26. udva-

volt – tette hozzá. Kitért arra, hogy 1957 nyarán megkezdődtek a 
letartóztatások, és az egyetemről való eltávolítások. 1957. június 
28-án, koholt vád alapján kivégezték Tóth Ilonát, az egyetem 
hatodéves orvostanhallgatóját, akinek szobra ma a Nagyvárad 
téri Elméleti Tömb bejáratánál látható. A beszédet követően az 
1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke előtt 
szimbolikus gyertyagyújtással tisztelegtek a résztvevők, a gyer-
tyát dr. Hermann Péter rektorhelyettes gyújtotta meg. A kancel-
lária nevében dr. Szász Károly kancellár helyezett el virágot az 
áldozatok emlékére gyújtott gyertya előtt.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Noszál Béla beszéde teljes terjedelemben 
megtalálható a Semmelweis Egyetem honlapján: 
http://goo.gl/5CsBOe
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rán hallgatók és oktatók gyülekeztek, hogy csatlakozzanak az 
előző nap meghirdetett diáktüntetéshez. Ugyanaznap este hat-
kor kezdődött a Gólyavárban a Petőfi Kör által meghirdetett, a 
Fiatal orvos és a társadalom című vita, mely a közeli rádiónál 
elkezdődött fegyveres harcok miatt megszakadt. Aznap dél-
után e harcokban esett el Puskás Sándor ötödéves orvostan-
hallgató, aki valószínűleg a forradalom első budapesti áldozata 
volt. A november 3-án megjelent forradalmi Orvosegyetem című 
lap már három egyetemi áldozatról számolt be: Kovács Ferenc 
tanársegéd, Puskás Sándor ötödéves, Nagy György negyedéves 
orvostanhallgató vesztette életét.
November 4-én a hajnali támadásban tüzérségi találat érte a 
II. Sz. Belgyógyászati Klinika tízágyas kórtermét, ahol minden 
beteg meghalt – ez volt az egyetem legsúlyosabb vesztesége, 
bár a Corvin köz, Kilián laktanya és a Tűzoltó utca közelsége az 
egyetemi klinikákat is célponttá tette, súlyosan megsérült az 
egyetem főépülete is – emelte ki dr. Noszál Béla. Az események 
során az egyetem legfontosabb feladata a sebesültek ellátása 
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Közel hárommilliárd forintot nyert további 
energetikai korszerűsítésekre az egyetem

Közel 3 milliárd forintot nyert a Semmelweis Egyetem az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályá-
zatán. A plusz forrás a korábbi, 2014 elején elnyert 1,75 milliárd forintos energetikai fejlesztési pályázat módosításával és kiegészí-
tésével vált elérhetővé az egyetem számára. A szerződésmódosítás eredményeként összesen 4,7 milliárd forintból korszerűsödhet 
11 egyetemi épület.

Boros András műszaki főigazgató elmondta: nyáron áttekintet-
ték az egyetemen korábban felmerült energetikai korszerűsítési 
igényeket, majd összegezték ezeket. Dr. Szél Ágoston rektor és 
dr. Szász Károly kancellár egyeztetése alapján alakult ki a végle-
ges anyag, amellyel az egyetem megkereste a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériumot. A  minisztérium a kormány elé terjesztette a   
támogatási javaslatot, melyet a kabinet elfogadott. Az erről szóló 
kormányhatározat október 19-én jelent meg a Magyar Közlöny-
ben. Ennek értelmében a korábbi három mellett (Kútvölgyi Klini-
kai Tömb, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Központi Igaz-
gatási Épület) további 8 épületben végeznek majd energetikai 
korszerűsítést az egyetemen 2018 év végéig.

Tetőszigetelés, nyílászárócsere, napelemes áramtermelő rend-
szer, illetve napkollektorok beszerelése, homlokzati hőszigetelés, 
valamint gépészeti felújítás szerepel a tervek között. Az érintett 
épületek: Neurológiai Klinika, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak-
sebészeti Klinika, Balassa János Kollégium, Markusovszky Kollé-
gium, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, II. Sz. Gyermekgyógyá-
szati Klinika, Ferenc tér 15., és a Tömő utca 25–29.
Boros András kitért arra: minden egyes épületre ki kell számol-
niuk az energetikai paramétereket, el kell indítaniuk a tervezési 
munkákat, ahol szükséges ott pedig az építési engedélyeztetési 
folyamatot. Mindezek után kezdődhetnek a közbeszerzési folya-
matok kivitelezésekre, majd a konkrét munka. Van olyan épület, 
ahol 1-1,5 évig is eltarthat az előkészítés – tette hozzá.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a vissza nem térítendő támogatás 
mellett az egyetemnek is költenie kell az épületekre, a saját forrás 
igény három év alatt meghaladhatja a 3 milliárd forintot, mivel 
nem minden, egyébként műszakilag indokolt munkára  használ-
ható fel a támogatás. Nagyon bízom benne, hogy a következő évi 
költségvetés előkészítése során az egyetem ezeket a belső forrá-
sokat biztosítja – mondta a főigazgató.
A  szerződés keretében jelenleg már zajlik  a Kútvölgyi Klinikai 
Tömb fejlesztése, ahol   a nyílászárók cseréje a homlokzat teljes 
rekonstrukciójával is párosul,  ez a munka várhatóan a jövő évben 
fejeződik be.   A  végéhez közeledik a Pszichiátriai és Pszichote-
rápiás Klinika és a Központi Igazgatási Épület nyílászárónak cse-
réje. Az energetikai korszerűsítés keretében mindhárom épület-
ben termosztatikus szelepeket szereltek radiátorokra azokban a 
helyiségekben, ahol megtörtént a nyílászáró-csere.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Több mint 1,3 milliárd forintos röntgen és 
MR-beszerzés valósul meg az egyetemen

Nyolc új röntgenkészüléket és egy 3 teslás MR-berendezést szerezhet be a Semmelweis Egyetem több mint 1,3 milliárd forint ér-
tékben az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázat keretében. A korszerű berendezések, melyek 
energiafelhasználása is kedvezőbb, az egyetem összesen hét különböző klinikájára, illetve szervezeti egységébe kerülnek még az 
idei év végéig.

A projekt keretében összesen három új röntgenkészülék kerül a 
Kútvölgyi Klinikai Tömbbe, ahol évente 20-30 ezer páciens rönt-
genvizsgálata történik.
A Radiológiai és Onkoterápiás Klinika és a II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika közös használatába kerül egy digitális 
mobilröntgen berendezés, melyet a koraszülött ellátásban hasz-

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉLBŐL

Magyar-osztrák kétoldalú tudományos és technológiai 
(TéT) együttműködés támogatása (TÉT_15_AT)

A pályázati felhívás célja:
A magyar-osztrák TéT együttműködés keretében folytatott kutatások ösztön-
zése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva 
az utazási és tartózkodási költségeikhez.

A támogatható célkitűzések köre:
•	 Külföldi beutazó kutató vagy PhD hallgató magyarországi tartózko-

dása, a projekttel kapcsolatos országon belüli utazása; 
•	 magyarországi kutató vagy PhD hallgató külföldi (adott relációban 

történő) kiutazása, tartózkodása;
•	 a projekt keretében elért eredmények közzététele, terjesztése;
•	 részvétel nemzetközi konferencián.

Igényelhető támogatás felső határa:
Legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető 
projektenként.

Beadási határidő: 2015. december 21.

Bővebb információk: 
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/
tet-15-at/magyar-osztrak-tet

További információ:  
Semmelweis Egyetem Innovációs Igazgatóság
1085 Budapest, Üllői út 26. III. emelet
 E-mail: innov@semmelweis-univ.hu 
További pályázati felhívások az igazgatóság oldalán!

nálnak majd. A koraszülött gyermekekről az ápolási időszakban 
több felvétel készítése is szükségessé válhat, ezért különösen 
fontos szempont, hogy a korszerű direkt digitális gépek kisebb 
sugárterheléssel működnek.
A Transzplantációs és Sebészeti Klinikán egy digitális C – íves 
sebészeti képerősítő berendezést helyezhetnek üzembe, melyet 
az élődonoros májátültetések során használnak majd. A tervezett 
berendezés többek között lézeres célzóberendezéssel, direkt 
digitális képalkotással segíti a jó minőségű felvételek készítését.
A Fogorvostudományi Karra egy CsI flat paneles direkt digitális 
felvételi berendezés kerül, mellyel lehetővé válik a jelenlegi csak-
nem 30 éves berendezés cseréje korszerű eszközre.
A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán egy C-íves perifé-
riás DSA berendezés kezdheti majd meg a működést, mely mind 
diagnosztikai, mind terápiás területen meghatározó eleme az 
érsebészeti ellátásnak.
Az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egy digitális felvételi és átvi-
lágító berendezést vásárolhat. A jelenlegi ilyen készülék – mely-
lyel évi több mint 10 000 beteg gyermeket vizsgálnak – csaknem 
húsz éves.
A 8 új digitális röntgenkészülék mindegyikénél lehetőség van az 
utólagos képkorrekcióra, ami miatt gyakorlatilag megszűnik a fel-
vétel megismétlésének szükségessége, így a betegek lehető leg-
alacsonyabb sugárterhelést kapják.
Az MR Kutatóközpontba egy több mint 615 millió forintos új, 3 
teslás MR készülék kerül, mellyel megtörténhet a jelenlegi tíz-
éves készülék cseréje. Az új, modern berendezéssel gyorsabbá és 
pontosabbá tehető a diagnózis és ezen keresztül a terápia, vala-
mint a kutatómunkában is teljesen új lehetőségeket nyit. Az egy 
betegre eső átlagos vizsgálati időt a jelenlegi 30 percről 20-25 
percre lehet rövidíteni, így az átlagos energiafelhasználás 20-30 
százalékkal csökken.
Az eszközök beszerzését lehetővé tevő KEOP–5.6.0/E/15 pályázat 
célja, hogy segítse az elavult, ezáltal jelentős energiafogyasztó-
nak tekinthető egészségügyi eszközök cseréjét új modern, ala-
csonyabb energia-felhasználású berendezések beszerzésével, és 
ezáltal támogassa az egészségügyi intézmények energia-megta-
karítását.
A pályázat megvalósítására igen rövid határidő áll rendelke-
zésre, 2015. december 15-éig minden eszközt be is kell szerelni 
és üzembe helyezni. Éppen ezért dr. Szász Károly kancellár prio-
ritást élvező kiemelt projektté nyilvánította a pályázatot, melynek 
megvalósítását, koordinálását személyesen felügyeli.

