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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉLBŐL
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása  

új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2016–2021

A Lendület program célja az akadémiai intézmények-
ben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújí-
tása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és 
kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahí-
vásával, illetve itthon tartásával.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: 
jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan 
növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók.
 Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók 
kategóriája: jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközi-
leg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő telje-
sítményű vezető kutatók.
 Célzott Lendület: – Kiemelkedő eredményességű 
alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategó-
riája: jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyké-
pességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó 
kutatók.

A támogatás minimális összege évi 20 M Ft, maximális 
összege az I. kategóriában évi 50, a II. kategóriában évi 
60 M Ft lehet; a Célzott Lendület kategóriában – a külső 
támogatások összegétől függően – e határoktól eltér-
het.

A pályázat benyújtási határideje: 
2016. január 13. 12 óra

Bővebb információk:  
http://mta.hu/lendulet/?node_id=26743

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

További pályázati felhívások: 
http://semmelweis.hu/innovacios-kozpont/
palyazati-hirlevel/

Letölthető karácsonyi képeslapok a www.semmelweis.hu-n

A Semmelweis Egyetem Újság következő 
száma 2016. február 29-én jelenik meg.

http://semmelweis.hu/innovacios-kozpont/palyazati-hirlevel/
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Beszámoló a Szenátus novemberi üléséről

Önálló Onkológiai Központ jön létre a Semmelweis Egyetemen - többek közt erről is döntött novemberi ülésén a Szenátus. A Dok-
tori Tanács elnökévé dr. Tímár Józsefet, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatóját választották.

Folyamatos tájékoztatás az 
iratkezelés változásairól
Már elérhetők az egyetemi honlapon az új, egységes iratkeze-
lési 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/iratkezeles
A  projektet irányító bizottság elfogadta, hogy 2016. január 
1-től egységes iktatókönyvet vezetnek be az egyetemen, a 
szervezeti egységek nevében pedig csak az arra feljogosí-
tott munkatársak rendelkeznek majd iktatási jogosultság-
gal a Poszeidon rendszerben. A  kijelölt felhasználók számára 
oktatások kezdődtek, melyek két részből állnak: az elsőben 
áttekintik és felfrissítik az iratkezeléssel kapcsolatos általá-
nos ismereteket, a másodikban pedig a Poszeidon iratkezelési 
rendszer használatával kapcsolatos újdonságokkal ismertetik 
meg a résztvevőket. Az iktatás mellett a hatékony belső postá-
zás érdekében átalakul a körposta jelenlegi rendszere is. 
2016. január 1-től a Semmelweis Egyetem minden szer-
vezeti egységének egységes levelezési címe: 1085  Buda-
pest, Üllői út. 26.

2016 január 1-től hatvan ággyal önálló Onkológiai Központ kezdi 
meg a működését az egyetem Tömő utcai épületében, ahol jelen-
leg az I. Sz. Belgyógyászati Klinika onkológiai részlege van - dön-
tött a Szenátus. Minden érintett klinikán megmaradnak az onko-
lógiai ágyak, de az új központ koordinálja majd szakmailag az 
ellátást. (Ez alól kivétel lesz a Pulmonológiai Klinika, illetve a Bőr-
gyógyászati Klinika, ahol az onkológiai ellátás saját keretek közt 
működik tovább.) Az Onkológiai Központ vezetőjének feladatai 
közé fog tartozni az onko-teamek szervezése és vezetése is.
A  személyi döntések közt a Doktori Tanács elnökévé választot-
ták dr. Tímár József korábbi rektorhelyettest, aki dr. Rácz Károly 
utóda lesz ezen a poszton. Szavazott a testület a Semmelweis 
Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője kitüntető cím 
odaítéléséről is, melyet évente hatan kaphatnak meg.
A Szenátus döntése értelmében továbbra is jár a Professor Eme-
ritus címhez kapcsolódó juttatás azoknál, akik 2015. június 30-a 
előtt részesültek a címben. Az egyetem 2016. január 1-től öt évre 
szóló megállapodást köt a 87 érintettel. A  döntés előzménye, 
hogy felülvizsgálták a juttatások rendszerét, és az eljárás során 
a karok egyöntetűen támogatták, hogy az emeritusok megkap-
ják a juttatást.
Módosította a Szenátus a kitüntetések adományozására vonat-
kozó szabályzatot. A  kitüntetések formájában nem történt vál-
tozás, a szabályzat rögzíti az adományozás jelenlegi gyakorlatát, 
kiegészítve azzal, hogy a jövőben a kancellár is javaslatot tehet 
Pro Universitate, Pro Universitate ezüst fokozat, Kiváló Dolgozó 
és Kancellári Dicséret adományozására. A  módosítás eredmé-
nyeként rögzítették bizonyos elismeréseknél a díjhoz járó jutta-
tások összegét, illetve - a korábbi tendenciák figyelembe vételé-
vel - maximalizálták, hogy melyik típusból hány kitüntetés adható 
egy évben. A Kiváló Oktató elismerések számát megnövelték, így 
a HÖK is javasolhat egy személyt erre a kitüntetésre. A Szenátus 
megújította a Jó tanuló-Jó sportoló kitüntetés adományozásának 
rendjét és pontosította a béren kívüli juttatásokra vonatkozó sza-
bályzatot is. 
Elfogadta a testület a kutatások rendjéről és kutatásokban, pályá-
zatokon történő részvétel szervezeti feltételeiről szóló szabályzat 
módosítását, melyet egyéves egyeztetési folyamat előzött meg. 
A  dokumentum a megbízásos vizsgálatok rendjét szabályozza. 
Külön rögzíti a preklinikai részt nemklinikai kutatás elnevezéssel, 
szabályozza az egyéni kutatói kezdeményezésre induló kutatást, 
bevezeti a szerződéskötési díjat, kötelezővé teszi az önköltség-
számítást, valamint igény szerint lehetővé válik keretszerződés, 
együttműködési szerződés megkötése. Új elem az is, hogy a kuta-
tás lezárásakor a vizsgálatba bevont betegek számáról tájékozta-
tást kell készíteni.
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a pályázati szabályzat módo-
sítását, mely az egyetemi pályázatok eljárási rendjét tartalmazza. 
A szabályzat tervezetét az egyetem vezetése, kutatói valamint a 
központi szervezeti egységek képviselői több körben egyeztet-
ték. Az elmúlt három hónapban együttesen tárgyalták a kutatás-
sal kapcsolatos szabályzatokat egy egységes keretrendszer lét-
rehozására. A  szabályzatba bekerült egyebek mellett a központi 
pályázati alap létrehozása, illetve központi elvonás mértékének 
szabályozása. 
Dr. Szász Károly kancellár ezzel összefüggésben hangsúlyozta: az 
egyetem célja az, hogy minél több kutatása és pályázata legyen, 

de nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy az erre vonatkozó 
szabályzatok feladata a motiváció. Úgy fogalmazott: nem a 
KRESZ szabályok motiválnak bárkit arra, hogy autót vegyen, de 
ha már van autója valakinek, akkor be kell tartania az erre vonat-
kozó keretrendszert, a közlekedési szabályokat. 
Hozzátette: a szabályzatok leírják a működési keretrendszert, 
valamint a kutatást támogató központi szolgáltatásokat. Mint 
mondta, az Innovációs Igazgatóság egyik fő feladata, hogy 
segítse a kutatókat és menedzselje a pályázatokat. Fontosnak 
tartja azt is, hogy minden érintett ismerje meg a szabályzatok 
pontos tartalmát. 
A kancellár a központi elvonással kapcsolatban kiemelte: az egye-
tem vezető kutatóival közösen, velük egyetértésben kidolgozott 
szabályozás készült, mely figyelembe veszi a különböző pályá-
zati feltételrendszereket. Az elvonás a közös alapba kerül, ahon-
nan most is számos pályázati tevékenységet támogat az egye-
tem (pl. önrész előfinanszírozás), de a jövőben segítheti a kevésbé 
jó anyagi helyzetben lévő klinikák, intézetek akut problémáinak 
megoldását.
A  Szenátus módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(SZMSZ) annak érdekében, hogy megfeleljen a folyamatosan vál-
tozó jogi környezetnek, valamint azért, hogy az egyetem haté-
kony működjön. A  módosítás rögzítette a vezetői megbízással 
nem rendelkező oktatók képviseletében megválasztott szenátusi 
tagok (négy fő) választására irányuló eljárás szabályait, továbbá 
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján kötelezően létre-
hozandó öt tagú tanácsadó testület, a konzisztórium létrehozásá-
nak menetét. Ugyancsak módosítani kellett az SZMSZ-t az Onko-
lógiai Központ létrehozása, illetve szabályzatok megújítása miatt.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Nyolcan kaptak díszdoktori címet a Doctor 
Honoris Causa ünnepségen

1967 óta immár 41. alkalommal adományozott a Semmelweis Egyetem díszdoktori címeket. Ebben az évben a karok felterjesztése 
alapján nyolc kiemelkedő professzor vehette át a kitüntetést a Semmelweis Szalonban rendezett Doctor Honoris Causa ünnep-
ségen, melyet dr. Szél Ágoston rektor nyitott meg. Az ünnepi rendezvényen hangsúlyozta: a tudomány a közös nyelv, amely ösz-
szekapcsolja a Semmelweis Egyetem díszdoktorait és a világ összes tudósát. Hozzátette: nemcsak a díszdoktorok számára jelent 
elismerést ez a cím, hanem az egyetem is nagyon büszke arra, hogy ilyen elismert tudósok tagjai ennek a körnek.

Az Általános Orvostudományi Kar felterjesz-
tésére ebben az évben öten kaptak díszdok-
tori címet. A  díjazottak laudációját, tudomá-
nyos eredményeit és Semmelweis Egyetem-
hez fűződő kapcsolatait dr. Hunyady László 
dékán ismertette.
Dr. Leena Karina Bruckner-Tuderman (Uni-
versity Medical Center of the University of 
Freiburg, Germany) a freiburgi egyetem bőr-
gyógyászati vezetője, a bőrgyógyászat és a 
molekuláris medicina specialistája. Számos 
tisztsége mellett a Magyar Dermatológiai 
Társaság tiszteletbeli tagja. Aktív együttmű-
ködést ápol a Semmelweis Egyetem Bőr-, 
Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikával, szá-
mos fiatal magyar kollégát vezetett be az epi-
dermolízis bullóza betegség diagnózisának 
és genetikai kutatásának rejtelmeibe.
Dr. Pál Pacher (National Institute on Alco-
hol Abuse and Alcoholism at National Insti-
tute of Health, Bethesda, USA) a Semmelweis 
Egyetemen folytatta tanulmányait 1993-2001 
között (MD, PhD), 1999-ig a Farmakológiai 
Intézet munkatársa volt. Jelenleg az ameri-
kai nemzeti egészségügyi intézetben dolgozik (NIH) laborveze-
tőként, de szoros kapcsolatot ápol alma materével, tudományos 
tanácsadóként segíti a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intéze-
tet, és több más egységgel is együttműködik (Kórélettani Intézet, 
Szív- és Érgyógyászati Klinika). Kutatólaboratóriumában rendsze-
resen fogad fiatal, tehetséges magyar kutatókat.
Dr. Fausto J. Pinto (University of Lisbon, Portugal) kardioló-
gus professzor, a lisszaboni egyetem orvostudományi karának 
dékánja, az Európai Kardiológus Társaság jelenlegi elnöke. A tár-
saság vezető testületében együtt dolgoznak dr. Merkely Bélá-
val, a Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatójával, aki a díszdok-
tori címre jelölte. Kiemelt érdeklődési területe az ischaemiás szív-
betegség, a kardiovaszkuláris képalkotás, azon belül is az intra-
vaszkuláris ultrahang.
Dr. Shigeru Saito (University of Toyama, Japan) a toyamai egye-
tem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának elnöke. 2009 óta 
folytat tudományos együttműködést a Semmelweis Egyetem I. 
Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájával, melynek köszönhe-
tően számos közös tudományos publikáció született vezető nem-
zetközi folyóiratokban, és jelenleg is folytatnak közös klinikai vizs-
gálatokat a két intézet kutatói.
Dr. Stephan Züchner (University of Miami Miller School of Medi-
cine, USA) neurológus és molekuláris biológus, jelenleg a moleku-
láris neurogenetikára és a pszichiátriai genetikára fókuszál mun-
kája során. Több éve folytat tudományos együttműködést a Sem-
melweis Egyetemmel, az általa vezetett humángenetikai intézet-
nek több közös kutatási projektje is van a Genomikai Medicina és 
Ritka Betegségek Intézetével.

A Gyógyszerésztudományi Kar felterjesztésére ketten kaptak dísz-
doktori címet, laudációjukat dr. Zelkó Romána dékán ismertette.
Dr. A. Attila Hincal (Hacettepe University, Ankara) az anka-
rai egyetem gyógyszerésztudományi karának korábbi dékánja 
hatalmas tudásra tett szert a gyógyszerregulációs kérdésekben, 
melyre alapozva létrehozta az IDE nevű tudományos gyógyászati 
konzultációs társaságot. Tagja a bioekvivalencia újdonságairól 
szóló, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének rész-
vételével szervezett nemzetközi gyógyszerkutatási konferencia 
(ICAB 2015) tudományos tanácsadó testületének.
Dr. Panos Macheras (University of Athens) az athéni egyetem 
professzor emeritusa, az ottani biofarmaceutikai és farmako-
kinetikai labor alapítója, e szakterületen 160 tudományos cikk és 
hat könyv szerzője. Szintén az ICAB 2015 tudományos tanácsadó 
területének tagja.
A Fogorvostudományi Kar felterjesztésére egy professzor kapott 
díszdoktori címet, akinek laudációját dr. Gerber Gábor dékán 
ismertette.
Dr. György Kálmán Sándor (University of Oulu, Finland) magyar 
szülők gyermekeként Torontóban született, fogorvosi diplomá-
ját Kanadában, míg orvosi diplomáját Hollandiában szerezte. 
Az arc-állcsont sebészet kiemelkedő specialistája, számos szállal 
kötődik a Semmelweis Egyetemhez és az Arc-Állcsont-Szájsebé-
szeti és Fogászati Klinikához.

