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Korábbi, talán ma naivnak tűnő terveink szerint a 2020. évi Semmelweis napi ünnepségünk lett 

volna egyetemünk 250. jubileumi ünnepségének záró rendezvénye. Míg a tanév első felében 

számos nagyszabású eseménnyel emlékezhettünk alapításunk 250. évfordulójára, addig a tanév 

második felét – egyben az új évtized kezdetét – beárnyékolta az új típusú koronavírus miatti 

pandémia, ezért az ünnepi évünk elmaradt rendezvényeit a következő, vagyis egyetemünk 250. 

tanéve során szervezzük meg, illetve folytatunk majd néhány, a jubileumi évben 

hagyományossá vált eseményt. Ezúton jogosítok fel és bátorítok minden szervezeti egységet, 

hogy a következő tanév során is használja azokat az impozáns és elegáns arculati elemeket, 

amiket a jubileumi évre készíttettünk.  

„A világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség embernek lenni” – mondta Szabó 

Magda, Kossuth-díjas írónk. Különösen igaz ez napjainkra. Az elmúlt időszak mindenkit új 

kihívások elé állított, kiváltképpen Önöket, minket, akik a gyógyítást választottuk 

hivatásunknak. 

Az egészégügyi dolgozók, a magyar állampolgárok és a döntéshozók közös erőfeszítései, 

összefogása kellett ahhoz, hogy az új koronavírus-járvány idején elkerüljük Magyarországon 

az olyan mértékű tömeges megbetegedéseket, amivel Európa számos nagy országának szembe 

kellett néznie. 

A Semmelweis Egyetem a COVID-19 járvány hazai indulása óta központi szerepet tölt be mind 

a vírusdiagnosztika, mind a fertőzöttek ellátása tekintetében. A hazánkat érintő járványügyi 

helyzetben több olyan, egyetemünkhöz köthető egyéni, vagy csoportos eredmény született, 

melynek – így visszagondolva – meghatározó szerepe volt abban, hogy Magyarország sikeresen 

vészelte át a világjárvány ezen szakaszát  

Talán önök is emlékeznek rá, hogy külföldi hallgatónk volt az egyik első hazai regisztrált 

fertőzött, ám kiváló kollégánk, dr. Palkó Judit családorvos felkészültségének és 

állhatatosságának köszönhetően nem alakult ki a Semmelweis Egyetemen súlyos járványügyi 

helyzet. Mindennek azért van különös jelentősége, mert a korai diagnózissal az egyetem és 

tágabb értelemben Magyarország is időben kezdhette meg a járvány elleni védekezést, így 

hazánk és egyetemünk lépéselőnybe került.  

Miközben az egészségügyi dolgozók és intézmények a világon mindenütt a megváltozott 

körülmények ellenére, akár a legextrémebb körülmények között végezték betegellátó 

munkájukat, Magyarországon egy több szempontból is egyedülálló országos koronavírus-

vizsgálat zajlott.  

2020. május 1-je és 16-a között a négy magyar orvosegyetem – a Semmelweis, a Debreceni 

Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem – részvételével, a Központi Statisztikai 

Hivatal együttműködésével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

támogatásával a H-UNCOVER nevű országos, reprezentatív vizsgálat azzal a céllal indult 

útnak, hogy pontos képet kapjunk a járvány kiterjedéséről, az új típusú koronavírussal 

fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról, valamint dinamikájáról. Ennek megszervezésében 



és lebonyolításában a Semmelweis Egyetem vezető szerepet vállalt, a programban több mint 

550-en vettek részt egyetemünkről.  

Úgy vélem, van okunk a büszkeségre, hiszen eddig egyetlen nemzet sem végzett ennyire átfogó 

és reprezentatív szűrést a teljes népességre kiterjedően, éppen ezért az igen nívós (Q1-es és D1-

es) amerikai folyóiratban, a GeroScienceben-ban is publikáltuk az eredményeket.  

Bár egyetemünk 250. jubileumát nem így terveztük, a fenti eredmények azt igazolják, hogy 

méltán viselheti intézményünk a legnagyobb magyar orvos, Semmelweis Ignác nevét. 

Egyetemünk névadója, Semmelweis Ignác korát megelőzve ismerte fel a kézmosás 

jelentőségét, felfedezése az új koronavírus-járvány idején szerte a világon kiemelkedő 

figyelmet kapott. Ez nem meglepő, hiszen a mai napig is az alapos kézmosás az egyik 

leghatékonyabb fegyver a fertőzések, betegségek megelőzésében. 

Az elmúlt időszakban azt tanultam meg, hogy a betegek érdekeit középpontba állító, hatékony 

döntéshozatal életeket ment.  

Ehhez kívánok mindannyiuk számára erőt és kitartást a jövőben is! 

Köszönöm a figyelmüket! 