 
Dobozi Pálma 

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/tet-15-at/magyar-osztrak-tet
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Együttműködés a Semmelweis Egyetem és a 
Nógrád Megyei Önkormányzat között

Fogászati rendelő mozgáskorlátozott betegeknek

Megújították a Semmelweis Egyetem és Nógrád Megye Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást, valamint aláírták 
a Semmelweis Egyetem Balassagyarmaton, a Dr. Kenessey Albert Kórház területén létesítendő telephelyének működtetéséről 
szóló megállapodást a Semmelweis Szalonban rendezett, tudományos üléssel és sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes 
ceremónián.

Átadták az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) és a Semmelweis Egyetem (SE) közös fogászati rendelőjét, mely teljes 
körű  ellátást nyújt a mozgásukban akadályozott betegeknek. Az ötmillió forintos költséget a két intézmény közösen állta.

Az ünnepség megnyitóján dr. Szél Ágoston rektor úgy fogal-
mazott: a megállapodások révén a Semmelweis Egyetem úttörő 
dologra vállalkozik, mert ez az első vidéki telephelye. Hangsú-
lyozta: az oktatás, a kutatás és a betegellátás hármas egysége 
mellett a közösségi feladatkör is fontos az egyetem számára. A 
Semmelweis Egyetemnek és Nógrád megyének ezen belül több 
területen is közös ötleteik, terveik vannak – mondta. A rektor 
reményét fejezte ki, hogy minkét fél kölcsönösen gazdagodni fog 
a közös munka révén.
Dr. Szász Károly kancellár beszédében kiemelte: az egyetem 
vezetése az együttműködés építésének jegyében úgy döntött, 
hogy a konvergencia-régiók közül Nógrád megyével épít ki 
együttműködést. A korábban már megkötött megállapodás mos-
tani megújítása lehetőséget teremt arra, hogy az egyetem haté-
konyabban tudjon pályázati forrásokat felhasználni.
Hozzátette, ennek egyik módja a telephelyek létesítése: a telep-
helyeken keresztül a régióban együttműködve más szervezetek-
kel az egyetem képes lehet a pályázati források felhasználására 
és így a térség fejlesztésére is. Dr. Szász Károly azt is kiemelte, 

kölcsönös segítségre van szükség, amihez nélkülözhetetlenek a 
Nógrád megyei vállalkozások is.
Dr. Szabó Géza, a Dr. Kenessey Albert Kórház főigazgatója 
elmondta, a megállapodás a lehetőségek mellett komoly fele-
lősséggel is jár. Szavai szerint meg kell mutatniuk, hogy érdeme-
sek erre az együttműködésre és ez az egyetem számára is érté-
kes lesz. Mint fogalmazott, a kórház eddig is kezdeményezője volt 
a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésnek. 
A kórház elhelyezkedésének és az intézmény felkészültségének 
köszönhetően jó alapot tud szolgáltatni a kutatás-fejlesztési pro-
jekteknek. Fontos számukra, hogy folyamatosan megújulva a leg-
újabb technológiák segítségével biztosíthassák a térség fejlődé-
sét, a lakosság magas színvonalú ellátását – emelte ki a főigaz-
gató.
Hozzátette: a telephely alapítása kapcsán létrejött együttműkö-
dés kiterjed arra, hogy a térség diákjainak lehetőséget nyújtson 
arra, hogy az egyetem kötelékében megtalálják továbbtanulási 
lehetőségeiket, valamint a két szervezet közösen lépjen fel kuta-
tásfejlesztési tevékenységével a térség társadalmának egészsé-
géért és jólétéért.
Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat elnöke azt 
emelte ki, bízik a fejlesztésekben, a kölcsönös fejlődésben és a 
jó eredményekben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a térségben 
lakók egészségi állapotának fejlesztése nemcsak egészségügyi, 
de gazdasági szempontból is fontos cél. Az ilyen megállapodá-
sok új technológiát és korszerű tudást visznek a megyébe – tette 
hozzá.
A megállapodást dr. Szél Ágoston rektor, dr. Szász Károly kancel-
lár, dr. Szabó Géza, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház 
főigazgatója és Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat 
elnöke írták alá. Pogrányi Péter

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem 
honlapján olvasható: http://goo.gl/f3Zk5M
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Az átadó ünnepségen dr. Kivovics Péter, a SE Fogászati és Száj-
sebészeti Országos Intézetének igazgatója arról beszélt, hogy a 
fogászati ellátáson túl az intézet munkatársai szintén egyedül-
álló szájhigiénés és fogászati egészségnevelést is megkezdenek 
az intézményben kezelt, rehabilitált betegek körében. – A közö-
sen működtetett rendelő kialakítását a két intézmény saját erőből 

valósította meg – mondta dr. Cserháti Péter, az OORI főigazga-
tója a rendezvényen.
Az ünnepségen részt vett Balog Zoltán emberi erőforrás minisz-
ter, aki arról beszélt:  fontos nemzetstratégiai kérdés, hogy akik a 
sérülésük után visszatérhetnek a munka világába, ezt minél jobb 
állapotban megtehessék.
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5D ultrahangkészüléket adtak át az I. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán

A magzati fejlődési rendellenességek hatékonyabb vizsgálatát teszi lehetővé az a 30 millió forintos 5D ultrahangkészülék, amelyet 
az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán adtak át. A készüléket az orvosképzésben is használják majd, létrejön a Samsung 
Healthcare Ultrahang Továbbképző Központ – hangzott el a klinika tantermében rendezett, bemutatóval egybekötött sajtótájékoz-
tatón.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazda-
ság diplomáciáért felelős államtitkára beszédében kiemelte: az, 
hogy Magyarországon lehet az a kelet-európai központ, ahol 
megtanítják a szakembereket a legmodernebb technika kezelé-
sére, jelzi, hogy Magyarországra mint egészségipari fellegvárra 
tekintenek a legfontosabb nemzetközi szereplők. Hozzátette, a 
magyar gazdaságdiplomácia mindent meg fog tenni azért, hogy 
a segítse a világszínvonalú magyar orvosképzést további hasonló 
együttműködések révén.
Lee Woochul, a Koreai Köztársaság nagykövetének tanácsosa 
üdvözölte az Ultrahang Továbbképző Központ létrejöttét. Mint 
fogalmazott, ez az  együttműködés az ipar és az egyetemi okta-
tás kapcsolatának modellje lehet.
Wayne Spittle, a Samsung Healthcare ügyvezető alelnöke 
kö szön tőjében úgy fogalmazott, az oktatás és a klinikai kutatá-
sok szorosan összefüggnek. Hozzátette, lényeges, hogy a szak-
em berek a legkorszerűbb technikákat is ismerjék.
Dr. Rigó János, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
igazgatója beszédében összefoglalta a Samsung és a Semmelweis 
Egyetem között létrejött együttműködés történetét. Elmondta, 
8 éve évente rendszeresen nemzetközi tanfolyamokat szerveznek 
nemzetközi előadókkal. Kiemelte, a most átadott készülék a 
legmodernebb ultrahang-technológiát képviseli.
Dr. Bérczi Viktor, a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika igazga-
tója elmondta, az ultrahang az orvostudomány egyik alappillére, 
enélkül modern diagnosztika nem képzelhető el. Ezért is nagy 
segítség a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika számára, hogy a 
Samsung ebben az intézményben is elhelyez idén egy nagy telje-
sítményű 5D ultrahangkészüléket, amit a betegellátásban, a kuta-
tásban és az oktatásban is használnak majd.
Magyarországon csupán néhány 5D ultrahangkészülék műkö-
dik a magán nőgyógyászati rendelőkben, ezért kiemelt jelentő-
séggel bír a jelenlegi fejlesztés, hiszen mostantól a TB ellátás-
ban részt vevő veszélyeztetett terhesek számára is elérhető lesz 
a legfej lettebb diagnosztikus ellátás.

Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika a legmagasabb 
progresszivitási szinten álló betegellátási intézmény, ahova nagy 
számban érkeznek az ország egész területéről patológiás terhes-
séget viselő várandósok, köztük sokuknál különböző fejlődési 
rendellenességek mutathatók ki. Évente több száz ilyen váran-
dós magzatát vizsgálják a klinikán.
A készülék az Ultrahang Továbbképző Központ keretében kerül 
a klinikára, ahol évente több elméleti és gyakorlati képzés is tör-
ténik. A tanfolyamokon magyar és külföldi hallgatók a legkor-
szerűbb ultrahangkészülékekkel sajátíthatják el a különböző kor-
szerű vizsgáló eljárásokat. Ezek közé tartozik pl. a Samsung által 
kifejlesztett 5D ultrahang technika, a szöveti véráramlás mérés, 
a különböző automatizált és félautomatikus térbeli ábrázolások 
és mérések. Az oktatásban külföldi és hazai szakemberek vesz-
nek részt.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Új, korszerű számítástechnikai 
eszközök az Urológiai Klinikán
Új számítástechnikai eszközöket adományozott a GE Indust rial Solu-
tion az Urológiai Klinikának. Az adományt a klinikát támogató Antal 
Géza Alapítvány nevében dr. Nyirády Péter igazgató vette át októ-
ber 6-án.
A tíz darab OptiPlex asztali számítógépet és a hozzájuk tartozó moni-
torokat a klinika ambulanciáján, illetve az orvosi szobákban helyezik el, 
a három Dell Latitude laptop pedig a medikusok elméleti és gyakor-
lati oktatását fogja segíteni. A korszerű eszközöket a GE CSR program-
jának keretén belül adományozták, az ünnepélyes átadás alkalmával 
Konczos Géza, a GE budapesti iroda vezetője felvetette a hosszabb 
távú együttműködés lehetőségét is.  

Forrás, fotó: Urológiai Klinika

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m



16news  Semmelweis Egyetem

Delegation of Ankara 
University visits Semmelweis 
University

Agreement on faculty and 
student mobility with Seoul 
National University

The delegation of Semmelweis University visits Sapienza 
University of Rome

Renewal of the Memorandum of Understanding between 
the Hungarian Medical Association of America and the 
four Hungarian medical universities

Ankara University’s Rector, Dr. Erkan İbiş, Vice-Rector, Dr. Kasım 
Karakütük, and Dr. İlhan Karasubaşı, Consultant for Internatio-
nal Affairs visited Semmelweis University. Both parties agreed 
on the preparation of an agreement which would be signed on 
the occasion of a future meeting. The agreement would con-
tain cooperation within the framework of the Erasmus+ prog-
ramme, staff exchange and joint research in fields 
that both universities have research facilities for and 
have achieved significant results (eg. oncology, brain 
research, pharmaceutical sciences and hepathology).
Read more: http://goo.gl/Iv4aFl

The delegation of Seoul National University College of Medicine 
visited Semmelweis University on 16th October, whereby the par-
ties signed an agreement on faculty and students mobility bet-
ween the universities’ faculties of medicine. At the meeting, the 
parties signed the agreement between the univers-
ities’ faculties of medicine, which is the basis of the 
proposed collaboration and aims to achieve faculty 
and student mobility as well research collaborations.
Read more: http://goo.gl/PHIBam

The 47th annual scientific conference of the Hungarian Medi-
cal Association of America (HMAA) was held between 25th 
and 30th October 2015 in Sarasota, USA. The event gave an 
opportunity to Hungarian doctors, researchers and students 
of medicine to hold presentations in various topics and fields 
of medicine. HMAA played a vital role in a cooperation that 

The delegation of Semmelweis University and Szent István Uni-
versity visited Sapienza University of Rome, which is the lar-
gest and one of the oldest universities in Europe. The Universi-
ties’ further endeavours of collaboration are based on a Memo-
randum of Understanding, which was signed in 2007. One of 
the main purposes of the meeting was to examine the possi-

was launched 20 years ago between the medical universities 
in Debrecen, Pécs, Szeged and Budapest and the 
State University of New York, a Buffalo School of 
Medicine and Biomedical Sciences. 

Read more: http://goo.gl/u6yFSA

bility of the application of the goals defined by this Memoran-
dum of Understanding. The Italian party advised 
the renewal of the agreement and suggested nar-
rowing down the fields of collaboration, and ext-
ending it with an Erasmus+ agreement.
Read more: http://goo.gl/99O9WN
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Az első nap a hőskort mutatta be, és alapvetően azokról szólt, 
akik megteremtették e területek sebészetének alapjait. A Sem-
melweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján ugyanis évtizedekre 
visszamenően folyik országosan és nemzetközi összevetésben is 
kiemelkedő gyógyító és kutató tevékenység a máj, a hasnyálmi-
rigy, valamint az epeutak betegségeivel kapcsolatosan. A máso-
dik napon a kutatói hálózat aktuális együttműködéseiből szár-
mazó kutatási eredményeket ismertették, valamint először haj-
tottak végre interaktív e-konzíliumot sebész, onkológus, gaszt-
roenterológus, patológus és radiológus részvételével. A bonyo-
lultabb esetek komplex megvitatását lehetővé tevő elektronikus 
felület segítségével három esetet mutattak be egymásnak a kon-
zílium résztvevői.
Köszöntötte a konferencia résztvevőit dr. Hunyady László, az 
Általános Orvostudományi Kar dékánja, aki kiemelte: nagyon fon-
tosnak tartja, hogy klinikusok és elméleti kutatók együttműködé-
sén alapul a hálózat. Mint fogalmazott, az I. Sz. Sebészeti Klinika 
mindig is a magyar klinikai  kutatás egyik fellegvára volt, most 
pedig egy olyan tudományos hálózat jött létre, mely a 21. szá-
zad legfontosabb célját, a transzlációs kutatást valósítja meg. – 
Az egyetemnek erős elméleti intézetei és erős klinikái vannak, így 
minden megvan ahhoz, hogy erős transzlációs kutatást végez-
hessünk. Ahhoz, hogy ez jól működjön, egy kell: az összefogás – 
hangsúlyozta a dékán.
A Hepatitis-Pancreatico-Biliary (HPB) Surgical Research Center 
megalakulásával egy új szervezeti forma alakult meg, ugyanak-
kor azok a hazai és nemzetközi együttműködések, melyeknek 
köszönhetően létre lehetett hozni a kutatói hálózatot évtizedek 
óta élnek – tájékoztatott dr. Szijártó Attila, az I. Sz. Sebészeti Kli-
nika adjunktusa. A kutatói hálózat tagjai között az egyetemi szer-

A cisztikus fibrózis okait tárja 
fel az Ioncsatorna Kutatócsoport 
publikációja
Egy ioncsatorna működésének fázisait vizsgálja az Orvosi Biokémiai 
Intézet  dr. Csanády László által vezetett hatfős kutatócsoportja. 
Eredményeiket, melyek az egyik leggyakoribb veleszületett, örökletes 
anyagcsere-betegség, a cisztikus fibrózis okait segítik jobban megér-
teni, most az amerikai Cellben tették közzé. A betegség hátterének fel-
tárását végző alapkutatás a jövőben hozzájárulhat egy esetleges cél-
zott terápia kifejlesztéséhez. A közlemény első szerzője 
Em Ben Sorum, amerikai származású PhD-hallgató.

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem hon-
lapján olvasható: http://goo.gl/xARvju

HPB Kutatási Központ: együttműködések 
a máj-, epeút- és hasnyálmirigy-sebészet 
területén

Tudományos konferenciát tartottak az I. Sz. Sebészeti Klinikán a máj-, epeút- és hasnyálmirigy-sebészet terén folyó kutatásokkal, 
új műtéti technikákkal foglalkozó Hepato-Pancreatico-Biliary (HPB) Surgical Research Center megalakulása alkalmából. A kétna-
pos rendezvény megnyitóján dr. Harsányi László igazgató elmondta, több mint 200-an regisztráltak az eseményre, melyen a múlt 
év végén új szervezeti formaként hivatalosan is megalakult HPB Surgical Research Center minden eleme, tevékenységi területe 
bemutatkozik.

vezeti egységek mellett aka-
démiai intézetek is találhatók, 
ezen felül egy szegedi kutató-
csoport, valamint nemzetközi 
szintű munkakapcsolatok is 
segítik a kutatást. A tevékeny-
ségek között van alapkutatás 
és klinikai orientációjú kutatás 
is.
Kiemelkedő eredményeket ért 
el a hálózat egyebek mellett az 
előrehaladott májáttéttel bíró 
betegek új műtéttechnikái-
ban, így az ehhez kapcsolódó 
alapkutatások és műtéttechni-
kai kérdések központi szerepet 
kaptak a konferencián. Az új 
műtéttechnikát a klinikán alkal-
mazták először és vezették be a 
napi gyakorlatba.
Az epeútsebészet tekinteté-
ben is a legaktuálisabb témák 
kaptak kiemelt hangsúlyt, így 
egyebek mellett a rosszindu-
latú epebetegségek komplex 
kezelése intervenciós radiológiai technikákkal kiegészítve, míg 
a hasnyálmirigy-sebészet területén az új biomarkerek vizsgálata 
állt a fókuszban.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Betegjogi Szakmai Nap és konferencia az ETK-n

Betegjogvédelmi képzések 
segítik a Semmelweis 
Egyetem gyógyszerész-
hallgatóit

Fiatal Védőnők Konferenciája 
az Egészségtudományi Karon

Negyedik alkalommal rendezte meg az Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszéke a Betegjogi Szakmai Napot, mely 
idén először országos konferenciaként is várta résztvevőit. Az előadók a mindennapos egészségügyi ellátás során felmerülő legy-
gyakoribb jogi és etikai kérdéseket járták körül.

Egyetemi képzésük keretében hallgathatnak betegjogi isme-
reteket a Semmelweis Egyetemen a gyógyszerészhallgatók, 
a szakgyógyszerészek és a kötelező szintentartó továbbkép-
zésben résztvevő gyógyszerészek a Gyógyszerésztudományi 
Kar és az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és 
Dokumentációs Központ (OBDK) együttműködésének kö-
szönhetően. Az erről szóló dokumentumot dr. Zelkó Romá-
na, a kar dékánja és dr. Novák Krisztina, az OBDK főigazga-
tója írta alá.