Dobozi Pálma
Kele Tímea

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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torjelölteknek, érezzék át a súlyát, mit 
jelent ma a doktornak lenni, PhD-foko-
zatú tudományos teljesítményt felmu-
tatva, ami azt is jelenti, hogy önálló 
pályázati jogosultságuk lesz és pályáz-
hatnak vezetői pozíciókra is.
Az ünnepség elején a Pro Universitate 
Díj ezüst fokozatát vehette át dr. Szél 
Ágostontól dr. Benyó Zoltán, a Buda-
pesti Műszaki Egyetem (BME) Irányí-
tástechnikai és Informatikai Tanszék 
professzor emeritusa és dr.  Jobbágy 
Ákos, a BME oktatási rektorhelyet-
tese. Posztumusz Pro Universitate 
Díjat kapott dr.  Székely József, a Sem-
melweis Egyetem Általános Orvostu-
dományi Karának címzetes egyetemi 
tanára.
Ezt követően dr. Tímár József, a Dok-
tori  Tanács megbízott elnöke ismer-
tette a doktorjelöltek eredményeit, 
majd a doktoranduszok elmondták 
esküjüket. Az eskütétel után dr. Szél 
Ágoston és dr. Tímár József kézfo-
gásukkal doktortársaikká fogadták a 
jelölteket.
Dr. Tímár József beszédében kiemelte: 

nem a teljesítménye, hanem kis mérete és szakegyetem jellege 
miatt nincs rajta  a világ ötszáz legjobb egyetemének listáin az 
intézmény. Hangsúlyozta: specializált listákon már a legjobb két-
száz közt található az egyetem, amit nemzetközileg jegyzett 
kutatásaival ér el   több mint  kilencszáz minősített kutató révén. 
Ez hatalmas kutatási potenciál – közölte. Tájékoztatása szerint a 
hét doktori iskolában 44 PhD programban 175  témavezető fog-
lalkozik több mint 400 PhD hallgatóval. Ez a szám még kiegészül 
a nagyszámú egyéni fokozatszerzővel, akik többsége az oktatási 
utánpótlást jelentő klinikusok közül kerül ki – fűzte hozzá. Kitért 
arra: az egyetem doktori iskoláiban  évente nagyjából száz PhD 
diplomamunka születik, a fokozatszerzési arány pedig maga-
sabb mint 60 százalék, ami a hazai összehasonlításban kiemelke-
dően magasnak számít. Megjegyezte, ezért sikerül évente  közel 
90 állami ösztöndíjat szerezni. Ez a kitűnő teljesítmény nem kis 
részben a Doktori Iskola leköszönt elnökének, dr. Rácz Károlynak 
köszönhető – szögezte le dr. Tímár József.
A Doktori Tanács megbízott elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia elemzése alapján kiemelkedő 
a  Semmelweis Egyetem tudományos teljesítménye. Összegzése 
szerint a több mint 1300 kutató 10 akadémiai kutatóhelyet és 9 
Lendület programot nyert el, amelyhez csatlakozik 60-70 kutatási 
pályázat és program. Ezen sikerek a témavezetők és a PhD-hall-
gatók együttes munkájának köszönhetők – hangoztatta. Mint 
mondta, mindezek miatt tud az egyetem évente 5-600 idegen 
nyelvű publikációt készíteni, amelyek magas impaktú folyóiratok-
ban jelennek meg és ebből keletkezik évente 5-10 szabadalom, 

dies academicus  Semmelweis Egyetem

Dies Academicus – PhD-fokozatú 
doktorokat avattak

A Dies Academicus ünnepség keretében avatták PhD-fokozatú doktorrá az idén végzett 108 jelöltet. Közülük 90-en summa cum 
laude, 18-an pedig cum laude minősítést kaptak. Átadták a címzetes egyetemi tanári, a magántanári és a mesteroktatói címeket, 
a kiváló PhD-oktatói kitüntetéseket, valamint az alapítványi díjakat is.
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Dr. Szél Ágoston felidézte, hogy a rendszerváltás előtt nem lehe-
tett Magyarországon PhD-fokozatot szerezni, akkor ezt kandidá-
tusi címnek nevezték. Mint mondta,  alapvető különbség, hogy 
nem voltak olyan szigorúan lefektetve a szabályai, mint ma és a 
tudományos fokozatot nem az intézmények adták ki, hanem egy 
átláthatatlan működésű állami bizottság. Gyakran már a beadás-
hoz is kellett a helyi pártszervezet jóváhagyása – jegyezte meg, 
hozzátéve: ez is mutatja, hogy annak a címnek egészen más volt 
a jelentősége, mint a mostani PhD-fokozatnak. Azt kívánta a dok-
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valamint ezért idézik a Semmelweises közleményeket 2500-3000 
alkalommal a nemzetközi irodalomban.
Dr. Tímár József szólt arról is: a Semmelweis Egyetem PhD-diplo-
mái belépők a neves külföldi kutatóhelyekre, de az lenne jó, ha 
ezen kutatók itt teljesítenék ki karrierjüket akár mint oktatók, akár 
mint kutatók. – Vezető pozíciónkat csak akkor tudjuk megtartani, 
ha képesek vagyunk megújulni és megfiatalodni – hangoztatta.
Az ünnepség a kitüntetések, díjak átadásával folytatódott.   Idén 

kapott dr. Bende Sándor és dr. Sándor Tamás. Mesteroktatói 
cím birtokosa lett dr. Tatár Gábor.
Ezt követően adták át a Dr. Genersich Antal díjait. Hallgatói elis-
merést vehetett át az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Inté-
zetből Molnár Anna, a II. Sz. Patológiai Intézetből Kocsmár 
Éva, valamint az Országos Igazságügyi Orvostani Intézetből Pál 
Dániel. A  Magyar Patológusok Társasága felterjesztése alapján 
Genersich díjat kapott dr. Bodó Miklós professzor, az I. Sz. Pato-

a Kiváló PhD-oktató elismerést  dr. Szőke Éva,  dr. Kopper 
László  professor emeritus és dr. Tulassay Zsolt  professor eme-
ritus vehette át. Dr. Tímár József emlékeztetett arra, hogy a Dok-
tori Tanács 2003 júliusában határozott arról, hogy minden évben 
megjutalmazza azokat az oktatókat, akik a doktori képzés terüle-
tén kiemelkedő munkát végeztek, így 2015-ben már tizenharma-
dik alkalommal adták át az elismerést.
A  Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának ifjabb dr. Farkas 
Zsolt emlékére létrehozott Veritas et Virtus Alapítványa idén dr. 
Benke Kálmánt, az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 
hallgatóját díjazta.
A  Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díj első helyezettje Ujma 
Przemyslaw Péter, a második helyezettje pedig dr. Rencz Fanni 
lett.
A  Szenátus a karok előterjesztése alapján címzetes egyetemi 
tanári, magántanári és mesteroktatói címeket adományozott 
olyan kiemelkedő személyeknek, akik hosszabb idő óta részt 
vesznek az oktatómunkában. Címzetes egyetemi tanári címet 
kapott dr. Telekes András, dr. Hirschberg Andor, dr. Szeifert 
György, dr. Barsi Péter és dr. Martos Éva. Magántanári címet 

lógiai és Kísérleti Rákkutató Intézet és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
volt munkatársa. A Magyar Onkológusok Társasága felterjesztése 
alapján dr. Tóth Erika, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa. 
Az akadémikusok számára létesített Genersich Antal Díjat ebben 
az évben dr. Petrányi Győző akadémikus, az Országos Vérellátó 
Szolgálat tanácsadója kapta. A kuratórium különdíjat adományo-
zott dr. Süveges Ildikó professzor emeritának, a határon túl élő 
magyar egészségügyi dolgozók érdekében kifejtett több évti-
zedes munkásságáért. A  kuratórium különdíjat adományozott 
dr. Lyách Erzsébet főorvosnak, az Ungvári Gyermekgyógyászati 
Szolgálat vezetőjének. 
Az ünnepség zárásaként a Medikus Zenekar koncertmestere, 
Jobbágy András játszott Bach szólószonáta tételeket brácsán.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az eseményről készült videó megtekinthető 
a Semmelweis Egyetem YouTube csatornáján: 
www.youtube.com/semmelweisuniversity



8elismerések  Semmelweis Egyetem

Semmelweises elismerések a XXXII. OTDK 
ünnepélyes záróülésén

A Semmelweis Egyetem vezeti a HVG és Heti 
Válasz felsőoktatási rangsorát

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciának ünnepi záróülését tartotta az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
(OTDT) a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, melyen több Semmelweises hallgatót és oktatót is díjaztak. A rendezvé-
nyen a legkiemelkedőbb eredményeket elérő 47 fiatal diáktudós, illetve a tudományos diákköri tevékenységet elkötelezetten és 
eredményesen támogató 54 oktató, kutató munkáját ismerte el az OTDT.

Ismét a Semmelweis Egyetem vezeti a HVG friss, hallgatói és oktatói kiválóság alapján összeállított felsőoktatási rangsorát, a Heti 
Válasz orvostudományi terület képzési rangsorában pedig az Általános Orvostudományi Kara (ÁOK) áll az első helyen.

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m

A HVG cikkében az Általános Orvostudományi Kar a karok rang-
sorában, valamint az orvosi és egészségtudományi képzésterüle-
ten is az első helyen áll. A felvettek pontátlaga itt a legmagasabb, 
valamint ide jelentkeztek a legtöbben első helyen. Az általános 
orvos osztatlan szakos rangsort is az SE ÁOK vezeti. Az ápolás és 
betegellátás alapszakok összehasonlításában az Egészségtudo-
mányi Kar (ETK) áll az élen, míg az egészségügyi szervező alap-
szakos rangsort az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) vezeti. 
Az orvos és egészségtudományi képzési területen a hallgatók 
eredményeit figyelembe véve a Fogorvostudományi Kar (FOK) 
végzett a második, az ETK a nyolcadik, a Gyógyszerésztudomá-
nyi Kar (GYTK) pedig a kilencedik helyen.
A Heti Válasz 2015-ös felsőoktatási rangsora alapvetően a felvet-
tek kiválóságát és a munkaerőpiaci mutatókat veszi alapul. Esze-
rint a felvettek pontátlaga az ÁOK-on a legmagasabb, és ide kerül 
be a legtöbb olyan hallgató, aki helyezést ért el középiskolai ver-
senyeken. Emellett az itt diplomát szerzettek 100 százaléka fel-
sőfokú végzettséghez kötött munkakörben helyezkedik el. Az 
ország összes orvos- és egészségtudományi karát összehasonlító 
lista második helyére került a FOK, kilencedik az ETK, tizedik a 
GYTK, tizenötödik az EKK.
A  Heti Válasz 3 szak szerinti rangsort is készített az orvos- és 
egészségtudományi területen. Ezek mindegyikét a Semmelweis 

Dr. Monos Emil Életmű-díjas
A  Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság 
Életmű-díját vehette át dr. 
Monos Emil, a Klinikai Kísér-
leti Kutató- és Humán Élet-
tani Intézet professor eme-
ritusa, a Semmelweis Egye-
tem Baráti Kör elnöke több 
évtizedes szakmai tevékeny-
sége és kiváló eredményei 
elismeréseként. A  társaság 
a kiemelkedő szakmai tevé-
kenységet folytató szakem-
bereknek hagyományosan 
évente adományoz kitünte-
téseket.

Pro Scientia emlékérmet vehetett dr. Lovász Lászlótól, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökétől Kellermayer Dalma 
(témavezető dr. Radovits Tamás) és Kolossváry Márton 
(témavezető dr. Maurovich-Horvat Pál). Mestertanári elismerést 
kapott dr. Mócsai Attila egyetemi tanár (Élettani Intézet) dr. 
Szökő Éva egyetemi tanár (Gyógyszerhatástani Intézet) és 
dr. Szőke Éva egyetemi tanár, a díjat dr. Palkovics László 
felsőoktatásért felelős államtitkár adta át.
Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes az XXXII. OTDK Orvos és 
Egészségtudományi Szekciójának ügyvezető elnökeként köszönő 
oklevelet vehetett át. A  szekciónak 2015-ben a Semmelweis 
Egyetem adott otthont.
Az idei OTDK szekcióülésein nagyjából tizenötezren vettek 
részt. A  16 tudományterületi szekció 525 tagozatában 4602 
pályamunkát és alkotást mutattak be, amelyek közül 1499 ért el 
minősített első, második vagy harmadik helyezést.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Egyetem vezeti: az általános orvos szakok közül az ÁOK lett a leg-
jobb, az ápolás és betegellátás (gyógytornász) területen a ETK áll 
az élen, míg a fogorvosin a FOK.
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Dr. Margittai Éva az idei Hugonnai Vilma díjas

Semmelweises Junior Prima díjazottak 
tudomány kategóriában

Dr. Margittai Éva, a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet egyetemi adjunktusa vehette át idén a Hugonnai Vilma 
díjat. Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes az ünnepségen ismertette a díjazott szakmai pályafutását. Felidézte egyebek 
mellett azt, hogy dr. Margittai Éva már tudományos diákkörösként is az egyetemen tevékenykedett, azóta pedig számos díjat, 
elismerést kapott, valamint hazai és külföldi ösztöndíjakat nyert el. Aktív oktató magyar és angol nyelven – tette hozzá.

Átadták a Junior Prima Díjakat a magyar tudomány kategóriában, a tíz 
díjazott közül négyen kapcsolódnak a Semmelweis Egyetemhez. 

A kategória 2015-ös díjazottjai között van az egyetemről dr. Bikov András, a 
Pulmonológiai Klinika munkatársa, dr. Csuka Dorottya, a III. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika tudományos munkatársa, dr. Toldi Gergely, az I. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika tanársegédje. 
A  Magyar Tudományos Akadémián (MTA) rendezett ünnepségen az elisme-
rést átvehette dr. Aliczki Manó is, aki 2013-ban elméleti orvostudományok-
ból a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Isko-
lájában szerzett PHD fokozatot, jelenleg az MTA  Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézetben dolgozik.
A  2003-ban a magyar tudomány, művészet és kultúra erősítésére, fejleszté-
sére alapított díjat dr. Lovász László, az MTA  elnöke, Németh Lászlóné, a 
Miniszterelnökség államtitkára, valamint Nagy Csaba, a Magyar Fejlesztési 
Bank vezérigazgatója adták át. A  díjazottakat az MFB felkérésére szakmai 

A tudományos rektorhelyettes kitért arra: a díjazott tudományos 
munkája az utóbbi években az endoplazmás retikulum 
fehérjék különböző mutációja által okozott betegségek 
patomechanizmusának vizsgálatára, illetve ezek új terápiás 
megközelítésének kidolgozására fókuszál.
Dr. Margittai Éva nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a 
Semmelweis Egyetem neki ítélte az orvos-kutató nőknek járó 
Hugonnai Vilma emlékérmet és jutalomdíjat. Mint mondta, 
medikus korától kezdve a természettudományokkal foglalkozott, 
ahogyan a díj névadója is, akiről ezt talán kevesen tudják. 
Hugonnai Vilma már az egyetem megkezdése előtt folytatott 
természettudományi vizsgálatokat, és Magyarországon is 
foglalkozott ezzel, publikált a témában, miközben bábáskodott 
és várt a diplomája honosíttatására – idézte fel. Véleménye 
szerint a természet- és az orvostudomány szoros kapcsolata 
mindmáig megmaradt, de a női szerepkörből való kitörés 
lehetősége jelentősen megváltozott. Ezzel kapcsolatban 
visszaidézte: a kultuszminiszter annak idején egyebek mellett 
azzal utasította vissza Hugonnai Vilma diplomájának honosítását, 
hogy: a nők felforgatnák az államot, ha a tudományos téren 
egyenjogúsíttatnának a férfiakkal. – Micsoda alapokon nyugodnék 
azon állam, melyet egynéhány intelligens nő felforgathatna? 
Szégyelleném, ha csakugyan ilyen államnak volnék gyermeke – 
emlékeztetett Hugonnai Vilma válaszára az adjunktus.
Dr. Margittai Éva A  C-vitamin kompartimentációtól a kanyargós 
artéria szindrómáig címmel tartotta meg előadását, melynek 
végén megköszönte a támogatást elsősorban dr. Mandl József-
nek, dr. Benyó Zoltánnak és dr. Csala Miklósnak. Ezt  kö vetően 
dr. Bagdy György átadta a Hugonnai Vilma emlékérmet.

