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A 2020-as Semmelweis Nap sok szempontból rendhagyónak számít. Idén először helyezünk el koszorút 

egyetemünk névadójának emlékművénél ezen a helyszínen.  

Mint Önök számára is ismert, a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt részeként 2020. június 1-jén – azaz 

kereken egy hónapja – megtörtént a Semmelweis Egyetem és a Szent Rókus Kórház integrációja, amitől az 

oktatás és a betegellátás területén is további fejlődést várunk. Az új tömb amellett, hogy a gyógyítás terén 

megőrzi a fő profiljait, jelentős szerepet játszik majd a gyakorlati orvos- és egészségtudományi képzés 

megújításában is. 

A beolvadással a Szent Rókus Kórház és Intézményeinek valamennyi alkalmazottja egyetemi polgárrá vált: 

immár a Szent Rókus Klinikai Tömb dolgozóira is érvényesek az egyetemen már a korábbiakban bevezetett, 

illetményemelkedéssel is járó különböző életpályamodellek, a magasabb ügyeleti díjak, továbbá az 

egyetemen érvényes béren kívüli juttatások. 

Semmelweis Ignác Bécsből hazatérve a Szent Rókus Kórházban folytatta tovább gyógyító munkáját, és 

számos későbbi egyetemi klinika is itt kezdte meg működését. Több ez tehát, mint egyszerű integráció: azzal, 

hogy névadónk egykori munkahelye immár annak az egyetemnek a része, mely Semmelweis Ignác 

hitvallására építve képezi a jövő orvosgenerációit, a Rókus Kórház hazatért a Semmelweis Egyetemre. 

Nem véletlen, hogy a magyar egészségügy napját Semmelweis Ignác születésnapján ünnepeljük. 

Semmelweis Ignácot a világ tíz legnagyszerűbb klinikus orvosa között tartjuk számon. Klinikai munkássága, 

határozott jelleme és eltökéltsége mintaként kell, hogy álljon az egyetem minden polgára előtt. Stróbl Alajos 

itt látható szobra, ez a carrarai márványból készült csodálatos alkotás már anyagválasztásában is 

szimbolizálja a világhírű orvosunk sziklaszilárd akaratát, határozottságát, eltökéltségét és tudását. 

Érdekesség, hogy az emlékmű női alakját az alkotó, Stróbl Alajos feleségéről, Kratochwill Lujzáról mintázta. 

A Semmelweis Egyetem számára a Semmelweis Nap több, mint a magyar egészségügy napja. Ezen a napon 

zárjuk akadémiai évünket is, ezért nagyszabású, egész napos ünnepségsorozatot tartunk különböző 

helyszíneken. Semmelweis polgárokként immár Önök is részesei egyetemünk hagyományos 

rendezvényeinek, tradicionális ünnepségeinknek – dolgozzunk együtt azért, hogy a 250 éves 

intézményünkre hasonlóan sikeres évtizedek, évszázadok várjanak.  

Köszönöm a figyelmüket. 