A Magyar Védőnői Szolgálat idén ünnepli fennállásának 100. 
évfordulóját, az Egészségtudományi Kar pedig 40 éve képez 
felsőfokú oktatásban egészségügyi szakdolgozókat, így vé-
dőnőket is. E két jeles alkalom tiszteletére rendezte meg a kar 
első ízben a Fiatal Védőnők Konferenciáját (FiVéK). 

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás egészségügyi szolgáltatási 
jellege megerősödött az elmúlt évek során, éppen ezért fontos, 
hogy a gyógyszerészek kiemelkedő betegjogi ismeretekkel ren-
delkezzenek. A GYTK már korábban is nagy hangsúlyt fektetett 
a hallgatók felkészítésére, így az OBDK jogvédői az elmúlt évben 
több rövid előadás keretében nyújtottak betekintést a terület 
működésébe, annak jelentőségébe. A közös munka tapasztala-
tai – az előadásokról érkezett pozitív visszajelzések és a hallgatói 
igények – alapján a felek a most aláírt képzési együttműködés-
sel kívánják erősíteni és segíteni a hallgatók, valamint a már vég-
zett gyógyszerészek szakszerű felkészítését. Az együttműködés 
újabb lehetőséget biztosít arra, hogy a GYTK olyan hallgatókat 
készítsen fel a betegellátás szolgálatára, akik az elméletben tanul-
takat a gyakorlatban is tudják alkalmazni, komplex látásmóddal 
és problémamegoldó képességgel rendelkeznek.

Forrás: OBDK, Gyógyszerésztudományi Kar

A védőnő hallgatók oktatásáért felelős Családgondozási Mód-
szertani Tanszék felhívásában 35 év alatti védőnőket hívtak 
előadónak, hogy mutassák be kutatási témáikat, eredményeiket, 
összevetve a területen töltött munkájuk gyakorlati tapasztalata-
ival.

Talabér Júlia 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem 
honlapján olvasható: http://goo.gl/NDgIjs

Dr. Feith Helga Judit, a Társadalomtudományi Tanszék vezetője 
köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a konferencia egy-
úttal fontos kezdeményezés is. Célunk, hogy a kutatói műhelyek 
és a felsőoktatási intézmények egészségügyi joggal és bioetiká-
val foglalkozó munkatársai számára tudományos szakmai szerve-
zetet alakítsunk – fogalmazott.
Dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán arról számolt be, hogy neves orvosi, 
illetve bírói gyakorlattal rendelkező előadók vesznek részt az idei 
rendezvényen.  – A nap témája igen aktuális, hiszen egyre gyako-
ribbak az egészségügyi ellátással kapcsolatos perek. Még akkor 

is peres eljárásra kerülhet sor, ha a beteg aláírásával vette tudo-
másul a műtét következményeként fellépő lehetséges szövődmé-
nyeket – emelte ki, hozzátéve, hogy a konferencia egyik célja a 
rossz tendenciára megoldást találni.
A 27 intézményből érkező előadók az egészségügyi ellátás során 
végzett beleegyezési nyilatkozatról, illetve jogi és etikai kér-
désekről tájékoztatták a résztvevőket, akik egyúttal hallhattak 
a diagnosztikai tévedések felelősségi kérdéseiről és a beteg-
jogérvényesítés lehetőségeiről is. A konferencia szervezői egy-
úttal a rendezvényen kezdeményezték, hogy épüljön szakmai 
alapú közösségi háló az egészségügy jogi és etikai témáiban érin-
tett felsőoktatási kutatócsoportok, oktatók és hallgatók részvé-
telével.

Nemes-Mozer Mária
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Nyílt nap az Általános Orvostudományi 
Karon

Több száz érdeklődő diák, leendő hallgató érkezett az Általános Orvostudományi Kar nyílt napjára. A nap első felében előadá-
sok hangzottak el, a középiskolások egyetemi vezetőktől és oktatóktól kaphattak hasznos információkat, praktikus tanácsokat, 
majd mintagyakorlatokon és mintaelőadásokon vehettek részt, így bepillantást nyerhettek a kar különböző intézeteiben folyó mun-
kába.

Dr. Szél Ágoston rektor nyitóbeszédében úgy fogalmazott, bízik 
abban, hogy a nyílt nap sok érdeklődőt ösztönöz arra, hogy a 
Semmelweis Egyetemet válassza. Kiemelte, az egyetem infra-
struktúrája gyakorlatilag megtelt, ami azt jelenti, hogy a nagy túl-
jelentkezés miatt több hallgatót már nem tud felvenni, a hallga-
tói létszám bővítéséhez új beruházásokra és sokkal több oktatóra 
lenne szükség. Hozzátette, a nyílt nap iránti kiemelkedő érdeklő-
dés is az egyetem népszerűségét jelzi.
A rektor kiemelte, a Pázmány Péter által 1635-ben alapított 
egyetemnek 1769-ben alakult meg az orvoskara, innen számítják 
a Semmelweis Egyetem történetét, ami néhány év híján immár 
negyedévezredes múltra tekint vissza. Dr. Szél Ágoston szemé-
lyes emlékeket is felidézett a felvételi vizsgáról, az első előadá-
sokról, a pályaválasztásról és az orvosi hivatáshoz való viszonyá-
ról. Elmondta, a Semmelweis Egyetem leendő hallgatóinak sokat 
kell majd tanulniuk, hiszen naprakész tudásra lesz szükségük, 

Közel ötszázan futottak a Tudás 
Útján

Közel ötszázan indultak el az idei Tudás Útja futóversenyen, 
melyen választani lehetett a 6 km-es Akadémiai táv, illetve a 
21,1 km-es – egyetemek, főiskolák és a Magyar Tudományos 
Akadémia épülete előtt elhaladó – félmaratoni táv között. Csa-
patban harmadik lett a Semmelweis Egyetem, Beták Bence 
pedig megszerezte a MEFOB ezüstérmét.
A rajtvonal előtt – a Nagyvárad téri Elméleti Tömbnél – dr. Szél 
Ágoston rektor köszöntötte a résztvevőket és arról beszélt, 
hogy az elmúlt évek során az egyetem égisze alatt zajló ese-
ményen sok hallgató, oktató és egyetemi dol-
gozó mérhette már össze tudását a sportban is.
Az eredmények elérhetők a Semmelweis Egye-
tem honlapján: http://goo.gl/gVmEJp

emellett bátorságra és merészségre is ahhoz, hogy a megfelelő 
döntéseket meg tudják majd hozni.
Dr. Molnár Miklós, az Általános Orvostudományi Kar graduális 
képzésért felelős dékánhelyettese, a Kórélettani Intézet igazga-
tóhelyettese interaktív előadásában a karon folyó  munkáról, a 
legjobb tanulási és vizsgázási stratégiákról beszélt. Szakmai előa-
dást tartott dr. Fritúz Gábor, az Aneszteziológiai és Intenzív Terá-
piás Klinika Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport vezetője és dr. 
Tölgyesi Ferenc, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet docense. 
Dr. Tarpai Szabolcs, frissen végzett orvosként, a HÖK és az IÖCS 
korábbi tagjaiként a hallgatói életről beszélt.
Az előadások után az IÖCS, a HÖK és a Budapesti Orvostanhall-
gatók Egyesülete a kihelyezett standoknál adott tájékoztatást az 
érdeklődőknek a szervezetek működéséről és céljairól, majd akik 
előzetes regisztráltak, csoportos vezetés mellett meglátogathat-
ták az Anatómia Múzeumot, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intéze-
tet, az Élettani Intézetet, a Szimulációs Központot és a Kísérletes 
és Sebészeti-Műtéttani Intézetet. A különböző helyszíneken min-
taelőadásokon és mintagyakorlatokon vehettek részt.
A nyílt nap programjain részt vevő diákok az ország különböző 
iskoláiból érkeztek, egyesek konkrét céllal, mások inkább csak 
érdeklődtek, információkat gyűjtöttek. A 16 éves Vanessza Győr-
ből jött, és úgy fogalmazott, szeretne orvos lenni, a Semmelweis 
pedig a legjobb orvosi egyetem az országban. Külön vonzerőként 
emelte ki azt, hogy az egyetemet külföldről is sokan választják. 
Levente 17 éves, Miskolcon tanul, egyelőre még nem döntötte 
el, hol szeretne továbbtanulni, de az országos és nemzetközi 
szinten is elismert egyetem hírneve miatt érdeklődik a Semmel-
weis iránt. Zoltán szintén Miskolcról érkezett, elmondása szerint 
nyolcadikos kora óta orvos szeretne lenni. Még nem döntötte el, 
melyik egyetemet válassza, ezért látogatott el a nyílt napra. Anna 
Egerből jött, biztos abban, hogy a Semmelweis Egyetemen akar 
tanulni, mint elmondta, elsősorban a szakkollégiumok érdeklik.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Ben Andrea, a Belső Klini-
kai Tömb igazgatója 1981 óta 
dolgozik az egészségügyben, 
javarészta Semmelweis Egye-
temen. Osztályvezető ápo-
lóként kezdett el foglalkozni 
a finanszírozással, 2003-ban 
a kódoló csoporthoz került, 
amelynek a neve ugyan több-
ször változott, a feladat végig 
ugyanaz volt. Finanszírozási 
osztályvezetőként alapfela-
data volt az egyetemi bete-
gellátó tevékenységek finan-
szírozásának koordinációja, 
illetve a betegellátásból szár-
mazó bevételek tervezése, 
elemzése, visszajelzés a kli-
nikáknak és szükség esetén 

szakmai támogatás nyújtása számukra. Ezt a feladatot cserélte 
2014-ben a Transzplantációs és Sebészeti Klinika gazdasági veze-
tői posztjára. Ezzel párhuzamosan lett idén nyáron megbízott 
tömbigazgató a Belső Klinika Tömbben, október 1-től pedig már 
kinevezett vezetőként kizárólag ezzel foglalkozik. A tömbigazga-
tósághoz tartozik hat klinika és egy intézet, valamint a központi 
igazgatóságok nagy része. Ben Andrea elmondta, korábban itt 
nem működött tömbigazgatóság, ezért a feladat óriási. – Elsőd-
leges célom egy olyan strukturált feltételrendszer kialakítása és 
folyamatos biztosítása, amely lehetővé teszi a tömbszerű gazdál-
kodás új kihívásainak, valamint jogszabályi környezetnek megfe-
lelő eredményes, sikeres gyakorlatát – fogalmazott, hozzátéve: 
ehhez szükséges és kiemelten fontos terület a rendszeres, pon-
tos, gyors és kölcsönös információáramlás megteremtése.