A  tudományos rektorhelyettes zárszavában azt kívánta a 
díjazottnak, hogy intelligens nőként forgassa fel kicsit az 
egyetemet, hívja fel a figyelmet arra, hogy miképpen csinálhatjuk 
másként, eredményesen, illetve miképpen lehet átadni a 
fiataloknak még jobban azt a lelkesedést, ami benne is megvan.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

bizottság választotta ki elismert tudósoktól, kuta-
tási intézmények vezetőitől kapott ajánlások alap-
ján.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Emlékszimpózium Semmelweis Ignác 
tiszteletére

Közös emlékszimpóziumot tartott Semmelweis Ignác tiszteletére a Semmelweis Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia. 
A Semmelweis-év keretében rendezett programon dr. Kosztolányi György levezető elnök, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának 
elnöke köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva: arról a magyar orvosról lesz szó, aki nem folyóiratokban megjelent impakt fak-
torokkal írta be magát az orvostudomány történetébe, hanem egy olyan impakttal, amit azóta sem lehetett felülmúlni.

Dr. Monos Emil, az egyetemi Semmelweis-emlékév Bizottság 
elnöke, a másik levezető elnök köszöntőjében kiemelte a jelen-
tőségét annak, hogy az UNESCO annak Magyar Nemzeti Bizott-
sága kezdeményezésére megünneplésre méltónak tartotta Sem-
melweis halálának 150. évfordulóját. Semmelweis felismerésének 
köszönhetően a nagybetűs életet is ünnepelhetjük ebből az alka-
lomból – fogalmazott.
A  szimpóziumon köszöntőt mondott dr. Szél Ágoston rektor, 
aki kiemelte: ma a Semmelweis doktrína olyan fokú elismerését 
ünnepelhetjük, mely az egyetem névadója számára biztosítja a 
legnagyobb orvos címet. Semmelweis Ignác a mikrobákról mit 
sem tudva, korát megelőzve fedezte fel a gyermekágyi láz és a 
klórvizes kézmosás közötti összefüggést. Félelmetesen egyszerű 
felismerése nyomán kevés befektetéssel lehetett volna tenni a 
betegség megelőzéséért, a pályatársak mégsem vettek erről 
tudomást. Nem fordult időben a tudományos közvéleményhez, 
hanem szűkebb környezetében folytatta szélmalomharcát. A rek-
tor szerint kivételes, hogy még 150 évvel a halála után is tudunk 
újat mondani Semmelweis hagyatékáról.
Dr. Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
főigazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy Semmelweis ese-
tében a felfedezés ténye és a felfedező sorsa nem szétválaszt-
ható. Személye korszakalkotó tudományos felfedezésnél is töb-
bet jelképez; a 20. század végére Semmelweis minden hivatásá-
ért áldozatot hozó, és a hatalmasságoknak kiszolgáltatott szak-
ember képviselője lett – jelentette ki.
Dr. Rigó János, az egykori Semmelweis klinika, az I. Sz. Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika igazgatója Semmelweis a pesti egyetem 
szülészeti tanszéke élén című előadásában egy, az egyetemi levél-
tár segítségével végzett érdekes gyűjtést is ismertetett a Sem-
melweis által adott osztályzatokról. Ebből kiderül, hogy tíz éves 
ténykedése alatt egyre jobb minősítéseket, jegyeket adott a diá-
koknak, a végén az osztályzatok átlaga a 4-est közelítette, az 
elégtelenek száma pedig csak 1 százalék volt. Semmelweis elkö-

telezett oktató volt, tanévenként 200 hallgatót tanított magyar és 
német nyelven. Dr. Rigó János kiemelte azt is, hogy a pesti egye-
temen kezdte el a tudományos publikálást, fő művei is ebben az 
időszakban íródtak, és ő harcolta ki a klinika új épületbe helye-
zését is. Itt született híres Utasítványa is, mely tartalmazta, mit 
tegyenek az orvosok és ápolók a gyermekágyi láz elkerülése 
érdekében.
Dr. Rosivall László, a Kórélettani Intézet egyetemi tanára Sem-
melweisről mint a kórélettani kutatás úttörőjéről beszélt. 1844-
ben szerzett diplomát és három évvel később olyan felfedezést 
tett, melyről még mindig beszélünk – mutatott rá. A klinikai kóré-
lettani kutatási módszerek közül alkalmazta a statisztikát, a meg-
figyelést, a boncolást és az állatkísérleteket. 
Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinikájának igazgatója úgy fogalmazott, óriási hatása 
volt Semmelweisnek a szülészet-nőgyógyászatra és a manuális 
szakmákra. A tudományos orvosi statisztika úttörőjének nevezte 
Semmelweiset, és rámutatott, hogy akkor ismerte fel a külön-
böző esetek közötti összefüggéseket, mikor még gyermekcipő-
ben járt az orvostudomány, és a baktériumokról, mikrobákról mit 
sem tudott. 
Dr. Molnár László, a Levéltár vezetője előadásában arról beszélt, 
hogy 14 évig tartott, mire az egyetem fel tudta venni Semmel-
weis Ignác nevét, ami szavai szerint mai szemmel nézve elég ért-
hetetlen. Előzményként megemlítette, hogy 1951-ben vált önál-
lóvá az orvosképzés, amikor szovjet mintára átszervezték a fel-
sőoktatást. Semmelweis nevének felvétele először 1955-ben 
merült fel, de erre végül 1969-ben, az egyetemi bicentenárium 
apropóján került sor: nagyszabású rendezvénysorozat keretében 
a Budapesti Orvostudományi Egyetem felvette a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem nevet.
Semmelweis-emlékek a Kárpát medencében címmel tartott 
előadást dr. Romics Imre, az Urológiai Klinika korábbi igazga-
tója. Beszámolójából kiderült, hogy nincs Semmelweishez köt-
hető emlék Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken, Szlavóniá-
ban és Horvátországban. Magyarországon viszont számos intéz-
mény, szervezet, utca, tér, szobor, dombormű, festmény, rézkarc, 
bélyeg, film és elismerés őrzi a nevét.
Dr. Kapronczay Károly, a Semmelweis Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár korábbi főigazgatója emlékeztetett arra, hogy Semmel-
weis abban a korban élt, amikor a politika javítani akart az embe-
rek szociális helyzetén, beleértve az egészségügyet is. Ennek 
eredményeként megszületik egyebek mellett a 15 fejezetes köz-
egészségügyi törvény is, amely meghatározta az egészségügyi 
igazgatás szerveit, rögzítette, milyen a modern kórház és azok 
építésével is számolt. Ebben a korban teremtik meg az iskola- 
egészségügyi hálózatot, az anya és csecsemővédelmi rendszer 
alapjait. A  prevenció gondolata Semmelweistől indult el és ez a 
törvény a mai egészségügy alapja – hangsúlyozta.
Dr. Réthelyi Miklós előadásában bemutatta az UNESCO mun-
káját, amely 70 éves az idén. Elmondta: a szellemi kulturális 
világörökségi listára a nemzeti listákról lehet felkerülni, de emel-
lett létezik a világemlékezet lista is, amely a megőrzendő, nagy 
jelentőségű dokumentumok védelmére szolgál. Erre a listára 
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Életútja 90 évvel ezelőtt Budapesten indult elakadt szülésből 
fogóműtéttel. A  sokirányú érdeklődése és tehetsége már gyer-
mek-, majd diákkorában kiütközött, társai hallgattak rá a tan-
teremben és a sportpályákon egyaránt. Puskás Ferivel együtt 
játszottak a kispesti kézilabda-csapatban, de Öcsi hamar rájött, 
hogy a lábában több van, ezért a kispesti focicsapatban folytatta 
pályafutását egészen a világhírig. Iffy László az orvosi pályát 
választotta (őt ez vitte a nemzetközi elismerés felé), a budapesti 
egyetemen kapta meg diplomáját 1949-ben, és a Sport Kórház-
ban Salacz Pál tanár úrnak köszönhetően kitűnő gyakorlatot 
szerzett édesanyja tanácsára választott hivatásából, szülészet-
ből és nőgyógyászatból. Az 1950-es évek fiataljai az egyik dikta-
túra szörnyűségei és a háború szenvedései után egy másik poli-
tikai uralom játékszerei lettek. Az 1956-ban 31 éves dr. Iffy László 
orvosi diplomájával és 2 éves szülész-nőgyógyász szakvizsgájá-
val nem tudott és nem is akart ebbe a politikai rendszerbe beil-
leszkedni. Küzdelmek várták Angliában, majd Kanadában, végül 
meghívták az Egyesült Államokba. Mint önéletrajzi regényében 
írta, ez az ország idővel elfogadja az idegent feltéve, hogy mun-
kája versenyképes és egyénisége nem kelt ellenszenvet: Én az 
Egyesült Államokban éreztem először, hogy a társadalom tagjává 
váltam. 
A  következő évtizedekben egyedülállóan gazdag és fordula-
tos pályafutása, szakmai és tudományos tevékenysége kitelje-
sedett, hamarosan a New Jersey Orvostudományi Egyetem Peri-
natal  Center igazgató professzora lett. A  20. század és az évez-
redforduló olyan különleges adottságú egyénisége Iffy profesz-
szor, aki joggal sorolható a legnagyobb magyar szülészek közé, 
mindjárt Semmelweis Ignác, Kézmárszky Tivadar és Tauffer 
Vilmos után. Négyük bekeretezett képe tekint a látogatókra a 
Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika igazgatói 
folyosóján.
Érdemei közül kiemelendő, hogy a magyar szülészet méltó ha-
gyományait őrző elméleti és gyakorlati felkészültsége igazi misz-
szionáriussá avatta a nagyvilágban, képviselve az asepsis ma is 
megkérdőjelezhetetlen fontosságát. Az általa szervezett Ignatz 
Semmelweis Szemináriumok nagy szerepet játszottak a nagy 
magyar szülész életművének és tanainak terjesztésében és a 
Newarki Szülészeti Klinika perinatológiai eredményeinek elismer-
tetésében.

kerültek fel 2013-ban a Semmelweis-dokumentumok – idézte fel 
dr. Réthelyi Miklós, aki ebben a körben felsorolt több más magyar 
dokumentumot is, egyebek mellett a corvinákat.
Dr. Iffy László Semmelweis amerikai ismertségéről beszélt. 
Elmondta: tisztelik, csodálják, de nem értik. Gyakran tévedés van 
azzal kapcsolatban, hogy mit fedezett fel – hangsúlyozta. Bemu-
tatta saját esettanulmányát, amit a University of Illinois szülészeti 
osztályán készített. Az osztályon egyebek mellett az volt a fela-
data, hogy visszaszorítsa a kórházi fertőzéseket: érkezése előtt a 
császármetszések utáni fertőzések aránya 80 százalék felett volt, 
12 hónap elteltével azonban ez 16 százalék alá csökkent, köszön-
hetően Semmelweis Ignác tanainak, melyeket a fiatal kollégák és 
a főnővér segítségével lehetett alkalmazni – ismertette a profesz-
szor.
Dr. Papp Zoltán a kései tanszéki utód szemszögéből beszélt Sem-
melweis Ignácról. Kiemelte: Semmelweis üzenete a 21. századi 
szülészorvosoknak az, hogy publikálni kötelesség, az asepsis sza-

bályai nem évültek el és megfelelő alázattal kell az ilyen betegek 
felé fordulni.
Az emlékszimpózium keretében dr. Iffy Lászlónak a Pro Univers-
itate Díj ezüst fokozatát adta át dr. Szél Ágoston, csodálatra 
méltó és követendő életművének elismeréseként.
A  Magyar Nőorvos Társaság az idei Semmelweis díját dr. Papp 
Zoltán professor emeritusnak adományozta, melyet dr. Bódis 
József elnök adott át az ünnepségen.

Dobozi Pálma 
Tóth-Szabó Szilvia

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://goo.gl/bJFeHE

Iffy László 90 éves
A szülészet-nőgyógyászat ikonjának, dr. Iffy László professzornak 2015. május 17-én ünnepeltük 90. születésnapját. Életkora 
egyáltalán nem zavarja, kitűnő egészségnek örvend, nem beszélve ma is lenyűgöző szellemi frissességéről, szédületes lexikális 
tudásáról, szakmai felkészültségéről és sziporkázó humoráról. 

A másik nagy érdeme, hogy a 
magyar szülészet érdekében 
évtizedeken keresztül fárad-
hatatlanul dolgozott, tanul-
mányutas kollegákat fogadott 
és tanított Klinikáján, illetve 
egyengette külföldi beillesz-
kedésüket, anyagilag bőke-
zűen támogatta a magyar fia-
tal szakorvosokat, sorozato-
san szerepelt a Semmelweis 
Egyetem és a Magyar Nőgyó-
gyász Társaság rendezvényein 
és különösen a Baross utcai 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikán. Egyetemünk 1993-
ban honoris causa díszdokto-
rává avatta, az I. és II. Számú 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikától 2005-ben Semmel-
weis-Tauffer Emlékéremben 
részesült.
A  harmadik nagy érdeme, 
hogy hosszú évtizedek alatt 
nemcsak a hazaszeretetét és 
magyarságát őrizte meg és ápolta odaadóan, hanem 58 év után 
is megtartotta különösen választékos szókincsét és igényes kiej-
tését. Anyanyelvét mind a mai napig ápolja, olvassa azokat a 
szépirodalmi műveket, melyekre az elmúlt hat évtizedben nem 
futott az idejéből, angolra fordította pl. Ady Endre, Arany János, 
Petőfi Sándor és Juhász Gyula egy-egy szép, számára kedves 
versét. 
Örültünk annak, hogy novemberben az MTA  és a Semmelweis 
Egyetem közös Semmelweis-megemlékezésén Semmelweis szel-
leme Amerikában címmel tartott előadást a nagy magyar orvos 
halálának 150. évfordulóján. Kívánjuk, hogy ő is kapjon sok meg-
érdemelt elismerést nemcsak a jelen kortól, hanem valamikor 
majd az utókortól is.

Dr. Papp Zoltán
professor emeritus
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Jubileumi ünnepség az Egészségtudományi 
Kar fennállásának 40. évfordulóján

Jubileumi ünnepséget tartottak az Egészségtudományi Kar (ETK) alapításának 40. évfordulója alkalmából a Zeneakadémián. A 
ceremónián ünnepi köszöntők és személyes hangú visszaemlékezések idézték fel az elmúlt 40 év történetének legfontosabb pilla-
natait és meghatározó egyéniségeit. A rendezvényen első alkalommal adták át az ETK Emlékérmét.

Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében úgy fogalmazott, 
az Egészségtudományi Kar a Semmelweis Egyetem legdina-
mikusabban fejlődő kara. Elismerését fejezte ki a korábbi és 
jelenlegi vezetők felé, akik sikeressé és modernné tették a 
kart. Kiemelte, az ETK-n zajló magas színvonalú nemzetközi 
képzések és a modern továbbképzések hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a Semmelweis Egyetem kiválóan szerepel a nemzetközi 
rangsorokban.
Dr. Claudia Beckmann, a Rutgers University-Camden 
dékánhelyettese a kar egyik legjelentősebb tengerentúli 
partnerintézményének nevében köszöntötte az ünneplőket. 
Beszédében a közös oktatási és kutatási lehetőségeket emelte ki.
Kósa László, az ETK Hallgatói Önkormányzatának elnöke úgy 
fogalmazott, az Egészségtudományi Karon végezni büszkeség, 
mert a kiváló oktatók és vezetők biztosítják, hogy az ország 
legjobb egészségügyi dolgozói kerüljenek ki az intézményből.
Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója 
hangsúlyozta, nagy összefogás és kitartás kellett ahhoz, 
hogy az elődök nemes küldetését az egészségügyi oktatás 
területén ne csak megőrizzék, de ilyen magas szintre fejlesszék 
az Egészségtudományi Kar vezetői, oktatói és dolgozói. 
Hozzátette:  az ETK modern, szakmailag erős alapokon álló 
intézmény, ami az utóbbi években forradalmi nyitást vitt véghez 
a nemzetközi hírnév, ismertség és elismertség felé.
Az ETK a Semmelweis Egyetem történetében viszonylag fiatal, 
az egészségügyi szakemberképzés vonatkozásában azonban 
a legrégebbi múlttal rendelkező intézmény Magyarországon – 
fogalmazott ünnepi beszédében dr. Nagy Zoltán Zsolt dékán. 
Felidézte: a kar már az indulásakor is multidiszciplináris képzést 
nyújtott, hozzájárulva ezzel az egészségtudományi terület 
széleskörű fejlődéséhez. Hangsúlyozta, az alapítás óta sok 
változás történt, az oktatási infrastruktúra folyamatosan fejlődött, 
amire mindig nagy hangsúlyt fektettek. Naprakész, piacképes, 
általánosan használható ismereteket szerezhetnek a kar hallgatói, 
a képzések alkalmazkodnak a változásokhoz, az egészségügyi 
szakemberképzés igényeihez – vélekedett. Dr. Nagy Zoltán 

Az évforulóhoz kapcsolódó rajzpályázat eredményei a 25. 
oldalon olvashatók.

Zsolt kiemelte a nemzetközi képzések, az oktatói és hallgatói 
csereprogramok, illetve az angol nyelvű képzések szerepét is. 
Mint mondta, megvan az a biztos alap, amire építhetnek azért, 
hogy a kar tovább fejlődhessen.
Dr. Mészáros Judit, a kar korábbi dékánja visszaemlékezésében 
a Vas utcai épület megtalálásáról, az alapítást követő időszak 
küzdelmeiről beszélt. Emlékeztetett arra, középfokú intézményből 
a Semmelweis Egyetem második legnagyobb karává vált az 
intézmény, amihez nagyon sok munka kellett. Az ETK-n zajló 
képzésekről személyes emlékekkel átszőtt beszámolót tartott, 
kiemelve a kar meghatározó tanáregyéniségeit és vezetőit.
Kahlichné dr. Simon Márta nyugalmazott főiskolai tanár, a 
kar korábbi tanszékvezetője a kezdeti nehézségek kapcsán 
megjegyezte: az első időszakban a tanárok és a hallgatók hat 
különböző épület között ingáztak, de bíztak abban, hogy egyszer 
lesz majd egy szép központi épületük. Szavai szerint ez a Vas 
utcai épülettel meg is valósult, ami egy patinás, a modern oktatás 
feltételeinek megfelelő épületegyüttes.
Csordás Ágnes, a kar egykori hallgatója, a Magyar Védőnők 
Egyesületének elnöke főiskolai emlékeit idézte fel. A nagy hatású 
tanáregyéniségekhez kapcsolódó emlékek mellett a centenáriumát 
ünneplő és idén hungarikummá nyilvánított Magyar Védőnői 
Szolgálatról, a védőnői hivatásról is megemlékezett.
Az ünnepségen dr. Nagy Zoltán Zsolt átadta dr. Forgács Ivánnak 
az ETK Emlékérmet, amit a kar alapításának 40. évfordulója 
alkalmából először adományoztak. – Dr. Forgács Iván egy tudós 
elme, egy mindenkor segítőkész kolléga, egy lelkiismeretes, 
elhivatott szakember, aki ezer szállal kötődött és kötődik a 
Semmelweis Egyetemhez és az Egészségtudományi Karhoz 
– mondta el laudációjában a dékán. Kiemelte, az ETK büszke 
lehet arra, hogy dr. Forgács Iván nevét mindörökre beírta a kar 
történelmébe.
Az ünnepég zárásaként a Medikus Zenekar adott koncertet.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Jótékonysági hallgatói 
tombola a gólyabálon a 
Pulmonológiai Klinika javára

Matracokat kapott az I. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika Onkológiai Osztálya

Az Olajág Otthonok matracokat adományozott az I. Sz. Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika Onkológiai Osztályának. A tíz ágy-
betétet dr. Szánthó András egyetemi docens, a klinika onkoló-
giai osztályának osztályvezetője vette át dr. Szirmai Viktortól, az 
Olajág Otthonok főigazgatójától, valamint dr. Bakányi Zoltántól, 
az idősotthon-hálózat egészségügyi igazgatójától.
A  klinika onkológiai osztályának vezetője nagy segítségnek 
nevezte az adományt. Dr. Szánthó András hangsúlyozta: a rész-
leg számára kiemelt fontosságú, hogy kényelmes körülményeket 
biztosítson a fekvőbetegeknek.
Dr. Szirmai Viktor, az Olajág Otthonok főigazgatója arról beszélt, 
hogy tavaly, az Idősek Világnapjához kapcsolódóan, hagyomány-
teremtő céllal indították el társadalmi felelősségvállalási prog-
ramjukat. 

Dr. Harsányi László elmondta, ma a sebészet-
ben az egyik fő célkitűzés, hogy lehetőleg 
minél vérkímélőbben operáljanak. Ennek nagy 
előnye van például az onkológiai eredmények 
szempontjából: egyértelműen igazolódott, 
hogy azoknál a betegeknél, akik nem szorul-
nak vérátömlesztésre vagy vérkészítményre, a 
daganatos betegségből való gyógyulás esé-
lye nagyobb, a daganat kiújulásának az esélye 
pedig kisebb – fogalmazott. A  klinikának most 
átadott ROTEM készülék ezt a célt segíti, emel-
lett az oktatásban és a kutatásban is használják 
majd.
A  TEST-VÉR Egészségpénztár elnöke, dr. Rutt-
kay M. Géza elmondta, céljuk, hogy minél több 
ember gyógyulását segíthesse ez a készülék, 
tehát nemcsak az egészségpénztár tagjai, de 
minden rászoruló beteg számára elérhető lesz 
a megállapodás alapján.
Korábban ilyen véralvadás-diagnosztikai esz-
közt csak a transzplantációs sebészetben hasz-
náltak, de a sürgősségi ellátástól kezdve a 
nőgyógyászati műtétekig nagyon sok területen alkalmazható – 
fogalmazott Burányi Zoltán, a készüléket forgalmazó cég képvi-
selője.  Hangsúlyozta, az I. Sz. Sebészeti Klinika történelmileg és 
jelenleg is az oktatás és a kutatás egyik zászlóshajója, a műszer 
átadását pedig a klinika segítőkészségének és rugalmasságának 
köszönhetően rekordgyorsasággal tudták megszervezni.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Műszerátadás az I. Sz. Sebészeti Klinikán

A véralvadás korszerű vizsgálatát, így célzottabb vérzéscsillapítást tesz lehetővé, de bizonyos esetekben a vérátömlesztést is 
kiválthatja az a készülék, amelyet a TEST-VÉR Egészségpénztár adományozott az I. Sz. Sebészeti Klinikának. Dr. Harsányi László, 
a klinika igazgatója az átadáson úgy fogalmazott, a klinika és az egészségpénztár célja egyaránt a lehető legkorszerűbb ellátás 
biztosítása.

A  gólyabálon idén is megrendezte a jótékonysági tombolát az 
Instruktor Öntevékeny Csoport. A  tombolta teljes bevételét, 525 
ezer forintot – dr. Szél Ágoston rektor ajánlására – a Pulmonoló-
giai Klinika kapta. A felajánlást dr. Losonczy György, a Pulmono-
lógiai Klinika igazgatója vette át a szervezőktől.
A jótékonysági tombolára az ajándékokat különböző cégek aján-
lották fel, akiket a szervezők kerestek fel: Székely Sára (ÁOK), 
Fazekas László (ÁOK), Weiler Soma (GYTK), Frecska Lilla (ÁOK), 
Kőműves Karolina (FOK) és Gyulay Kata (ÁOK). A szelvényeket 
előzetesen a jegyárusító standoknál, valamint a gólyabál alatt a 
tombolás standnál lehetett megvásárolni.
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Első hazai katéteres szívbillentyűműtét a 
Semmelweis Egyetemen

A Semmelweis Egyetem végzi a Magyar Jezsuita 
Rendtartomány szűrővizsgálatait

Több ezer embert érint Magyarországon a leggyakoribb szívbillentyű-betegség, a billentyű záródási zavara, amikor a vér visszaszi-
várog a szív másik üregébe. Rajtuk segít majd az a beavatkozás, amelyet hazánkban elsőként a Semmelweis Egyetem Városmajori 
Szív- és Érgyógyászati Klinikáján végeztek el. Egy 69 és egy 73 éves beteg esett át a beavatkozáson, mindketten jól vannak, a műtét 
után 4 nappal elhagyhatták a klinikát, már csak kontrollra járnak vissza.

A Semmelweis Egyetem végzi mostantól a Magyar Jezsuita Rendtartomány tagjainak éves egészségügyi szűréseit, és szükség 
esetén megszervezi a további vizsgálatokat is számukra. Az erről szóló megállapodást csütörtökön írták alá a felsőoktatási intéz-
ményben.

Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora egyedülálló-
nak nevezte a kezdeményezést, az egyetem ugyanis korábban 
még nem kötött hasonló együttműködést. Egyúttal köszöne-
tet mondott Bárkovits Saroltának, a II. Sz. Belgyógyászati Kli-
nika intenzíves szakápolójának, aki közvetítőként komoly szere-
pet vállalt a megállapodás létrejöttében. Forrai Tamás Gergely, 
a Magyar Jezsuita Rendtartomány tartományfőnöke pedig arról 
beszélt, hogy egy folyamatos, megelőző munka veszi kezdetét. 
Kiemelte: reméli, hogy a prevencióra összpontosító együttműkö-
dés mintaként szolgálhat mások számára is.

Az új terápiás lehetőség elsősorban azoknak a betegeknek jelent-
heti az egyetlen érdemi kezelést, akiknél legfőképpen a bal 
kamra kitágulása miatt létrejött billentyűelégtelenség kezelésére 
egy nyitott szívműtét, vagyis a hagyományos szívsebészeti bil-
lentyűplasztika vagy billentyűcsere túlságosan kockázatos lenne 
– mondta dr. Merkely Béla az egyetem klinikai rektorhelyettese, 
aki dr. Gellér László docenssel végezte el a beavatkozásokat. 

Hangsúlyozta: a dobogó szíven végrehajtott szívműtét a legne-
hezebb kardiológiai katéteres beavatkozások közé tartozik.
A  bal kamra, bal pitvar határán elhelyezkedő, két vitorlájú, ún. 
 mitrális billentyű záródási elégtelensége a leggyakoribb bil-
lentyűbetegség – mondta dr. Merkely Béla. Hozzátette: az új 
beavatkozás lényege, hogy a kéthegyű billentyű vitorláinak záró-
dását egy speciális, katéteres úton szívbe juttatható csipesszel, az 
ún. Mitraclip eszközzel lehet elősegíteni, ami a billentyűelégte-
lenség jelentős csökkenéséhez, akár teljes megszűnéséhez vezet-
het.
Az intézetvezető professzor szerint a betegek gondos kivá-
lasztása és előkészítése kulcsfontosságú, a kórházi tartózkodás 
ugyanakkor mindössze néhány nap, és a betegek rövid időn belül 
újra aktív életet élhetnek.
A háromdimenziós szívultrahang-vezérelt katéteres műtétre több 
mint két évig készültek a klinikán. Ezzel teljessé vált a klinika 
portfóliója, vagyis már nincs olyan szívműtét a világon, amely 
ne lenne elérhető a Semmelweis Egyetem Városmajori Kliniká-
ján – mondta dr. Merkely Béla. A dobogó szíven végzett eljárás a 
magyar betegek számára eddig csak egyedi méltányosság alap-
ján, Németországban volt elérhető. Egy beavatkozás kb. 18 mil-
lió forintba került az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, 
ugyanez a műtét Magyarországon a felébe kerül majd.
A  műtétre kardiológus szakorvos ajánlásával, beutalóval, az  
info@kardio.sote.hu címen lehet jelentkezni.

Kovács Eszter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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A  lelkipásztori, oktatói és missziós tevékenységet is ellátó rend 
tagjainak az ápolást és a krónikus ellátást továbbra is a renden 
belül biztosítják; mostantól azonban vérvételből, mellkasi rönt-
genből, hasi ultrahangból, EKG-ból és szemészeti ellenőrzésből 
álló szűrővizsgálatokat is szerveznek számukra évente egyszer a 
II. Sz. Belgyógyászati Klinikán. E mellett az esetleges további vizs-
gálatokat, terápiákat, tanácsadásokat, illetve akut esetben a kór-
házi elhelyezést is a Semmelweis Egyetem biztosítja számukra.

Kele Tímea
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Krisztina Gecse, assistant lecturer of the 1st  Department 
of Internal Medicine gave a presentation on unique Hungar-
ian research results in the field of IBD (inflammatory bowel dis-
ease) at the Oxford MasterClass 2015. In her presentation Biosimi-
lars: first or last?  she demonstrated the results of a joint research 
carried out by the biological centres in Hungary, which exam-

Eight professors conferred the title Doctor Honoris 
Causa

Semmelweis University on 
a new international list

Speaker from Semmelweis 
at the Oxford MasterClass 
2015

Six Hungarian universities have been included in the Times 
Higher Education’s The BRICS and Emerging Economies Rankings 
2016. Among the Hungarian universities Semmelweis University 
is the best by occupying the 64th place of the list. The others are 
Eötvös Loránd University, the University of Szeged, the University 
of Pécs, the Budapest University of Technology and Economics 
and the University of Debrecen.
The ranking comparing the higher institutions of the emerging 
economies and the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, 
South Africa) has been published for the third time. This year’s 
list is led by two Chinese universities (Peking University and Tsin-
ghua University), and a Russian university (Lomonosov Moscow 
State University). The ranking includes 200 universities from 48 
countries.