Lengyel-Herczeg Andrea, 
a Külső Klinikai Tömb (KKT) 
igazgatója korábban a Köz-
ponti Gazdasági Osztály 
vezetője volt. Mint hangsú-
lyozta, kilenc éve dolgozik 
az egyetemen, ugyanakkor 
minden tekintetben új kihí-
vást jelent számára, hogy míg 
korábban a központi szer-
vezeti egységekkel dolgo-
zott együtt, most a klinikum-
mal került szorosabb kapcso-
latba. A tömbigazgató a közös 
munkát tartja a legfontosabb-
nak már a Külső Klinikai Tömb 
szervezetének, működésének 
kialakítása során is, éppen 
ezért rendszeresen egyeztet 

Újjászervezett tömbigazgatóságok: 
bemutatjuk az igazgatókat I. rész

A tömbigazgatósági rendszernek mint a hálózatirányítás egyik alappillérének megerősítése, illetve a klinikai tömbrendszer kibőví-
tése keretében minden tömbben új igazgatói pályázati eljárást folytattak le az elmúlt hónapokban. Mint arról már beszámoltunk, a 
Belső Klinikai Tömbben október 1-jétől, míg a Külső Klinikai Tömbben várhatóan jövő év elejétől működik az egyetemi struktúrában 
már jól ismert szervezeti forma. A tömb elven alapuló működés a Városmajori, a Kútvölgyi, a Nagyvárad téri Tömb, valamint az 
Elméleti Orvostudományi Központ esetében már korábban létrejött.

az érintett klinikák gazdasági vezetőivel, akikre – mint hangsú-
lyozza – nagyon számít, hiszen ők ismerik leginkább a helyi prob-
lémákat, működési nehézségeket. Vallja ugyanakkor, hogy az 
egységes, tömb felépítéssel az üzemeltetést érintő számos terü-
leten hatékonyabbak lehetnek a klinikák közösen, mint egyen-
ként. A  Külső Klinikai Tömbben a legnagyobb feladatot jelen-
leg a Korányi projekt lezárása és a Központi Betegellátó Épület 
működésének beindítása jelenti. Éppen ezért itt a tömbigazga-
tási rendszer várhatóan 2016. január elsejével indul el. Jelenleg 
az előkészítő munka folyik, melynek során az október 1-je óta 
működő Belső Klinikai Tömb tapasztalataiból is meríthetünk – 
mondta Lengyel-Herczeg Andrea. A  tömb alapvetően területi 
alapon szerveződik, de a KKT-hoz tartozik az I. Gyermekgyógyá-
szati Klinika is.

Hegedűs Judit 2000 óta dol-
gozik a Semmelweis Egye-
temen, 2008-ban az Elmé-
leti Orvostudományi Központ 
(EOK) átadásakor tagja volt 
az új épület gazdasági műkö-
dését megszervező csapat-
nak, később tömbigazgató-
ként dolgozott az épületben. 
2013 októberétől egy rövid 
ideig a Ferenc téri Tömböt és 
szervezeti egységeit vezette, 
majd 2015 áprilisától kancel-
lári biztosként tért vissza az 
EOK-ba, melynek 2015. július 
1-jétől ismét tömbigazgatója. 
Azóta az EOK-ban már a napi 
gyakorlat szintjén működik az 
új tömbigazgatási rendszer, 
vagyis a tevékenység kiegé-

szült a szervezeti egységeknél lévő gazdasági és üzemeltetési 
feladatokkal. Ezzel egy kézbe került az EOK-ban lévő egységek 
– így például az 5 intézet és a 4 akadémia kutatócsoport – gaz-
dálkodása. A tömbigazgató a munkáltatója a korábban az egysé-
geknél ezzel foglalkozó szakembereknek, akik az új rendszerben 
a pályázati koordinációban és gazdálkodásban tudnak több sze-
repet vállalni. Hegedűs Judit kiemelte: számára a legfontosabb 
a lehető legmagasabb szintű minőségre való törekvés, melynek 
érdekében napi szinten egyeztet az egységekkel, tájékoztatókat 
készít az őket érintő, adminisztrációval, gazdálkodással össze-
függő egyetemi szabályokról, ennek hatékonysága és átlátható-
sága érdekében több ellenőrzési pontot is beépített a gazdasági 
folyamatokba. A  túllépés elkerülése érdekében hetente aktuális 
tájékoztatást ad a bér- és dologi keretek állásáról az egységek 
vezetőinek, jelenleg pedig az EOK-tömb minőségbiztosításán 
dolgozik munkatársaival együtt.

A tömbigazgatók bemutatását a következő lapszámban folytatjuk.
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Erste Erasmus-Studentinnen am ACH

Ich liebe Deutschland und Das wäre ein 
Traum, irgendwann als Ärztin in Deutsch-
land arbeiten zu können – so schwärmen 
 Cecilia  Chiarenza und Gracia Caci 
schon nach wenigen Wochen. Gerade 
erst haben sie als erste Erasmus-Studen-
tinnen am Asklepios Campus Hamburg 
(ACH) ihr Austauschsemester begonnen. 

Das 7. Semester sei als Praktikums-
Semester ideal für einen derartigen Aus-
tausch: Aus Italien seien sie einen viel 
theoretischeren Unterricht und stärkere 
Hierarchien gewohnt. Daher genießen 
die beiden die praktischen Erfahrun-
gen im Klinikum. Die kleinen Gruppen 
und die unkomplizierten Kontakte zu den 
Dozenten machen das Lernen angenehm 
und die Arbeit stimulierend, stellen beide 
fest. Da sie sich die Kurse selbst aussu-
chen dürfen, bleibe genügend Zeit für 
Sprachkurse. Aber die Prüfungen wollen 
wir auf jeden Fall versuchen, betonen beide. Besonders nett sei das Miteinander mit den ande-
ren Studierenden: – Da ja alle eine gewisse Zeit im Ausland verbracht haben, kommt uns die 
Gemeinschaft hier wie eine große Erasmus-Familie vor, so Gracia Caci.

Prof. Dr. Karl J. Oldhafer, Repräsentant des Dekans der Semmelweis Universität am ACH und 
Initiator des Austauschs mit Catania, freut sich sehr, dass die Beteiligung des ACH am Eras-
mus-Programm der Europäischen Union, welches den Studentenaustausch über Ländergren-
zen hinweg fördert, mit zwei Studentinnen aus Sizilien starten konnte: – Catania ist eine her-
vorragende Universität, mit der ich auch als Chirurg eine enge Kooperation pflege. Hoffent-
lich finden sich bald auch deutsche Studierende, die umgekehrt die Chance ergreifen, für 
einige Monate in Catania zu studieren und so die großartigen Möglichkeiten des Erasmus-
Programms intensiv zu nutzen. (Foto: Caci/Chiarenza)

Dreimal 
neu
Dreimal neu: Zu Beginn 

des Studienjahres haben 

nicht nur die Wände 

am Asklepios Campus 

Hamburg einen neuen 

Anstrich und neue Bilder 

erhalten – auch die Runde 

der Jahrgangssprecher 

bekommt mit drei neuen 

Mitgliedern spürbar 

frischen Wind. Außerdem 

bringen die ersten 

Erasmus-Studentinnen 

noch mehr Internationalität 

auf den Campus. 

Kunst am Asklepios Campus Hamburg
Neuer Anstrich, neue Bilder – seit Sep-
tember zieren Bilder und Plastiken die 
Wände und Gänge am Asklepios Cam-
pus Hamburg (ACH). Bis Weihnachten 
ist dort eine temporäre Ausstellung von 
die maler e.V. zu sehen. In dieser Künst-
lergruppe treffen seit 2005 Künstler mit 
und ohne Psychiatrie-Erfahrung zusam-
men. 

Die Initiative zu dieser Ausstellung kam 
von Dr. Christoph Jermann, Geschäfts-
führer der Asklepios Medical School: – 
Im Moment laufen am Campus diverse 
Renovierungsarbeiten. Dazu gehörte für 
mich auch, die Wände neu zu bebildern. 
Wir stellen unsere Flächen interessier-
ten Künstlern zur Verfügung und haben 
dadurch wechselnde Ausstellungen mit 
zeitgenössischer Kunst bei uns. Beson-
ders erfreulich sei dabei, den Anfang 
mit einer Künstlergruppe gemacht zu 
haben, die teilweise psychiatrische Pati-
enten sind oder waren. 
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Semmelweis Ignác emlékkiállítás a 
Központi Könyvtárban

Emlékkiállítást állított össze a Központi Könyvtár Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója alkalmából. A megnyitó ünnep-
ségen Szluka Péter igazgató elmondta, az elsősorban Semmelweis által, illetve róla írt dokumentumokat bemutató időszakos 
kiállítással kívánt hozzájárulni a Központi Könyvtár az emlékév kapcsán rendezett ünnepségsorozathoz.

A  megnyitón dr. Szél Ágoston rektor emlékeztetve arra, hogy 
1969-ben vette fel az egyetem Semmelweis Ignác nevét, úgy 
fogalmazott: büszkén viseli az egyetem ezt a nevet, és Sem-
melweis életművéhez, géniuszához méltó módon teszi a dol-
gát. A  rektor szólt arról is, hogy a névadás kétirányú folyamat. 
– Egyik oldalról próbálunk Semmelweis nyomdokaiban haladni, 
hozzá méltó munkát végezni, ugyanakkor mi magunk is öreg-
bítjük Semmelweis Ignác nevét – mondta. A  rektor nemzetközi 

szinten is az egyik legnagyobb orvosegyéniségnek 
nevezte Semmelweiset, az emlékévben rendezett 
ünnepségsorozattal pedig az egyetem tiszteleg a 
nagy előd előtt.
A  tárlaton – mely teljes egészében október 30-án 
13 óráig látható, de egyes részletei december 4-ig 
megtekinthetők – Semmelweis Ignác által írt, 
főként az Orvosi Hetilapban megjelent szakcikkek 
láthatók, valamint olyan muzeális, illetve uniká-
lis könyvek is, melyek személyével, felfedezésével, 
munkásságával kapcsolatosak. Megtekinthetők 
emellett a könyvtár által Semmelweis Ignác emlé-
kére készített poszterek is.
A  kiállítást megnyitó ünnepségen dr. Gazda 
 István,  a Magyar Tudománytörténeti Intézet igaz-
gatója, a Magyar Orvostörténelmi Társaság alel-
nöke Semmelweis az orvostörténet-írás tükrében 
címmel tartott előadást. Ebben egyebek mellett 
kitért arra, hogy ha a bakterológia tudománya 
élőbb létezett volna, akkor laboratóriumban mérni 
lehetett volna, amit Semmelweis tapasztalati tény-
ként állított, és sokkal előbb elismertséget nyer-
tek volna tanai. Kiemelte Semmelweis életművé-
ből, hogy az elsők között használta az orvosi sta-
tisztikát. Szólt arról is, hogy 1861-ben a híres Sem-
melweis vitairatok két kiadásban is megjelentek, 
ezt a közelmúltban nyomdai kimutatásokból sike-
rült kideríteni. Dr. Gazda István kiemelte, hogy az 
elmúlt száz évben számos szakember, orvostör-
ténész tett azért, hogy Semmelweis igazát bizo-
nyítsák az utókor számára és nemzetközi szinten is 
elismertté tegyék, kezdve Győri Tibortól Gortvay 
Györgyön, Zoltán Imrén át Antall Józsefig és dr. 
Schultheisz Emilig.
Dr. Papp Zoltán professor emeritus, a Maternity 
Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika igaz-
gatója Mit üzen Semmelweis Ignác tragédiája a 21. 
század szülészorvosának? címmel tartott előadást, 
melyben egyebek mellett hangsúlyozta: Semmel-
weis az egész szülészetet megváltoztatta. Mint 
emlékeztetett, Semmelweis nagy empátiával állt 
a szülő nőkhöz. Kitért arra, hogy Semmelweis leg-
nagyobb utódának Tauffer Vilmost tartja, főként 
nőgyógyászati tevékenysége miatt. Semmelweis 
üzenete a ma orvosának egyebek mellett az, hogy 
a tudományos eredményeket kötelesség publikálni 

– emelte ki. Dr. Papp Zoltán visszaemlékezett a klinika előtti Sem-
melweis-szobor állításra is, melyre a klinikára jövet és hazafelé 
menet is mindig ránéztek. – Semmelweis erőt adott nekünk és 
biztosította, hogy legyen képességünk, ambíciónk, odaadásunk 
elérni, hogy az édesanyákkal ne történjen az, ami évszázadokon 
át megtörtént – fogalmazott.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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Dr. Szél Ágoston megnyitó beszédében úgy fogalmazott: 
a jubileumi díszoklevél-átadó a mester és tanítvány közötti 
kapcsolat ünnepe, így a legszebb, legbensőségesebb egyetemi 
rendezvények közé tartozik, mely a mesterek tiszteletéről szól.
Dr. Hunyady László dékán ünnepi beszédében kiemelte: ezen a 
napon a kar és az egyetem a korábbi tanítványai előtt tiszteleg, 
akiknek megköszöni eddigi munkáját. Az itt megjelentek több 
mint fél évszázadot áldoztak arra, hogy beteg embertársainkon 
segítsenek, tanítsanak, vagy a természeti titkainak megismerését 
szolgálják – tette hozzá. A dékán szólt arról, hogy a jubilánsok az 
egyik legszebb, de legnehezebb hivatást választották, ami nem 
csak szolgálat, hanem megfizethetetlen áldozat is. Nem könnyű 

Dr. Donáth Tibor, a Sem-
melweis Egyetem újság szer-
kesztőbizottságának tiszte-
letbeli elnöke is az ünnep-
ségen vehette át vasdiplo-
máját. Mint mondta, a leg-
erőteljesebb érzés a megha-
tottság volt, hogy ezt meg-
élte, hiszen 1950-ben 467-
en kezdték meg a tanulmá-
nyaikat és mostanra nagy-
jából húszan maradtak élet-
ben. Szavai szerint az ember 
ezen a ponton elgondolko-
dik azon, mennyire halan-
dóak vagyunk. A professzor 
emeritus úgy fogalmazott: 

egy ilyen alkalom egyben egy nagy számadás is. – Végiggondol-
tam, hogy mit tettem le az asztalra a diploma óta eltelt 65 évben, 
eredményes volt-e ez az időszak, amit a magam részéről alapve-
tően oktató-nevelő munkával töltöttem és a tudomány terüle-
tén próbáltam eredményt felmutatni – tette hozzá. Tapasztala-
tai alapján egy dolgot biztosan ki lehet jelenteni: csak a szellemi 
frissesség az, ami az életet fenntartja és arra kell törekedni, hogy 
az ember megőrizze a mentális egészségét. – Az ép testben ép 
lélek mondást inkább úgy fordítanám: ép lélekben van ép test – 
hangsúlyozta dr. Donáth Tibor.
A vasdiploma átvétele után alábbi gondolatokat vetette papírra, 
a rá jellemző ön-iróniával:

EGY VASAS HAMLETI TÖPRENGÉSEI

Voltam én már számkivetett,
Mindenkitől kinevetett, 
Majd lettem a megirigyelt 
Ki, úgy mond. Aranyra lelt, 
Emeritus, Lovagkereszt, 
Még fog Isten, el nem ereszt. 
Kérdés mégis mind a végig 
Meddig? ti bi or not ti bi
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Csaknem 300-an vehettek át jubileumi 
díszoklevelet az Általános Orvostudományi 
Karon

A 70, 65, 60 és 50 éve végzettek vehettek át rubin, vas, gyémánt és arany díszoklevelet dr. Szél Ágoston rektortól és dr. Hunyady 
László dékántól az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ünnepségén, ahol 292 jubilánst köszöntöttek.

időben gyakorolták szakmájukat, hiszen az elmúlt több mint fél 
évszázad során a hazai betegellátást állandó alulfinanszírozottság 
jellemezte. A magyar egészségügy színvonala azonban még így 
is magasra értékelhető nemzetközi szinten is, ami az Önök és 
pályatársaik áldozatos munkájának köszönhető – emelte ki.
Dr. Hunyady László kitért arra is: a Semmelweis Egyetem 
rangsorokon elért eredménye mutatja, hogy a régió legjobbjai 
közé tartozik, azonban nem dőlhetünk hátra, mert a magyar 
egészségügy komoly problémákkal küzd. Ezek közül kiemelte az 
orvosok elvándorlásának veszélyét, mellyel megszakad a tudás 
és tapasztalat átadásának láncolata, ami a magyar egészségügy 
szakmai színvonalának garanciája. A tapasztaltabb orvosok tudják 
az empátiára is megtanítani a fiatal orvosokat, melynek óriási 
jelentősége van a gyógyításban, hiszen a gyógyulást nagyban 
segíti, ha a betegek érzik a törődést – mutatott rá.
A jubileumi díszokleveleket dr. Szél Ágoston rektor és dr. Hunyady 
László dékán adta át. Ezt követően az arany díszokleveles orvosok 
nevében dr. Pénzes István szólt, aki kiemelte: a díszoklevél és az 
ünnepség megszervezése annak a megerősítése, hogy az alma 
mater számon tartja egykori hallgatóit. A professzor a maradandó 
élmények mellett felidézte egykori kedvenc tanáraik névsorát 
is, akiktől megtanulták a hippokratészi eskühöz méltó orvosi 
hivatás gyakorlását. Mint mondta, a most jubiláló évfolyamok 
helytállása is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar orvostudomány 
és betegellátás európai színvonalú.
A gyémánt díszokleveles orvosok nevében dr. Sitkéry Iván 
mondott beszédet, aki kitért arra, hogy sokféle karriert futottak 
be, de szakmai ismereteik mindenütt megállták a helyüket, kiváló, 
iskolateremtő professzoraik pedig mára a magyar orvostörténet 
nagyjai, akiknek emlékét tisztelettel őrzik.
Dr. Szél Ágoston rektor az ünnepséget egy Pázmány Péter 
idézettel zárta: csak az gyönyörködhetik tanítványaiban, aki 
mestereit tisztelte.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Itthon kell Amerikát teremteni, kint már 
van

A Baráti Kör októberi összejövetelén a kör elnöke, Monos Emil professzor köszöntötte az egybegyűlteket, majd meghívta a közön-
séget az Akadémiai Symposionra, valamint a Semmelweis Emlékkönyv ünnepélyes bemutatására és a rangozott képzőművészeti 
művek kiállításának megnyitására a Semmelweis Szalonba.