Semmelweis University has handed out Doctor Honoris Causa 
awards for the 41st time since 1967. This year eight outstand-
ing professors, nominated by the Faculty of Medicine, Faculty of 
Pharmacy and the Faculty of Dentistry have become honorary 
doctors of the University. The event was held in the Semmelweis 
Salon and was opened by Dr. Ágoston Szél, Rector.
The following professors have been conferred the title Doctor 
Honoris Causa: Dr. Leena Karina Bruckner-Tuderman (Univer-
sity Medical Center of the University of Freiburg, Germany), Dr. 
Pál Pacher (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 
at National Institute of Health, Bethesda, USA), Dr. Fausto J. Pinto 
(University of Lisbon, Portugal), Dr. Shigeru Saito (University of 
Toyama, Japan), Dr. Stephan Züchner (University of Miami Miller 
School of Medicine, USA), Dr. A. Attila Hıncal (Hacettepe Uni-
versity, Ankara), Dr. Panos Macheras (University of Athens), Dr. 
György Kálmán Sándor (University of Oulu, Finland). 
Read more: http://semmelweis.hu/english/news/11/
eight-professors-conferred-the-title-doctor-hon-
oris-causa/

ined infliximab efficiency 
in inflammatory bowel dis-
eases. The research proved 
that this medication is used 
effectively and safely in case 
of inflammatory bowel dis-
eases.

Read more: http://semmel-
weis.hu/english/news/11/
speaker-from-sem-
melweis-at-the-
oxford-master-
class-2015/

http://semmelweis.hu/english/news/11/eight-professors-conferred-the-title-doctor-honoris-causa/
http://semmelweis.hu/english/news/11/speaker-from-semmelweis-at-the-oxford-masterclass-2015/
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Diplomaátadó ünnepség az Egészségügyi 
Menedzserképző Központban

Nyílt napon mutatkozott be az EKK Digitális 
Egészségtudományi Intézete

Átadták az alapításának huszadik évfordulóját ünneplő Egészségügyi Menedzserképző Központban a 2013-ban indult egészség-
ügyi menedzser mesterképzés diplomáit. Az ünnepségen 39-en vehették át az oklevelet.

Dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Menedzserképző Központ 
igazgatója elmondta, az idén 20 éves központban ezt az évet a 
megújulásra használták. Kiemelte, rengeteg energiát fordítottak 
arra, hogy újragondolják a képzést, és ebben a hallgatói vissza-
jelzések is nagy segítséget nyújtottak. Hangsúlyozta, az EMK leg-
nagyobb erőssége a hallgatói közösség. Mint mondta, a hallgatók 
a képzés során egy érdekes utazáson vesznek részt, megtanulnak 
más szemmel nézni az egészségügyi rendszerre és egy sajátos 
szemléletmódot sajátíthatnak el.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi 
Intézete első alkalommal rendezte meg nyílt napját. Az intézet 
az idei névváltozás óta most lépett először a nyilvánosság elé.
A szervezők törekedtek arra, hogy olyan középfokú oktatási intéz-
mények figyelmét hívják fel a nyílt napra, ahol informatikai vagy 
egészségügyi képzés zajlik. Debrecentől Szombathelyig  számos 
érdeklődő érkezett  a rendezvényre, ahol egy kötetlen beszélge-
tés keretében  bemutatták az egészségügyi szervező szakot és 
bemutatkozhattak a nyílt napon résztvevő diákok is. A  hallgatói 
önkormányzat részéről Trimmel Dóra elnök tartott bemutatót a 
Semmelweis Egyetemről.
Az egészségügyi szervező szak képzési ideje 7 félév. A szakirányt 
választók elsajátíthatják az  egészségügyi intézmények rendsze-
rének, felépítésének, működési mechanizmusának az ismere-
tét.  A  képzés során szerzett széleskörű gazdasági és pénzügyi 
ismeretek birtokában képesek lesznek ellátni az egészségügy 
finanszírozásával, a forrásteremtéssel kapcsolatos feladatokat, 
emellett a számviteli és adózási alapismeretekkel is rendelkeznek.
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er Dr. Bakacsi Gyula, az MSc program 
vezetője Szilágyi György humorista 
Hanyas vagy? című előadásának a dip-
lomaosztóra aktualizált változatát adta 
elő MSc ’13 címmel, felidézve a közös 
élményeket.
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhe-
lyettes köszöntőjében elmondta, az 
Egészségügyi Menedzserképző Köz-
pont egy országosan egyedülálló 
egészségpolitikai szakmai műhely, és 
most ennek a közösségnek a tagjai let-
tek azok, akik átvehetik a diplomájukat. 
Felidézte, hogy ő maga 2005-től volt az 
EMK hallgatója, és kiemelte: az elsajá-
títandó tényanyag mellett a szemlé-
letmód formálása is hangsúlyos a kép-
zés során. Mint fogalmazott, a központ 
immár nagykorúvá vált, a Semmelweis 
Egyetem pedig számít az EMK által fel-
halmozott tudásra.
A diplomák ünnepélyes átadása után a 

frissen végzettek nevében dr. Fügedi Gergely szólt. Mint fogal-
mazott, hálásan búcsúznak az EMK-tól, mert a tanáraik nemcsak 
a tudományokban kalauzolták a hallgatókat, de összekötő kap-
csokat, hidakat is kaptak tőlük más szakmák, más tudományterü-
letek, más intézmények felé. Az MSc program több volt, mint egy 
teljesítendő képzés – fogalmazott.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Új, átfogó sebészeti műtéttan tankönyv jelent meg

Vascularis neurológia könyvbemutató a Szalonban

Műtéttan címmel a Semmelweis Kiadó átfogó, új sebészeti műtéttan tankönyvet jelentett meg. Az ötszáz oldalas kötet a Kísérletes 
és Sebészeti Műtéttani Intézet munkatársainak szerkesztésében, 9 intézményből 14 szerző munkája nyomán valósult meg.

Bemutatták a Vascularis neurológia című kötet második, átdolgozott kiadását a Semmelweis Szalonban. A könyv az elmúlt két 
évtizedben új interdiszciplináris területként egyre jelentősebb területté vált vascularis neurológia átfogó ismertetését nyújtja.

Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében úgy fogalmazott, a 46 
szerző írásait összefogó, hiánypótló könyvben a tudományterü-
let legkiválóbbjai szerepelnek. A szerzők közel fele a Semmelweis 
Egyetem, illetve az Országos Idegtudományi Intézet munkatársa, 
ami az eredményes együttműködést jelképezi.
Több évtizedes tapasztalat újraértékelése és korszerűsítése ez a 
könyv – mondta dr. Karádi István, a III. Sz. Belgyógyászati Kli-
nika igazgatója. Az ér eredetű neurológiai betegségek kutatá-
sában, oktatásában és ellátásában részt vevő valamennyi hazai, 
zömében jelentős nemzetközi reputációval rendelkező szakem-
ber hozzátette az általa művelt tudományterület legújabb isme-
reteit – fogalmazott. 
Dr. Nagy Zoltán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika pro-
fessor emeritusa, a kötet szerkesztője kiemelte: 30 évvel ezelőtt 
a stroke halálos betegség volt, mára viszont korai beavatkozás-
sal, mechanikus intervencióval végzett trombektómiával 80 szá-
zalékos javulást vagy akár tünetmentességet is el tudnak érni a 
szakemberek: ez a robbanásszerű fejlődés is jelzi a terület fon-
tosságát. Hangsúlyozta, a cél az, hogy ezt a népbetegséget visz-
sza tudják szorítani.

Dr. Szél Ágoston rektor a Semmelweis Szalonban tartott könyv-
bemutatón úgy vélte, hogy a korábbi sebészeti műtéttanról szóló 
szakmai művektől eltérően az új tankönyv olyan mindenre kiter-
jedő ismeretanyagot tartalmaz, amelyet egy sebésznek ma tud-
nia kell. Azok az operációhoz szükséges széleskörű és alapvető 
ismeretek szerepelnek a kötetben – például a műtő felépítésé-
től, a varróanyagok ismertetésén át -, amelyeket, mint a rektor 
felidézte, orvostanhallgatóként csak a gyakorlatokon tanulha-
tott meg, mert ezen ismeretek tankönyvi rendszerezése nem állt 
rendelkezésére. A  könyv mottójára reflektálva úgy fogalmazott, 
hogy a könyv egyfajta kotta a sebészek életében, amely segít a 
gyakorlaton látottakat rendszerezni és rögzíteni. Ezzel a gondo-
lattal a sebészetben egyesülő művészet és tudomány találkozá-
sára is felhívta a figyelmet, amelynek szellemisége a könyvbemu-
tató programjában is tükröződik.
Dr. Wéber György, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 
igazgatója a könyv egyik szerkesztőjeként elmondta, hogy ami-
kor öt évvel ezelőtt megalakult az önálló sebészeti műtéttani 
intézet, akkor egyértelművé vált az is, hogy az oktatási munka 
megkívánja a részletes gyakorlati ismereteket nyújtó tankönyv 
kiadását is. Méltatta dr. Sándor Józsefnek, a könyv társszerző-
jének és egyben a könyvbemutató levezető házigazdájának sze-
repét a könyv megjelenésében, amely a szakmai munkán túl a 
szükséges források megteremtésében is jelentős volt.
Dr. Ferencz Andrea, a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Inté-
zet igazgatóhelyettese, a Műtéttan kötet társszerkesztője azzal 
folytatta a könyv bemutatását, hogy a készítők határozott célja 
volt összefoglalni a korábbi tankönyvekből hiányzó széleskörű 
sebésztechnikai alapokat is, ezért valamennyi operatív szakma, 
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valamennyi műtéttípus alaptankönyve lehet. Bár a kötet a gradu-
ális oktatás tankönyvének készült, a manuális szakmák rezidensei 
is haszonnal forgathatják. A könyv célja, hogy a sebészet három 
E-jét, vagyis a sebész tudásának három alappillérét: a bizonyíté-
kokon alapuló (evidence based surgery), a tapasztalaton alapuló 
(experimental based surgery) és a saját gyakorlaton alapuló (ego 
based surgery) sebészetet egyaránt magába foglalja.
Dr. Sándor József felidézte dr. Perner Ferenc lektor szavait a 
könyvről: a könyv korszerű és modern, ma már a jövő sebészetével 
is olyan magas szinten foglalkozik, hogy még a tapasztalt sebészek 
számára is érdeklődésre tarthat számot. Dr. Horváth Örs Péter lek-
tor véleményéből pedig azt emelte ki, hogy a hiánypótló mű igazi 
oktatásra írt tankönyv.

Sági Zenina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem 
honlapján olvasható: http://goo.gl/IeJK8B
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Új kiadású belgyógyászati és reumatológiai 
tankönyveket mutattak be

A belgyógyászat és a reumatológia két fontos tankönyvének új kiadását mutatták be a Gellért Hotelben. A dr. Tulassay Zsolt 
szerkesztésében megjelent A belgyógyászat alapjai című monográfiát ötödjére, míg a dr. Poór Gyula által jegyzett A reumatológia 
tankönyve című művet másodjára adták ki.

Az ünnepélyes könyvbemutatón 
a kiadó igazgatója, Farkasvölgyi 
 Frigyesné köszöntötte a megjelen-
teket, majd dr. Sótonyi Péter rector 
emeritus mutatta be dr.  Tulassay 
Zsolt két kötetes A  belgyógyá-
szat alapjai című monográfiáját. 
Kiemelte, hogy az ötödik kiadást 
megért, átdolgozott tankönyvben 
a szakmai részek mellett számára 
a mű vezérfonala az orvos szelle-
misége, amely tükröződik a beteg-
gel szembeni viselkedésről vagy az 
orvos morális magatartásáról szóló 
részekben is. A monográfiában fon-
tos tézis az ember és a betegség 
egységben kezelése, alapvetés az 
emberi élet mélységes tisztelete 
és a szakmai elkötelezettség. Úgy 
vélte, korunk orvoslásának tudá-
sanyaga az információs társadalom-

ban robbanásszerűen fejlődik úgy tartalmában, mint szemléle-
tében és gyakorlatában is, ezzel együtt folyamatosan változik a 
tankönyvek szerepe is. A  monográfia azonban mind az orvos-
tanhallgatók, mind szakorvosjelöltek, illetve a szakorvosok szá-
mára is megfelelő szinten ad információt és egyben lehetőséget 
az elmélyülésre. A rector emeritus a könyv erényeként emelte ki 
a hatalmas ismeretanyag egységes szerkesztését és a könyv szi-
gorúan felépített rendszerét, és azt, hogy mindezek mellett folya-
matosan fenntartja az olvasó figyelmét.
A bemutatást követően a Medicina Könyvkiadó igazgatója, reflek-
tálva az elhangzottakra elmondta, hogy az orvosi ismeretanyag 
annyira gyorsan változik, hogy négy-öt évente meg kell újítani 
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azok teljes átdolgo-
zása válhat szüksé-
gessé.
A  reumatológia tan-
könyve című köte-
tet dr. Szél Ágoston 
rektor mutatta be. 
Elmondta, hogy 1980-
ban, amikor ő végzett 
az egyetemen még 
nem nagyon létezett a 
reumatológiával kap-
csolatos önálló tan-
könyv, a saját könyv-
tárában 2001-es a leg-
korábbi vonatkozó 
kiadvány. Úgy fogal-
mazott, hogy jelenleg 
a tárgy evolúciója zaj-
lik, és bár a reumatoló-

gia kistestvére a belgyógyászatnak, mégis az önálló tantárggyá 
válás útján halad. A  tankönyvben hangsúlyos szerepet kapnak a 
határterületek, és a mű folyamatosan reflektál a klinikai gyakor-
latra. A  tantárgyak között átívelő szemlélet nagyszerűen illesz-
kedik az orvosképzésbe – fogalmazott. A  rektor dicsérte, hogy 
a könyvben a molekuláris szemléletnek megfelelő, átlátható és 
hasznos molekuláris reumatológiai kisszótár található. Kiemelte 
azt is, hogy kitűnő minőségű színes fényképek, világos, áttekint-
hető magyarázó rajzok és táblázatok jelennek meg, amelyek ará-
nya egyensúlyban marad a szöveges részekkel.
Dr. Tulassay Zsolt a tankönyvről szólva kitért arra, hogy a 2261 
oldalas tankönyv közel 200 szerző, 18 fejezetszerkesztő, több száz 
munkatárs együttes odaadó munkájának eredménye. A  könyv 
mottója, a Per crucem ad lucem (a szenvedés vezet el a fény-
hez) nemcsak az orvosi tevékenységre, de a könyvírás, illetve 
szer kesztés folyamatára is utal – jegyezte meg. Kiemelte annak 
jelentőségét is, hogy bár az angol nyelv ismerete és használata 
a  tudományban nem megkerülhető, mégis a könyv magyar nyel-
ven jelent meg, amely együtt járt a folyamatosan fejlődő medi-
cina új tudásanyagához megfelelő magyar kifejezések megalko-
tásával is.
Dr. Poór Gyula egyebek mellett arról beszélt, hogy a reumatológia 
a harmadik leggyakoribb olyan szakterület közé került, amelyben 
alapkutatást és alkalmazott kutatást, gyógyszerkutatás végeznek. 
A mozgásszervi betegségek, immunológiai és genetikai folyama-
tok olyan érdeklődést váltanak ki az alap- és klinikai kutatókból, 
amely az egész reumatológiai kérdéskört a medicina fókuszába 
helyezi el. Véleménye szerint molekuláris reumatológiai szemlélet 
nélkül nem lehet a diszciplínát megközelíteni, melyből követke-
zik a célzott, innovatív, elsősorban biológiai terápia használata is.

Sági Zenina
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Sürgősségi medicina a Rezidens Szalonban

Tizedik alkalommal rendezték meg az Életmód 
Konferenciát

A témaválasztáson kívül az egyetemre idén érkezett rezidensek nagy számának is köszönhető, hogy jóformán túljelentkezés volt 
a novemberi Rezidens Szalonra – fogalmazott köszöntőjében dr. Veres Gábor házigazda, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
igazgatóhelyettese. A rendezvény orvosi témája a sürgősségi medicina volt, majd a művészettörténeti részben az első világháború 
képzőművészetre gyakorolt hatásáról hangzott el előadás.

Tisztaság – fél egészség címmel rendezte meg a Népegészségtani Intézet a X. Életmód Konferenciát a Tudomány Ünnepe alkal-
mából. Az előadások a higiéné témáját járták körül a történeti áttekintéstől a szexuálhigiénén és a kórházi higiénén át egészen a 
gyógyszerszennyeződés, valamint az oltásellenesség témaköréig.

A  Rezidens Szalon résztvevőit köszöntötte dr. Merkely Béla 
klinikai rektorhelyettes, aki elmondta: idén 100 rezidens kezdte 
meg a munkát a Semmelweis Egyetemen, ami csaknem az 
ötszöröse a szokásos számnak. Mindez annak köszönhető, hogy 
jól alkalmazkodtunk az új rezidensi szabályozáshoz, és minden 
lehetőséget kihasználva, gyors döntéseket hozva néhány hét 
alatt ki tudtuk tölteni a teljes rendelkezésre álló keretszámot – 
fogalmazott. A rektorhelyettes szerint most az egyetemen van a 
sor, a klinikáknak úgy kell képezni a rezidenseket, hogy mielőbb 
hasznos kollégák legyenek, és önálló munkát tudjanak végezni.
Dr. Kanizsai Péter docens, a Sürgősségi Orvostani Oxiológiai 
Tanszéki Csoport vezetője előadásában egyebek mellett a 
sürgősségi szemlélet alapjairól beszélt. Dr. Peter Safar híres 
sürgősségi orvos mondására emlékeztetve kiemelte, a sürgősségi 
ellátás nem helyhez kötött dolog, hanem egy szemlélet, és ezt a 
szemléletet szeretnék kollégáival meghonosítani az egyetemen. 
A  megfelelő látásmód térnyeréséhez paradigmaváltásra van 
szükség. Ezt az egyetem életébe meghozza majd a Korányi 
Projekt, melynek keretében az eddig izolált kicsi sürgősségik 
helyett megjelenik egy új, központi sürgősségi. Dr. Kanizsai Péter 
szólt a sürgősségi medicina működési rendjéről is, és arról, hogy 
miként köti össze a prehospitális sürgősségi ellátást a kórházi 
ellátással a sürgősségi egység, és a különböző szakmákkal milyen 
kapcsolódási pontok vannak.
Dr. Krivácsy Péter, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika főor-
vosa a Magyarországon még fiatalnak számító gyermek sür-
gősségi ellátásról beszélt, melynek az Egyesült Államokban 
nagy hagyományai vannak, így szólt az ottani gyakorlatról, 
nehézségekről is. Érintette a gyermek és felnőtt sürgősség 
kapcsolódási pontjait és különbözőségeit. Meglátása szerint a 
különbségek nem akkorák, mint sokan gondolják; rendszerszinten 
semmiképp sem, inkább a hangsúlyok vannak máshol. Nagyobb a 

Dr. Tompa Anna, a Népegészségtani Intézet professor emeri-
tusa, a konferencia szervezője bevezetőjében elmondta, a higi-
éné az egészség megőrzésének az alapja, ugyanakkor a higiéné-
vel kapcsolatos problémák ma újra napirendre kerültek. Felhívta 
a figyelmet arra is, hogy az emberiség kórokozókkal vívott küz-
delmét nem nyerte meg, az utóbbi 20-40 évben új törzsek, új 
fertőzések jöttek létre. Emellett a régi, ismert fertőzések új formá-
ban jelentek meg, a meglévő kezelések iránti érzéketlenség miatt 
bizonyos fertőzések újra több megbetegedést okoznak (például 
a TBC, a szifilisz, a lepra stb.). Az új kihívásokról szólva kitért a 

kor és méretbeli különbség, mások a betegségfókuszok (például 
lehet, hogy kevesebb lesz a kardiológiai konzílium, de több a fül-
orr- gégészeti), de az alapelvek ugyanazok – tette egyértelművé. 
Kitért arra is, hogy a közelmúltban közzétett új újraélesztési 
protokollokban nagyon hangsúlyos, hogy gyermekkorban a lég-
zés- és keringésleállást elkerülni kell, melyet a helyes sürgősségi 
szemlélettel és az időben történő, hatékony beavatkozással lehet.
A  Rezidens Szalon második felében Fertőszögi Péter művé-
szettörténész beszélt az I. világháború képzőművészetre gyako-
rolt hatásairól annak kapcsán, hogy éppen a rendezvény idő-
pontjában volt az I. világháborút lezáró béke évfordulója.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

migrációra, a világszintű éhezésre és a megfelelő ivóvíz hiányára 
is. Mint fogalmazott, a közegészségügyi problémák átnyúlnak a 
humánökológiai problémákon és az általános természetvéde-
lem és környezetvédelem problematikájával is egybefonódnak. 
Dr. Tompa Anna kiemelte: egy olyan egységes szemléletre lenne 
szükség, amelyben a kémiai biztonság, az élelmiszerbiztonság 
vagy a különböző pszichés problémák kezelése egyaránt helyet 
kap.
A  cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egyetem 
honlapján olvasható: http://goo.gl/odc7aF
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Újjászervezett tömbigazgatóságok: 
bemutatjuk az igazgatókat (2. 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.

A  Nagyvárad téri Elméleti 
Tömb (NET) tömbigazgatói 
feladatait augusztus elejé-
től Kóra Erzsébet látja el, aki 
2007 óta az egyetem mun-
katársa, az elmúlt öt évben a 
tömb gazdasági és üzemel-
tetési igazgatójaként tevé-
kenykedett. Elmondta: bár az 
új pozícióval járó felelősség 
lényegesen nagyobb terhet ró 
rá, ez azonban nem újdonság 
számára, hiszen feladatai már 
április közepe óta jelentősen 
kibővültek. Tavasszal ugyanis 
dr. Szász Károly kancellár 
nagyobb hatáskörrel ruházta 

fel annak érdekében, hogy a tömb igazgatásával járó feladato-
kat hatékonyabban elláthassa. – Korábban négy intézet gazdálko-
dását felügyeltem, mostanra tizennégyért felelek, maga a feladat 
tehát változatlan, mindössze kibővült a felelősségi kör – fogalma-
zott. Bár a hozzá tartozó legtöbb szervezeti egység, például az 
Általános Orvostudományi Kar bizonyos intézetei a NET épületé-
ben vannak, olyanokért is felel, ami máshol található. Ilyen pél-
dául az Alumni Igazgatóság vagy az Elnök utcai Óvoda is. Mint 
jelezte, ez jelenti számára a legnagyobb kihívást, hiszen sokkal 
szélesebb látókört igényel ennyiféle intézményt és azok szak-
mai tevékenységét, pályázatait átlátni. – Azért is komoly feladat 
Budapest legmagasabb épületéért felelni, mert mindennaposak 
a kérések, hogy a tetőről szeretnének forgatni vagy fényképezni. 
Sajnos azonban ezekre általában nemet kell mondanom, a tető 
ugyanis igen balesetveszélyes – hívta fel a figyelmet az új tömb-
igazgató.

A  rugalmas problémamegol-
dást tartja a legfontosabbnak 
Kovács Péter, a Városmajori 
Klinikai Tömb igazgatója, akit 
2015. augusztus 1-jével erő-
sítettek meg ismét pozíció-
jában. Mint elmondta: 1991 
óta dolgozik a Városmajorban 
különböző posztokon, 2003-
tól az Ér- és Szívsebészeti Kli-
nika gazdasági vezetője, míg 
2007 óta foglalkozik igazgatói 
minőségben a tömbben talál-
ható szervezeti egységek üze-
meltetési ügyeivel. – A  feladat 
ugyanaz, csak a lépték válto-
zott – jegyezte meg. Jelenleg 
a tömbhöz tartozik a Városma-
jori Szív- és Érgyógyászati Kli-

nika, három tanszék: a kardiológiai, az érsebészeti és a szívsebé-
szeti, a Mellkassebészeti Klinika, valamint a Tudományos Diákkör. 
– A tömbben egyébként a legnagyobb gondot a helyhiány jelenti, 
mivel a szakmai fejlődésnek, az oktatás és a betegellátás kitelje-
sedésének köszönhetően kezdik kinőni az itteni intézmények a 
rendelkezésre álló infrastruktúrát – mondta Kovács Péter. Éppen 
ezért – tette hozzá – az egyik legaktuálisabb feladatok közé tarto-
zik egy komplex ingatlanfejlesztési projekt kidolgozása és elindí-
tása, melynek mind a kreatív, mind a megvalósításról szóló részé-
ben szerepet vállal. Az ilyen nagyobb volumenű feladatok mellett 
ugyanakkor minden hozzá tartozik, ami az üzemeltetés területét 
érinti, legyen szó akár gazdasági, műszaki, beszerzési, informati-
kai vagy adminisztratív betegforgalmi kérdésről. Mint kiemelte, 
munkája során azt tartja szem előtt, hogy a klinikum problémáira 
érzékenyen, rugalmasan reagáljon, a tömbbe tartozó szervezeti 
egységek napi működési gondjait orvosolja, és megoldjon min-
den olyan problémát, ami az alaptevékenységüket, az oktatást, a 
gyógyítást vagy a kutatást akadályozza.

Lengyel László, a Kútvölgyi 
Klinikai Tömb igazgatója októ-
ber elseje óta a Semmelweis 
Egyetem munkatársa. Ezt meg-
előzően a Szent János Kórház-
ban kontrolling vezetőként, 
korábban pedig a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórházban SAP Prog-
ram vezetői pozícióban dol-
gozott. Mostantól a Kútvöl-
gyi Klinikai Tömb szervezeti 
egységei nek gazdálkodási és 
üzemeltetési feladatait látja el, 
illetve a tömbigazgatóság gaz-
dálkodási rendszerét működ-
teti, irányítja és ellenőrzi. Mint 
azt honlapunknak kiemelte: ez 
nem egyszemélyes feladat. – 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a tömbigazgató-
sággal egy olyan összeszokott csapat irányítását vettem át, akik 
jól ismerik a Semmelweis Egyetemet és ezen belül a Kútvölgyi 
Klinikai Tömböt, annak struktúráját, működését, szervezeti fel-
építését – fogalmazott. A  legnagyobb kihívást számára, mint 
mondta, az energetikai korszerűsítési pályázathoz kapcsolódó 
feladatok, problémák megoldása jelenti. A külső nyílászárók cse-
réjét és a hőszigetelő réteg beépítését ugyanis úgy kell megva-
lósítani, hogy közben a betegellátás és az oktatás folyamatosan 
működjön. Terveire vonatkozóan kifejtette: legnagyobb feladatá-
nak azt tartja, hogy a Kútvölgyi Klinikai Tömb stabil gazdálkodási 
egyensúlyba kerüljön, melyben nem csak a működésre, üzeme-
lésre jut erőforrás, hanem a hosszú távú jövőt megalapozó fej-
lesztésekre is.

Dobozi Pálma, Nemes-Mozer Mária, Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes köszöntőjében szólt 
a Semmelweis Egyetem utóbbi évtizedekben megvalósult nagy 
fejlesztéseiről, köztük az Elméleti Orvostudományi Központról és 
a Fogorvostudományi Oktatási Centrumról. Hangsúlyozta, hogy 
az utóbbi években az egyetem kiemelkedő eredményeket ért el 
az országos egyetemi rangsorokban. Úgy fogalmazott: a fejlődés 
magáért beszél.
Dr. Oláh Dániel, a Semmelweis Alumni igazgatója köszöntőjében 
elmondta, a megújulás alatt álló Alumni Igazgatóság immár ötödik 
alkalommal rendezi meg a Semmelweis Alumni Találkozót. Céljuk, 
hogy egy összetartó Semmelweis-közösséget, egészségügyi szak-
mai műhelyt és szolgáltatóközpontot hozzanak létre – tett hozzá.
Az Alumni iroda által kiírt képzőművészeti pályázatra beérkezett 
művekből álló kiállítást dr. Millisits Máté művészettörténész mu-
tatta be. Elmondta, ebben az évben jóval több pályamű érkezett, 
mint amennyit lehetőség volt bemutatni. – A  kiállított művek 
különböző technikával készültek, de mindet áthatja az alkotás 
öröme, az életigenlés, és mindegyik kép – közvetlenül vagy köz-
vetve – párbeszédbe lép az idei Semmelweis-emlékév témájával 
is – emelte ki. A kiállítás január végéig megtekinthető az Elméleti 
Orvostudományi Központ aulájában.
A kulturális műsor keretében a Gyógyszerésztudományi Kar ének-
kara James E. Moore Ír áldás című művét és a New York, New York 
című film főcímdalát adta elő. Hajdu Anett, a Fogorvostudományi 

Alumni Találkozó az egyetemen

Szakkollégiumi találkozó – 30 éves a Korányi 
Frigyes Szakkollégium

Csoporttalálkozókon, intézetlátogatásokon, kulturális programokon és gálavacsorán vehettek részt a Semmelweis Egyetem egy-
kori hallgatói. Az Alumni Találkozón megnyílt az egészségügyben dolgozó vagy tanuló alkotó Semmeweisesek képzőművészeti 
kiállítása is.