Első előadónk, dr. Varjú Imre, a doktorandusz kiválósági díj nyer-
tese új perspektívát nyitó kutatásainak eredményéről tartotta 
meg előadását Fehérvérsejtek szerepe a trombolízisben címmel. 
Trombolízis során az érpályán belül létrejött patológiás véralva-
dékot, a trombust, kémiai úton oldjuk fel, és ezáltal érjük el az 
elzáródott érpálya megnyílását. A trombust összetartó fibrinháló 
feloldásával a trombus integritása is megszűnik, így ha trombo-
lízisről beszélünk, a mai napig kémiai értelemben valójában fib-
rinolízisre gondolunk. – Ha ennek a megközelítésnek a helyes-
ségét a mai előadáson meg tudom kérdőjelezni, akkor már nem 
jöttem hiába – jegyezte meg dr. Varjú Imre. – Tíz évvel ezelőtt 
írták le, hogy megfelelő stimulusokra a neutrofil granulocyták 
sejtmagi kromatinállománya dekondenzálódik és fúziónál a szek-
réciós granulomok tartalmával, majd mindez egyfajta hálóként 
katapultálódik az extracelluláris térbe. Az így létrejött struktúrát 
neutrofil extracelluláris csapdának, NET-nek nevezték el, amely 
képes csapdába ejteni a mikrobákat, így az immunvédekezés egy 
ősi eszközének tekinthetők. Ugyanakkor, ha a neutrofilek az érpá-
lyán belül aktiválódnak, ez a DNS-alapú, negatív töltésű, fehér-
jékkel dekorált háló a keringésbe kerül, és aktiválja a véralva-
dási rendszer fehérje- és sejtes komponenseit, ami trombózishoz 
vezet. Humán trombusminták elemzése alapján a NET-ek olyan 
mátrixnak tarthatóak, amelyek kiegészítik a fibrint, mint a trom-
bus elsődleges alapvázát mind artériás-, mind vénás trombózis-
ban. A Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémiai Intézetéhez tar-
tozó, prof. dr. Kolev Kraszimir által vezetett Hemosztázis mun-
kacsoport dr. Varjú Imre által bemutatott mérései arra utalnak, 
hogy a trombusokban jelen lévő NET-mátrix lebontása (pl. DNá-
zok alkalmazásával) javíthatja a jelenlegi, elsősorban a fibrinváz 
feloldását célzó trombolítikus protokollok hatékonyságát. A DNá-

zokat meg lehetne fontolni, mint a jelenlegi trom-
bolitikus protokollok kiegészítő szereit  – fejezte be 
előadását dr. Varjú Imre, és hozzátette: – Sok min-
denkinek tartozom köszönettel.
Ferdinandy Péter professzor 2011-től intézetigaz-
gatója a SE Farmakológiai és Farmakoterápiás Inté-
zetének, előtte a Szegedi Tudományegyetemen 
folytatta tanulmányait és tudományos munkáját. 
Nemzetközi mérés szerint tudományterülete idé-
zettségi mutatójának legfelső 1 százalékába tar-
tozik. Ferdinandy professzor elmondta, hogy ő 
nem külföldön, hanem itthon akar eredményeket 
elérni. –  Itthon kell Amerikát teremteni, kint már 
van – mondta el ars poeticáját. A farmakológia és 
farmakoterápia tradíciója és perspektívái a Semmel-
weis Egyetemen című előadásában átfogóan ismer-
tette a tudományterület munkáját és kutatásait. 
Elmondta: a gyógyszeripar sokat változott, nincse-
nek határai, mindenféle anyagból lehet fejleszteni, 
csak a képzelet szab határt. Az egyetemeknek, a 
kutatóintézeteknek óriási szerepe van abban, hogy 
az alapkutatás-eredményeket láthatóvá tegyék, 
amin el lehet indulnia egy ipari fejlesztésnek. A 
legtöbb gyógyszer kis- és közép cégektől indul el. 

A Farmakológiai Intézet küldetéseként jellemezte, hogy szeretné-
nek a SE és az EU egyik vezető elméleti intézetévé válni, és a hazai 
tudás alapú-, a gyógyszer- és a biotechnológia ipar fejlődésében 
aktív szerepet játszani. Ennek fontos része a modern nemzetközi 
oktatás, mind graduális, mind posztgraduális szinten. Az intézeti 
kutatások gerincét az idős korral összefüggő komorbiditásokban 
előforduló szövetprotekció, a kardioprotekció és a neuroprotek-
ció, illetve az egészséges öregedés és élethossz kutatás, a visel-
kedés-farmakológia, a gasztrointesztinális rendszer, a hallás-sü-
ketség kutatása adja. A kutatások szerteágazó kutatócsoportok-
ban folynak. Erős ipari hátteret építenek, a kutatási támogatáso-
kat sikerült megnövelni, melyekhez a forrást meg kell szerezni, 
enélkül ma nem lehet versenyképes kutatást végezni. Kulcs-
fontosságú egy intézet fenntartásánál az utánpótlás nevelés. – 
Meggyőződésem, hogy az intézetnek a TDK- és a PhD-hallgató-
kon kell alapulnia – jelentette ki az intézetigazgató. – Ma már 11 
aktív PhD-hallgató van intézetünkben, a TDK-hallgatók száma is 
megnőtt, a demonstrátorok számát is megdupláztuk. A tudomá-
nyos teljesítményt sikerült megháromszorozni, s ha ezt a 150-es 
impakt faktor szintet tudjuk tartani, akkor meg leszek elégedve 
– tette hozzá. Részletesen ismertette még az intézeti kutatócso-
portok munkáját, beszélt a graduális és posztgraduális oktatás-
ról, valamint a hamburgi leány-egyetemmel közös virtuális-valós 
kutatócsoport kialakításának tervéről. Ferdinandy Péter Apáthy 
István professzor szavaival zárta előadását: A nagy nemzetek eme-
lik az ő fiaikat, a kis népeket fiaiknak kell emelniök.
A hallgatóság érdeklődéssel követte, és tapsviharral jutalmazta 
mindkét értékes előadást.

Urbán Beatrice
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Az október 8–11. közötti út első napján megtekintettük Bereg-
szász nevezetességeit, és részt vettünk a Tihor Melinda vezette 
helyi kultúrkör előadásán.
Utunk fő céljaként másnap a munkácsi Szent István Líceum és a 
II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjainak egészségügyi előadáso-

Októberben Mayer Berta Munkácsy-díjas festőművész kiállí-
tásának adott otthont a Semmelweis Szalon. A megnyitón az 
absztrakt formákat és a figurális ábrázolást egyaránt kedvelő 
művész pályafutásának állomásairól és a különböző képzőmű-
vészeti alkotásmódokhoz fűződő viszonyáról is beszélt.

November 4-én koszorúzással egybekötött megemléke-
zést tartottak a Magyar Orvos Hősi Halottak Emlékszobránál. 
A  rendezvényen a Semmelweis Egyetemet és a Semmelweis 
Egyetem Baráti Körét dr. Anderlik Piroska, az Orvosi Mikro-
biológiai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára, a Baráti Kör 
vezetőségének tagja és dr. Rosivall László, a Kórélettani Inté-
zet egyetemi tanára, a Baráti Kör ügyvezető titkára képviselte.

Kárpátaljai látogatás – a Genersich 
Alapítvány díjazottjainak kirándulása

A Genersich Antal Alapítvány idei díjazottaiként az immár hagyományos kárpátaljai kiránduláson saját szemünkkel láthattuk a helyi 
magyarság nehéz helyzetét, napi problémáit.

kat tartottunk, valamint alapszintű újraélesz-
tést oktattunk élethű bábuk segítségével – a 
gyerekek nem kis örömére. Az egészen kisis-
kolásoktól a gimnazista korosztályig mindenki 
hihetetlen lelkesedéssel végezte a gyakorlato-
kat a derceni önkéntes tűzoltók AMBU bábuin.
Szombaton a munkácsi vártól kalandos hegyi 
úton feljutottunk a Vereckei-hágó honfogla-
lási emlékművéhez. A II. Világháborúra emlé-
keztünk a határvédelmi Árpád-vonal alag-
útjaiban, és a Kárpátaljáról málenkij robot-ra 
elhurcolt magyar tízezrek Szolyvai Emlékpar-
kjánál. Este Majnek Antal atya, munkácsi 
katolikus püspök fogadott minket. Az éjszakát 
8 fős csoportunk Beregrákoson töltötte ven-
dégszerető magyar családoknál.
Vasárnap a beregrákosi református magyar 
közösséggel találkoztunk, majd hazafelé várt 
minket Ungvár, ahol a kórházban az alapí-
tó-névadó Novák Endre szobra előtt tiszte-
legtünk.
A kárpátaljai vidéket bebarangolva láthattuk, 
hogy az ottani élet – bár földraj zilag nincs 
távol tőlünk – mennyire más, de  magyarként 
talán mégis mennyire hasonló.
Köszönjük a felejthetetlen élményt a Gener-

sich Antal Alapítványnak, valamint az utunkat támogató II. kerü-
leti önkormányzatnak.