A Korányi Frigyes Szakkollégium idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból találkozót szerveztek a szak-
kollégium korábbi hallgatói számára, ahol áttekintették az intézmény három évtizedes történetét is. A hétvége sportversenyekkel, 
beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal telt a Hársfa utcában, a rendezvényre közel száz egykori kollégista látogatott el.
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ánDr. Godó Ferenc, a szakkollégium igazgatója elmondta, 1985-

ben, a kollégium alapításakor sikerült nagyfokú önállóságot sze-
rezni, például a szakmai programokat és a felvett hallgatók kivá-
lasztását tekintve, ami  nagyon komoly lehetőség volt. Kiemelte, 
az elmúlt 30 évben  jelentős fejlődésen ment át a kollégium, fel-
nőtté vált. Mivel a szakkollégium célja elsősorban  az egyetemi 
utánpótlás nevelése, ezért a speciális szakmai programok kereté-
ben olyan kurzusokat szerveznek, amelyek paramedicinális terü-
leteket érintenek, vagy a mindennapi gyakorlatban fontos kész-
ségek fejlesztésében nyújtanak segítséget. Példaként a gépírás 
kurzust, az asszertív, a kommunikációs, a  prezentációs és a sze-
mélyiség alapú tréninget említette.
Dr. Godó Ferenc a szakkollégiumi találkozón előadást tartott a 
kollégium történetéről és az elmúlt évek fejleményeiről. A kötet-
len programokon a kollégium korábbi és jelenlegi lakói is talál-
kozhattak és eszmecserét folytattak. A  megbeszéléseken felme-
rült egy olyan alumni-közösség létrehozásának a lehetősége is, 
ami támogatni tudná a szakkollégium szakmai-közösségi prog-
ramját.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Kar hallgatója egyéni mazsorett-produkciót, Makkos András és 
Makkos Bernadett dél-alföldi néptáncokat mutatott be. A Budai 
Táncklub csoportja klasszikus balett előadással lépett fel.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Bemutatták a Semmelweis Ignác 
emlékezetére készült könyvet és megnyílt a 
képzőművészeti kiállítás

Ünnepélyes keretek közt mutatták be a Semmelweis Ignác emlékezetére című könyvet a Semmelweis Szalonban, melynek alkotói 
az emlékbizottság tagjai. A könyvbemutató után kiállítás nyílt a Semmelweis-emlékév alkalmából kiírt országos képzőművészeti 
pályázatra beérkezett művekből.

A Semmelweis-év Emlékbizottsága, illetve védnökei nevében dr. 
Monos Emil elnök köszöntötte a résztvevőket. Rövid virtuális 
budapesti emléksétára hívta a jelenlévőket Semmelwies Ignác 
élettörténetét követve. Mint mondta: felemelő érzés, hogy a leg-
nagyobb orvosok egyike, Semmelweis halálának emlékünnepén 
az életet is ünnepelhetjük. – Halál találkozik az élettel, higgyünk 
abban,  hogy ez örökké így lesz –  fogalmazott.
Dr. Szél Ágoston rektor, az emlékév fővédnöke egy piarista 

papok által megfogalmazott intelemmel kezdte beszédét, melyet 
a könyvbemutató mottójának szánt: Ha bölcs akarsz lenni, olvass, 
ha még bölcsebb akarsz lenni, akkor írj, ha egészen bölcs akarsz 
lenni: taníts. – Mi oktatók kutatók, mindhárom tevékenységnek 
rendszeresen hódolunk és az a Semmelweis emlékezetére készült 
mű, amit most itt bemutatunk, ékes bizonyítéka önmagában is 
ennek a hármas egységnek – hangsúlyozta a rektor.
Szavai szerint az ünnepség a találkozásokról szól, például a 
könyvművészet és a tudomány találkozásáról. A  Semmelweis 
Kiadó által készített könyvet műremeknek nevezte, amely tudo-
mányos igényű írásokat tartalmaz és élvezetes olvasmány. A talál-
kozások közt említette az oktatók, kutatók, vagyis a tudomány 
képviselőinek találkozását a képzőművészettel, azaz a Szalonban 
kiállított alkotásokkal.
Dr. Szél Ágoston kitért arra: az emlékév rendezvényein eleinte az 
ünnep szó nem igazán jött a szájára, mert úgy vélte, egy ember 
halálának évfordulóját nem ildomos így nevezni. Ahogy azon-
ban  egyre több ilyen rendezvényen vett részt, egy idő után azt 
érezte, mégiscsak ildomos, hiszen egy olyan géniuszról emléke-

zünk meg, aki a saját életét áldozta az anyák 
megmentéséért. – Ma nyugodtan vállalhat-
juk azt a szót, hogy ez ünnep – jelentette ki.
A  rektor kiemelte: az egyetem minden pol-
gára úgy tekinthet Semmelweis Ignácra, 
a zseniális szülészre, mint aki a legtöbbet 
tette a nevét felvett intézmény nemzetközi 
hírének ápolásáért.
Az ünnepségen Farkas László irodalmár 
mutatta be a könyvet. Úgy látja, tematiká-
jában gazdag, nem monoton és nincsenek 
átfedések az írások között. A szakszerűség és 
az olvashatóság harmóniája – szögezte le.
Dr. Kőnig Frigyes, a Képzőművészeti Egye-
tem rector emeritusa felidézte: nagy megle-
petés és megtiszteltetés volt számára, ami-
kor felkérték, hogy vegyen részt a Semmel-
weis-emlékév Bizottság munkájában. Külön 
öröm volt – tette hozzá -, hogy ennek kere-
tében képzőművészeti pályázatot is hirdet-
hettek és kiállítás nyílik az alkotásokból.
Felidézte: a pályázatra hetven alkotás érke-
zett, ezért a bírálóbizottságnak nem volt 
könnyű felállítania a sorrendet. Mint mondta, 
vitáztak is a művekről, de dr. Szász Károly 

kancellárnak köszönhetően át tudták alakítani az eredetileg ter-
vezett díjazást, így a leginkább favorizált munkák arányos hono-
ráriumban részesülhettek. Végül négy művet választottak ki, 
melyeket részletesen be is mutatott az ünnepségen. Úgy fogal-
mazott, a kiállításon szereplő alkotások sokfélék abból fakadóan 
is, hogy a 21. századi művészet nagyon színes. Beszámolt arról, 
hogy a kiállításhoz katalógus is készült, melyben a művészek írtak 
saját alkotásaikról.
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Szatmári Emma rajzát értékelték a legjobbnak, Lambert Ágnes 
és Tóth Boglárka végzett a második, míg Móré Melinda Dóra 
és Németh Lilianna a harmadik helyen.
Az, hogy a karon meghirdetett kilenc képzés közül a mentős bizo-
nyult a legnépszerűbbnek a gyerekek körében, nem lepte meg a 
szervezőket. Az azonban már igen, hogy születtek rajzok a diete-
tikus, képalkotó analitikus, optometrista és népegészségügyi elle-
nőr szakmákról is, amelyekből több be is került a legjobb negy-
ven munka közé. Ezzel pedig megvalósult az a célkitűzés, hogy 
ne csak a már ismert és népszerű szakmákról készüljenek alko-
tások, hanem olyan munkaköröket is megismerhettek a gyere-
kek, amelyekkel eddig vélhetően még nem találkoztak. A  pályá-
zók többsége 8-9 éves volt, de szép számmal rajzoltak óvodások 
és 10 évesek is.
A  legjobb negyven képből november 12-én kiállítás nyílt az 
Egészségtudományi Kar épületében.

Kele Tímea
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Monos Emil a kiállítás kapcsán emlékeztetett arra, hogy az 
országos képzőművészeti pályázat ötlete dr. Táncos Lászlótól, 
a Semmelweis Kiadó igazgatójától származik, amit megköszönt 
neki.
Dr. Réthelyi Miklós, a UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke 
zárszavában arra hívta fel   a figyelmet, hogy Semmelweis Ignác 
még csak három éve volt orvos, amikor megtette a felfedezését, 
ami ma egy átlagos PhD doktori cím megszerzésének az időtar-
tama. Mint mondta ez is közrejátszhatott abban,hogy nem fogad-
ták el a tanait, ahogyan az is, hogy egy olyan egyszerű megoldást 
javasolt, mint a kézmosás.
Azt javasolta az egyetemnek, hogy ne hagyják abba év végén a 

Semmelweis Ignáchoz kötődő emlékbizottsági munkát, hiszen 
2018-ban lesz a születésének 200., 2019-ben az egyetem alapítá-
sának 250. évfordulója.
Dr. Monos Emil, a Semmelweis-év Emlékbizottság elnöke erre 
reagálva jelezte, számtalan jó gondolat született a bizottságban 
és vannak terveik a következő évekre is, amennyiben folytatód-
hat a munka. Ilyen például egy új színdarab bemutatása, valamint 
egy kétnapos nemzetközi kongresszus megszervezése.
Az ünnepségen Papp János színművész is fellépett.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Átadták a díjakat az Egészségtudományi 
Kar rajzpályázatán

Mentős, ápoló, gyógytornász és védőnő – ezek a hivatások tűntek fel a leggyakrabban a Semmelweis Egyetem Egészségtudo-
mányi Karának pályázatára érkezett rajzokon. Csaknem kétszáz alkotás érkezett, a zsűri végül negyvenet választott be azok közé, 
amelyekből kiállítás nyílt a 40. jubileumát ünneplő intézményben. 
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Prof. dr. Szabó Zoltán 1954-
ben, Kudász József profesz-
szor tanítványaként kezdte 
pályafutását, 1955 óta foglal-
kozott szívsebészettel. 1981-
től 11 éven át a Városmajori 
Klinika igazgatója, 1979 és 
1985 között a Semmelweis 
Egyetem orvoskari dékánja, 
3 évig általános rektorhelyet-
tese volt. 1967-ben magyar 
implantálható pacemakert 
készített, amit emberbe is 
beültetett. 1981 decemberé-
ben az egészségügyi minisz-
ter az Ér- és Szívsebészeti Kli-
nika és az Országos Érsebé-

szeti Intézet igazgatójává, valamint az Angiológiai Szakmai Kollé-
gium elnökévé nevezte ki, tagja lett az Orvostovábbképző Intézet 
szív- és érsebészeti szakorvosi vizsgabizottságának.
Többéves szervező és tudományos munkát követően, az Ér- és 
Szívsebészeti Klinika igazgatójaként, pályája betetőzéséül 1992 
januárjában elvégezte az első sikeres hazai szívátültetést. 1992. 
július 1-vel nyugállományba vonult és a Biotronik Hungária Kft. 
igazgatója lett 2004. január 1-ig. 1995 óta a Semmelweis Egyetem 
professor emeritusa. 156 közleménye jelent meg, három könyvet 
írt és szerkesztett, ötnek társszerzője. Tevékenységét számos elis-
meréssel díjazták: Adorján Ferenc, Balassa János, Gábor György, 
Semmelweis Ignác és Zárdai Imre Emlékérmet kapott. A Magyar 
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal kitüntetés-
ben és Batthyány-Strattmann László-díjban részesült, 1997-ben 
Széchenyi-díjat kapott.
Hosszú a lista, és mégsem fedezi teljes életművét. A  Vivere 
illis non  sibi (Mások javára élni, s nem a magunkéra – Balassa 
János) latin nyelvű ajánlása jobban kifejezi a teljes igazságot. Sze-

REQUIEM
Meghalt dr. Szabó Zoltán professzor

2015. december 6-án délután fél 4-kor elvesztettük a szívsebészet úttörőjét, fejlesztőjét, egye te münk közéleti személyiségét. 
Hosszú, türelemmel viselt betegség után távozott. Elment a Városmajor bölcs Apja. Rengeteget tanultunk tőle, legfőképpen tisz-
tességet, alázatot, sok munkát, az emberek és betegek szeretetét. Nagyon fog hiányozni!

retett, de határozott vezető volt. Hallatlan munkabírása, innova-
tív, progresszív szemlélete, iskolateremtő tevékenysége egyedül-
álló volt, ez tette a hazai szívsebészet meghatározó, ikonikus alak-
jává. Mindannyian tanultunk tőle. Az egyetem életében is évekre 
meghatározó egyéniség volt. Rengeteg barátja volt, betegei is 
felsőfokon szóltak gyógyító, empatikus modoráról.
Munkássága a mai napig utat mutat utódai számára. Betegsége 
idején kapta a klinika a világ egyik legmodernebb hibrid műtőjét, 
ami jelképes jelentőségű: léte és lényege jól tükrözi professzor úr 
eszmeiségét, munkásságát, ezért az új műhelyt Szabó Zoltán pro-
fesszor úrról nevezzük el.
Írhatnánk oldalakat, mondhatnánk dicsérő szavak tömegét, de 
mindez kevés lenne igazi egyénisége ábrázolásához. Még egyszer 
– de nem utoljára – hadd forduljunk mesterünkhöz, főnökünk-
höz, aki a munkatársak iránti szeretettel az utolsó, általa beveze-
tett karácsonyi záróvacsorán búcsúzóul Pál apostolt idézte a Bib-
liából (Pál, Timot. II. 4.7.8.):

Ama nemes harczot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igazság koro-
nája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró.

Szívből kívánjuk, így legyen!
Pályáját, tanszékvezetői munkáját a csúcson és önmagától fejezte 
be.

Crede mihi bene qui latuit, bene vixit et intra Fortunam
debet quisque manere suam
Hidd nekem el, jól élt, ki tudott visszavonulni,
mert ki-ki éljen csak sorsa határai közt.

(Ovidius – Siralmak)
A vesztesek mi vagyunk! Engedtessék meg, hogy a gyászolók 
nevében személyesen szólíthassunk meg.
Kedves Zoltán! Kedves Duli!
Nem hiába éltél, mások javára éltél. Szeretettel gondolunk Rád. 
Nem feledünk. Nyugodjál békében.

A hálás tanítványok

Elhunyt dr. Ribári Ottó
Gyászol a Semmelweis Egyetem és gyászol a magyar fül-orr-gégész társadalom. Eltávozott örökre 
egy nagy orvosnemzedék kimagasló alakja. Méltósággal viselt hosszú, súlyos betegség után, életé-
nek 84. évében, 2015. november 12-én elhunyt dr. Ribári Ottó, egyetemünk emeritus professzora, a 
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika volt igazgatója.

Nagyívű, páratlanul termékeny orvosi pályájának indulása a Budapesti Orvostudományi Egyetem-
hez kötődik, ahol 1956-ban szerzett diplomát. A Fül-Orr-Gégészeti Klinikán tanársegéd, adjunk-
tus, majd a kandidatúra megszerzését követően docens lett. Egyetemi tanárrá, egyúttal a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájának igazgatójává 1977-ben nevezték ki. 
Nyolcévi szegedi működése alatt rektorhelyettesi pozíciót is betöltött. 1985-ben visszatért alma 
materéhez, a Semmelweis Egyetemhez. Immár klinikaigazgatóként, Révész Györgyöt váltotta a 
budapesti Fül-Orr-Gégészeti Klinika katedráján. 1986-ban a Magyar Tudományos Akadémia dok-
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88 éves korában elhunyt dr. Kalabay László
Dr. Kalabay László 1952-ben kapott 
orvosi diplomát a budapesti Orvostu-
dományi Egyetemen. 1952-től 1954-ig a 
Sebészeti Anatómiai és Műtéttani Inté-
zetben dolgozott. 1953-tól teljes mun-
kaidővel externistaként a III. Sz. Sebé-
szeti Klinikán működött. Majd 1954-től 
1978-ig a SOTE II. Sz. Sebészeti Kliniká-
ján, ahol 1957-ben sebész szakvizsgát, 
1960-ban balesetsebészeti szakvizsgát, 
1980-ban oxyologiai és 2004-ben egész-
ségbiztosítás szakvizsgát szerzett. 1963-

tól 1978-ig a klinika baleseti osztályát vezette. Ez idő alatt folya-
matosan ellátta a belső klinikai telep mozgásszervi konziliáriusi 
teendőit is. 1972-ben lett az orvostudomány kandidátusa, érte-
kezése címe Végtagtörések fertőzéssel szövődött osteosynthesisei 
volt. Ezután adjunktusnak, majd 1980-ban egyetemi docensnek 
nevezték ki. 1978-1982 között az egyetem Traumatológiai Tan-
székén dolgozott. 1982-ben került az Ortopédiai Klinikára. 1993-
as nyugdíjazása után is sokáig alkalmazták orvos-szaktanácsadó-
ként. 1950 óta volt egyetemi oktató. Ez idő során anatómiai, szö-
vettani, kórbonctani és kórszövettani, sebészanatómiai és műtét-
tani, kísérleti műtéti, majd sebészklinikai és balesetsebészeti 
medikusgyakorlatokat vezetett. A traumatológia tárgyköréből 
1968 óta rendszeres tantermi előadásokkal bízták meg balesetse-
bészetből az Általános Orvostudományi és a Fogorvostudományi 
Karon. Az 1977/78-as tanév óta rendszeresen szerepelt az egye-
temi tanrendben Törések szövődményei, therapiás és orvosszak-
értői problémák címmel hirdetett előadása. 1972 óta államvizsga 
bizottsági tag volt. Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságában 
1975 óta aspiráns vizsgabizottsági tagként működött, mint a bal-
esetsebészet tárgynak vizsgáztatója.
1979 -ben a svájci AO-International Osteosynthesis Munkakö-
zösség Berni Továbbképző Központja ösztöndíjasaként a legré-
gebbi és az egyik legnagyobb nyugatnémet balesetsebészeti kli-

nikán, Bochumban volt tanulmányúton, ahol megismerkedett az 
arthroscopiával. Magyarországon akkor még ismeretlen volt ez 
az eljárás. Az arthroscopia hazai elterjesztésében elévülhetet-
len érdemei voltak. Három hónap alatt több mint 50 térdízületi 
arthroscopiában vett részt, majd elvégezte a Karl Storz cég art-
hroscopos továbbképző kurzusát, amit Ejnar Eriksson professzor 
vezetett Eriksson három kurzust tartott Budapesten, kiképezvén 
a magyar arthroscoposok első nemzedékét. Az Egészségügyi 
Minisztérium is belátta az arthroscopia fejlesztésének ily módon 
adott lehetőségét, 1990-re megvalósult Magyarország kielégítő 
arthroscopos kapacitása.
Dr. Kalabay László 1965 óta évtizedeken át az Állami Biztosító, 
majd az ÁB-AEGON vezető orvosszakértője volt, a fővárosi hiva-
tal alapítója. 1969-ben ő írta az első balesetbiztosítási orvosszak-
értői útmutatót. 1985-ben orvosszakértői útmutatót írt a sport-
balesetek, sportkárosodások elbírálásáról. A 2004-ben kiadott 
egészségbiztosítási tankönyvbe Balesetbiztosítási alapismeretek 
orvosszakértők számára címmel írt egy fejezetet.
1975 óta alapítója és sokáig elnöke volt a Magyar Igazságügyi 
Orvosok Társasága (MIOT) Biztosításorvostani Szekciójának, az 
ebből kifejlődött a MÉBOT (Magyar Életbiztosítási Orvostani Tár-
saság) örökös alelnökévé választotta. Az Országos Orvosszakértői 
Intézet Szakmai Kollégiumának tagja volt megalakulásától fenn-
állásáig 20 éven át (1970-1990). 1978-ban kinevezték az Országos 
Mentőszolgálat Szakmai Kollégiumába is. 1989 óta évekig dolgo-
zott az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsá-
gában, felkért szakreferensként. 1992-től megválasztott elnöke 
volt a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) orvosszakértői 
tagozatának.
Tudományos munkássága 56 évre nyúlt vissza a kórbonctan, a 
sebészanatómia, a balesetsebészet és a biztosítási orvostan tár-
gykörében, ez idő alatt 64 tudományos előadást tartott és 47 köz-
leménye jelent meg.

Dr. Szendrői Miklós,  
az Ortopédiai Klinika igazgatója

tora lett. Tizenkét éven keresztül, 1997-ig igazgatta a Szigony 
utcai Klinikát, majd professor emeritusként segítette működését.
Ribári professzor úr rendkívüli munkabírású és aktivitású ember 
volt. Számos magas szakmai közéleti tisztséget töltött be, mind 
hazai, mind nemzetközi testületekben. A teljesség igénye nél-
kül emeljük ki elnöki működését a Magyar Fül-,Orr-,Gégeorvosok 
Egyesületében, a MOTESZ-ban, az Európai Fül-Orr-Gégészeti Tár-
saságok Szövetségében, a Nemzetközi Otoneorológiai Társaság-
ban, a Klinikák Szövetségében, a Korányi Társaságban. Küldeté-
sének tekintette, hogy klinikáját és a magyar fül-orr-gégészetet 
felhelyezze a szakma képzeletbeli világtérképére. Fáradhatatlan 
tudományszervező tevékenysége folytán a szakmában minden-
kit ismert, és szerte a világon őt is mindenhol ismerték. Húsznál 
is több nemzeti társaság választotta tiszteletbéli tagjává, tucatnyi 
szakmai folyóirat szerkesztőbizottságában tevékenykedett. Olyan 
európai és világrendezvények szervezését hozta Magyarországra, 
amelyek korábban a keleti blokk országai számára szinte elképzel-
hetetlenek voltak. Tanítványait előszeretettel küldte világot látni, 
buzdította egy-egy részterületen való elmélyülésre, tudományos 
fokozat megszerzésére, és igyekezett ehhez minden tőle telhető 
segítséget megadni. Ezeknek a tanítványoknak a többségéből 
osztályvezetők, klinikaigazgatók, az őt követő szakmai nemze-
dék meghatározó alakjai váltak. 
Ribári Ottó igazi úttörő volt. Fiatal orvosként láthatta az akkor 
már világhírű Rosen professzort operálni. Amint később gyakran 
mesélte, többek között ez inspirálta, hogy az akkoriban még csak 
épp kialakuló stapes-sebészettel foglalkozzon. Ebben később 
hatalmas esetszámra és gyakorlatra tett szert, amely nemzet-

közi elismertséget is hozott a számára. Úttörő volt a cochlearis 
implantáció terén is. Nem sokkal a módszer nyugati bevezetését 
követően, Kelet-Európában elsőként ültetett be ilyen eszközt, és 
létrehozta a cochlearis implantált betegek hazai ellátásához szük-
séges komplex intézmény hátteret. 
Hatalmas lendületű, temperamentumos, életigenlő személyisé-
gének közelségében az ember a szakmai, társadalmi, társasági és 
kulturális élet fősodrában érezhette magát. Szívszorító volt látni, 
ahogyan betegsége tétlenségre kárhoztatja, őt, aki egész addigi 
életében szédítő tempót diktáló ember volt. Klinikájához és a 
gyógyításhoz olyan szenvedéllyel kötődött, hogy a testét gúzsba 
kötő bénulás dacára, amíg csak erejéből tellett bejárt az intézetbe, 
beteget vizsgált, oktatott. Félretett minden hiúságot és vállalta, 
hogy előttünk, munkatársai előtt, ha a sors így hozta, nem csak 
nagyhatalmú professzorként, hanem esendő emberként is meg-
jelenjen. Számunkra ez is személyiségének igazi nagyságát bizo-
nyította. Halála előtt egy évvel jelent meg utoljára nyilvánosan, 
amikor meghitt ünnepség keretében lepleztük le az őt ábrázoló 
olajfestményt, amely a klinikai hagyomány szerint a volt igazga-
tók arcképcsarnokát gazdagítja. Örültünk annak, hogy ezen az 
eseményen is érezhette a szeretetet, amely részünkről körülvette.   
Büszkék vagyunk, hogy tanítványi lehettünk. Erőnkhöz mér-
ten megpróbálunk méltóak lenni szakmai örökségéhez. Emlékét 
kegyelettel őrizzük. Nyugodjék békében.
A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinikájának orvosai nevében

Dr. Tamás László,  
a klinika igazgatója
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Entwicklungshilfeprojekten und Asklepios 
Campus Hamburg

Alumni und Dozenten vom Asklepios Campus Hamburg (ACH) setzen sich weltweit in Entwicklungshilfeprojekten ein. Nicola 
 Sauter-Wenzler stellt die ersten Erfahrungen von Alumnus Michael Baumhardt in Uganda sowie das langjährige Engagement von 
Alumnus Dr. Christian Kraus in Kenia und ACH-Dozent Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Thomas Kreusch in Indien vor. 

Ich habe mich sofort in dieses Land verliebt
In einem Entwicklungs-
land arbeiten, medizini-
sche Erfahrungen sam-
meln und nebenher auch 
noch sein Englisch ver-
bessern – mit diesen Vor-
sätzen hat sich Michael 
Baumhardt kurz nach der 
Diplomverleihung auf 
den Weg nach Uganda 
gemacht. Der Klinik in 
Kiwoko brachte er zu 
Beginn seines dreimo-
natigen Einsatzes Sach-
spenden der Asklepios 
Kliniken Hamburg in 
Höhe von 4.500 Euro mit. 
Vor Ort konnte der 
25-jährige Mediziner 
sowohl als Assistenzarzt 
auf allen Stationen und 

in der Notaufnahme als auch in einer international besetzten 
Medical Mission in kurzer Zeit viele Eindrücke sammeln: – Was 
mich neben der vollkommen anderen Kultur am meisten beein-
druckt hat, ist der Umgang der Menschen mit Krankheit und Tod. 
Aber auch der Umgang der Mediziner mit den Ressourcen, die sie 
zur Verfügung haben. Dort lernt man, zu improvisieren und mit 
Medikamenten und Leistungen sehr bewusst hauszuhalten. Von 
den mitgebrachten Scheren und Nahtmaterial seien das Team vor 
Ort daher vor allem auch qualitativ mehr als begeistert gewesen. 
Seine Zeit in Uganda habe Michael Baumhardt als sehr prägend 
erlebt; er könne nur jedem empfehlen, einen solchen Aufent-
halt zu planen. Dabei müsse man aber unbedingt die 
Bedingungen akzeptieren, die man in dem jeweiligen 
Land vorfinde. Ob er nach Uganda zurückkehre? Eine 
Woche in der Medical Mission ist für das kommende Jahr 
jedenfalls fest geplant. (www.kiwokohospital.org)

10 Jahre Sindiso e.V. 
Auf dieses kleine Jubiläum kann Dr. Christian Kraus, Alumnus des 
Asklepios Campus Hamburg, wahrlich stolz sein: Schon 2005 hat 
er – noch vor seiner Zeit am ACH – in Kenia ein Hilfsprojekt ins 
Leben gerufen, dessen Gründer, 1. Vorstand, Motor und Fundrai-
ser er seitdem ist. Und das alles neben einem zeitintensiven Stu-
dium und dem späteren Berufseinstieg als Assistenzarzt in Neu-
traubling. 
Seit einigen Jahren konzentriert sich Sindiso e.V. vor allem 
auf das Projekt Umbrella Widows and Orphans, durch das die 
Lebensumstände von Witwen und Waisen in Rabuor/Kisumi 
nahe dem Viktoriasee nachhaltig verbessert werden. Für uns 
ist von großer Bedeutung, dass all unsere Projekte von den Men-

schen initiiert werden, die die Situation vor Ort am besten ken-
nen. Und wir helfen dann bei Planung und Durchführung“, so 
Dr. Kraus. Nach wie vor ist er regelmäßig vor Ort in Ostafrika. 
Aber auch in Deutschland wirbt er unermüdlich um neue Mit-
glieder und Spendenmittel, hält Vorträge, unter-
stützt und steuert Projekte aus der Ferne, vermittelt 
Patenschaftsprogramme und die Möglichkeit einer 
ehrenamtlichen Mitarbeit in einem Projekt vor Ort.  
(www.Sindiso.de)

Seit 1994 jährlich in Indien im Einsatz
– Mein Credo heißt: „Das Leben muss 
interessant und abwechslungsreich sein, 
dann kann man etwas erzählen. Und das 
kann Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Thomas 
Kreusch, Chefarzt für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie in der AK Nord Heid-
berg und Dozent an der Asklepios Medi-
cal School. Immer wieder sind Studenten 
eingeladen, ihn bei seinem jährlichen Ein-
satz im indischen Padhar zu begleiten. Im 
dortigen evangelischen Missionskranken-
haus haben er und sein Team in den letz-
ten 22 Jahren ehrenamtlich und mit gro-
ßem Einsatz mehr als 1.500 Patienten mit angeborenen Gesichts-
fehlbildungen operiert, die meisten von ihnen Kinder. 
Im Laufe der Jahre und im Zuge dieser Einsätze wurden außer-
dem zahlreiche indische Chirurgen ausgebildet. Doch nicht 
genug: Nebenher hat der von Prof. Dr. Kreusch gegründete 
Verein „Freunde von Padhar“ auch noch die Einrichtung einer 
Krankenpflegeschule ermöglicht, einen OP gebaut und eine 
Notfallaufnahme, einen Aufwachraum und eine Neonatolo-
gie eingerichtet. Dieses außergewöhnliche Engage-
ment blieb auch auf politischer Ebene nicht unent-
deckt: In Sommer 2015 wurde Prof. Dr. Kreusch 
mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.  
(www.friends-of-padhar.de)
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Semmelweis Kiadó

A kiadó könyvei megvásárolhatók könyvesboltjainkban 
vagy megrendelhetők honlapunkról.

Megvásárolható kedvezményes (Legendus) áron a Legendus és 
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A HÁZIORVOSLÁS-

CSALÁDORVOSLÁS 

GYAKORLATA I-II.

A kétkötetes könyv a gyakorlati medicina 

úgyszólván teljes spektrumát átívelve hasznos 

kompendiumként szolgálja a pályakezdő, 

államvizsgára készülő orvosjelölteket vagy  

a családorvostan szakvizsga előtt álló kollégákat. 

Utóbbiak hasznos és praktikus tanácsokat is 

kaphatnak a praxis ellátásához, a praktizáló 

orvosok pedig az orvostudomány aktualitásait 

közvetítő szakkönyvként forgathatják.  

A könyv anyaga ötvözi a bizonyítékokon alapuló 

diagnosztikus és terápiás protokollokat a szerző 

– több mint hat évtized alatt felhalmozott – 

gyakorlati tapasztalataival. Az anyagot jelentős 

számú, tanulságos esetleírás színesíti.

1408 oldal, B/5, puhatáblás, struktúrfóliás

 8000 Ft

http://www.semmelweiskiado.hu/konyvek/?itemid=1341
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