Kocsmár Éva és Pál Dániel orvostanhallgatók,  
Molnár Anna biológus hallgató

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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2015. október 30-án elhunyt dr. Szabó Antal professzor.
Dr. Szabó Antal, a Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medi-
cina Intézet alapító egyetemi tanára 1968-ban végzett a Szegedi 
Tudományegyetem vegyész szakán, majd a Budapesti Műszaki 
Egyetem vegyészmérnöki karán műszeres analitikai szakképesí-
tést szerzett.
1969 és 2011 között több mint 40 éven át dolgozott orvosi labo-
ratóriumban. Első munkahelye a Szolnoki Megyei Kórház Labora-
tóriuma volt, Velősy György főorvos vezetése mellett. Itt készí-
tette egyetemi doktori értekezését 1975-ben. 1976-tól egyetemi 
adjunktusként a klinikai kémiai részlegen dolgozott az Orvosto-
vábbképző Intézet Laboratóriumi Vizsgálatok Tanszékén. 1981-
ben szerzett kandidátusi fokozatot. Miltényi professzor meghí-
vására 1983-ban került a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinika Laboratóriumába. Egyetemi docensként 
1997-ben védte meg MTA doktori értekezését. 1999-ben habi-
litált. Ezen időszakban Sárközi professzor meghívására nyolc 
alkalommal dolgozott a New Yorki-i Mount Sinai Medical Center 
kémiai laboratóriumában. Közel harminc éven át oktatott és vizs-
gáztatott az ETI szakasszisztensi képzés keretében. 2006-ban az 
elsők között szerzett klinikai biokémikus szakképesítést. Azóta a 
Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Tanszéki Csoport egyetemi 
tanára, 2010-től az akkor alapított Laboratóriumi Medicina Intézet 
megbízott igazgatója. 2011-től nyugdíjasként egészen mostanáig 
az intézet tanulmányi felelőse volt.
Szabó Antal 1970-től folyamatosan aktívan részt vett a Magyar 
Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság munkájában. Több ciklus-
ban a társaság vezetőségének, illetve elnökségének volt tagja, 
különböző funkciókat töltött be. A Laboratóriumi Diagnosztika 
folyóirat főszerkesztője volt 1985 és 1993 között. Több hazai és 
nemzetközi szakmai kongresszus szervezőbizottsági tagja volt. 

Elhunyt dr. Szabó Antal, a Laboratóriumi 
Medicina Intézet alapítója

30 MLDT Nagygyűlésen vett részt, 2012-ben a Budapesti kong-
resszus társszervezője volt. Számos európai kongresszuson, világ-
kongresszuson és más nemzetközi fórumon vett részt előadóként. 
Közleményeinek száma közel 200, lektorált cikkeinek száma száz 
feletti. Tíz könyvet, oktatási jegyzetet írt – a legutóbbi, orvostan-
hallgatók és rezidensek számára közösen készített jegyzetünk két 
hónapja jelent meg.
Száraz életrajzi adatok, melyek önmagukban is jelzik: Szabó tanár 
úr a hazai laboros társadalom kimagasló eredményeket elérő, fel-
mutató, vezető tagja volt. Mégis, önmagukban nem sokat árul-
nak el abból a színes, vibráló egyéniségből, ami Tanár úr sajátja 
volt. Arról az emberről, aki egész életében izgatott kíváncsiság-
gal és szeretettel fordult környezete felé. Aki még egy hónapja 
is bejárt az intézetbe, hogy a következő generációnak, reziden-
seknek átadjon a labormedicina és az analitika területén össze-
gyűjtött közel fél évszázados tudásából, tapasztalatából. Miköz-
ben aktívan élte és tervezte életét: a belföldi és külföldi utazá-
sokat, kirándulásokat feleségével, családi programokat, kiállítá-
sokat, az unokákkal való találkozást. Számomra mindig harmo-
nikus, a boldog élethez szükséges arányokat felismerő és követő 
embert jelentett.
Tanár úrral szorosabb kapcsolatba 2011-ben kerültem, amikor 
átvettem Tőle a Laboratóriumi Medicina Intézet vezetését. Köny-
nyű dolgom volt, mivel a munka egyik legnehezebb szakaszát, a 
laborcentralizáció első lépéseit magára vállalta. Azt a nem egy-
szer konfrontációkkal járó időszakot, amikor klinikák, kórházak 
laborjait kellett bezárni, vizsgálatokat megszüntetni, dolgozók-
tól megválni. Egy olyan intézetet kaptam Tőle, amelynek meg-
van a lehetősége, hogy az ország első egyeteméhez méltó labor-
szolgáltatást biztosítson. Új és tapasztalatlan vezetőként ennek 
ellenére voltak nehézségek, szakmai kérdések, melyek megoldá-
sában Tanár úr a maga tapintatos, diszkrét módján mindig segí-
tett – hol közvetlen iránymutatással, hol országos kapcsolatrend-
szere, barátai révén. Neki is köszönhetem, hogy az intézet veze-
tőjeként fel mertem vállalni az intézet átszervezésével kapcsola-
tos kihívásokat.
Sokat segített, hogy nyugdíjas professzorként vállalta a tanul-
mányi részleg vezetését; az évi 500 medikus három nyelven való 
oktatásának a megszervezését, vizsgáztatását, a klinikai biokémi-
kus grémium irányítását. Most, ahogy az ezzel kapcsolatos doku-
mentumokat át kellett tekintenem, a funkcionális rend, a pon-
tosság és az igényesség az, ami minduntalan visszaköszönt. Neki 
köszönhetjük azt is, hogy a graduális és posztgraduális képzés 
számára most egy több éve várt hiánypótló tankönyv megjelent. 
A közös szerkesztői munka során rengeteget tanulhattam Tőle.
Tanár úr a labordiagnosztika tekintetében rendkívül izgalmas 
átmeneti korszakban élt és alkotott. Átélhette a modern tech-
nológiai laboratórium kialakulását: azt a folyamatot, melynek 
során az üvegpipettákat, analmérlegeket és kémcsöveket felvál-
totta a számítógép irányította, közel teljesen automatizált rend-
szerek sokasága; az érzéki tapasztalást, a mikroszkóp alatti világ 
szemlélését a száraz, számítógépes adatáramlás. Ő a 21. század-
ban is látta és érezte a szám mögött álló biokémiai folyamatot 
és – mivel élete jelentős részét a betegellátás területén töltötte 
– magát a szenvedő beteget is. Érzékeny, mélységes empátiá-
val megáldott (de ezt a maga nyers módján a végletekig leplezni 
próbáló), a realitások talaján álló ember volt.
Bár hiányozni fog tudása, kedvessége, humora, hálás vagyok a 
sorsnak, hogy Tanár úr velünk lehetett. Törekszem rá, hogy az 
általa elkezdett mű: a modern, egyetemi Labormedicina Intézet 
úgy fejlődjön, ahogy azt eltervezte és 5 éve elindította.

Dr. Vásárhelyi Barna

A professzor analitikusok, szakasszisztensek, klinikai biokémikusok 
generációit oktatta. Központi szerepet játszott az egyetemi laborin-
tegráció koncepciójának a kidolgozásában, végrehajtásában.
Neki is köszönhető, hogy a 10 évvel ezelőtt az egyetemen működő 28 
laboratórium jelentős részét centralizálták, ami a vizsgálatok költség-
hatékony végzésén túl lehetőséget adott a módszertan egységesíté-
sére, egységes vizsgálati elvek bevezetésére.
Előkészítette és bevezette a laboratóriumi medicina tárgy oktatását 
orvostanhallgatók számára. Tanulmányi felelősként az intézet életé-
ben egészen a legutóbbi hónapig jelen volt, nyugdíjasként is aktív 
részt vállalt az oktatásban. Az általa szerkesztett tankönyv nemcsak a 
diákoknak, de a szakmának is nagy segítséget ad.
Vitalitása, személyisége, tudása nemcsak az intézetnek, de az egész 
laborszakmának hiányozni fog.

Laboratóriumi Medicina Intézet



DE VAJON TUDJÁK-E, HA MINDEZ 
BEKÖVETKEZIK, MIT TEGYE NEK? 

A Cseh Áron, Krivácsy Péter és  Szabó 
 Attila szerkesztésében megjelent 

könyv segít eldönteni, hogy betegség, 
baleset esetén mekkora a  baj, kell-e 

szakemberhez  fordulni. 
Praktikus tanácsok, útmutatók beteg 

gyer mekünk otthoni ellátásával 
kapcsolat ban.

MIT TEGYEK, HA BETEG A GYERMEKEM?

„A felnőttek mindent előre tudnak.  
Azt is, hogy leesem onnan, azt 

is, hogy összetöröm, azt is, hogy 
felgyújtom, azt is, hogy kiöntöm, 

azt is, hogy megfázom, azt is, hogy 
tönk reteszem, és azt is, hogy nem 

lesz ennek jó vége.”
 – írta Janikovszky Éva. 
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LEGENDUS KÖNYVESBOLT
EOK KÖNYVESBOLT

10% kedvezmény a Semmelweis 

Kiadó minden könyvére!*

* (a 20%-os Legendus árból további 10% 
kedvezmény, személyes vásárlás esetén)
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