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Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi 

Kar közleménye 
a 75, 70, 65, 60 és 50 éve 
végzett gyógyszerészek 

részére

A Semmelweis Egyetem Gyógysze-
résztudományi Kara örömmel ápolja 
azt a hagyományt, hogy volt hallga-
tóinak jubileumi díszoklevelet adomá-
nyoz.
Azok a gyógyszerészek, akik diplomá-
jukat az egyetem jogelődjénél, a Buda-
pesti Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetemen, a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen, illetve 
a Budapesti Orvostudományi Egyete-
men 1941-ben, 1946-ban, 1951-ben, 
1956-ban, illetve 1966-ban szerezték 
meg 2016. május 31-ig a Gyógysze-
résztudományi Kar Dékáni Hivatalához 
(1085 Budapest, Üllői út 26.) nyújthat-
ják be kérelmüket a platina, a rubin, a 
vas, a gyémánt, illetve az arany díszok-
levél igénylése végett. 
A kérelemben kérjük feltüntetni az 
oklevél keltét, a diplomában szereplő 
nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az 
értesítési címet.

Jelentkezési lap igényelhető a Dékáni 
Hivatalban telefonon (06/1266-8884), 
vagy letölthető a Kar honlapjáról  
(www.semmelweis.hu/gytk).
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Beszámoló a Szenátus decemberi és januári 
üléséről

Az idei első szenátusi ülésen dr. Szél Ágoston átadott három, 2016. júliustól hatályos dékáni megbízólevelet. A régi-új dékánok: 
dr. Hunyady László (ÁOK), dr. Zelkó Romána (GYTK) és dr. Nagy Zoltán Zsolt (ETK). A Szenátus elfogadta a tavaszi szemeszter 
ülés- és munkatervét is.

A decemberi szenátusi ülésen dr. Szél Ágoston bejelentette, 
hogy sikeres és eredményes volt a hallgatói önkormányzat 
tisztújító választása. Úgy fogalmazott: bízik benne, hogy az 
új vezetéssel kölcsönös bizalmon alapuló, sikeres együtt-
működést alakíthatnak ki. Külön megköszönte a választás 
lebonyolításában részt vevők munkáját.

Szólt arról is, hogy elkészült az intézményfejlesztési terv, 
mely meghatározza az egyetem következő öt évre vonat-
kozó fejlesztési irányait. A tervet több plenáris ülés kereté-
ben vitatták meg. A dokumentum elkészítésével összefüg-
gésben megköszönte dr. Bagdy György rektorhelyettes és 
dr. Farkas Lilla innovációs igazgató tevékenységét.

Decemberben több személyi döntés is hozott a testület: 
megerősítette dékáni posztján dr. Hunyady László aka-
démikust, dr. Nagy Zoltán Zsoltot és dr. Zelkó Románát. 
A  Fogorvostudományi Kar (FOK) oktatási dékánhelyette-
sévé választotta dr. Bartha Károlyt, a Konzerváló Fogá-
szati Klinika docensét. Az Egészségtudományi Kar (ETK) 
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Ápolástan tanszé-
kének vezetője dr. Balogh Zoltán, az Egészségtudományi 
Diagnosztikai Intézet Képalkotó Diagnosztikai Analitikus 
és Orvostechnikai Tanszék vezetője pedig dr. Doros Attila 
lesz. Támogatta a Szenátus dr. Vingender István kineve-
zését az ETK Alapozó Egészségtudományi Intézet  igazga-
tói posztjára, ahogyan azt is, hogy dr. Szél Ágoston legyen 
a két anatómiai intézet egyesítése után létrejött új Ana-
tómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, dr. Réthelyi János 
pedig a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika vezetője. 
ASzenátus döntése alapján a Szak- és Továbbképzési Igaz-
gatóságot dr. Gerber Gábor dékán irányítja majd. Az Egye-
temi Tudományos Tanács tagjává választották dr. Ludányi 
Krisztina egyetemi docenst.

Megszavazta a Szenátus, hogy dr. Nyakas Csaba profes-
sor emeritus címet kapjon. Az MTA-SE Agyélettani Kutató-
csoport vezetője korábban már megkapta ezt a címet, de 
a Testnevelési Kar kiválása után a jogutódlással ő is az új 
intézménybe került. A professzor kutatócsoportja azonban 
már az Egészségtudományi Kar Morfológiai és Fiziológiai 
Tanszékén működik Magatartás-élettani Kutatólaborató-
rium néven, ezért volt szükség az újbóli döntésre.

Megszületett a döntés a Pszichiátriai Klinika, illetve a Kút-
völgyi Tömb Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály 
összevonásáról. A gyakorlati megvalósítást egy erre a célra 
létrejött munkacsoport irányítja majd.

Ugyancsak a decemberi ülésen döntött a testület az egye-
tem térítési díjszabás módosításáról. A legfontosabb válto-
zás, hogy míg a térítésköteles betegellátást húsz százalékos 
mértékű általános központi elvonás terheli, addig a Sem-
melweis Kft. bevételei után ennek mértéke csak öt száza-
lék.

A tavalyi utolsó szenátusi ülés végén dr. Szél Ágoston meg-
köszönte a testület egész éves munkáját. Szavai szerint az 
év nem volt könnyű, sok mindent kellett megtanulni és sok 
dologhoz kellett hozzászokni, de összességében sikeresnek 
értékelte a 215-ös évet. 

Dr. Szász Károly az év utolsó Szenátusával kapcsolatban 
úgy fogalmazott: a jó hangulatú testületi ülésen érződött, 
hogy volt értelme az éves kemény munkának és szoros 
együttműködésnek, az eredményeknek pedig lehet együtt 
örülni. A kancellár köszönetét fejezte ki emiatt a Szenátus 
tagjainak.

A 2016. év első ülésén a Szenátus megszavazta, hogy a 
karokon működő fegyelmi bizottságok a jövőben hallgatói 
etikai ügyekkel is foglalkoznak majd, ennek megfelelően ez 
a nevükben is megjelenik.

Személyi kérdésekről is döntöttek: szavaztak a Felülbírá-
lati Bizottság személyi összetételéről, az Egészségügyi Köz-
szolgálati (EKK) Kar Digitális Egészségtudományi Intézet 
Egészségügyi szervező alapképzés szak, a Klinikai vizsgá-
lati koordinátor szakirányú továbbképzési szak, valamint a 
Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés lelkigondozó szak-
irányú továbbképzési szak új szakfelelőseiről. Ugyancsak 
megszavazták a szenátorok az EKK Curriculum, Kreditátvi-
teli és Oktatási Bizottság, illetve a Szociális és Esélyegyen-
lőségi Bizottság összetételének megújítását.

A testület több ponton módosította a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatot. Ennek eredményeként egyebek mellett 
a klinika/intézet vezető főnővérek, ápolási vezetők munkál-
tatói jogköre változik: a Klinikai Központ elnöke lesz a mun-
káltatói jog gyakorlója, de a munkáltatói jog egyes, a napi 
munkavégzéshez tartozó elemeit továbbra is az igazgatók 
gyakorolják.

A Szenátus elfogadta a Szabályozó dokumentumok kezelé-
sének rendjéről szóló szabályzat megváltoztatását, amely-
nek eredményeként egyszerűbbé válik a szabályzatok 
megújítására vonatkozó eljárási rend.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Tomas Hökfelt kapta az idei 
Semmelweis Budapest Awardot 

Dr. Tomas Hökfelt, a stockholmi Karolinska Intézet nemzetközi hírű professzora vehette át az idei évben a Semmelweis Budapest 
Awardot.
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mAz ünnepségen dr. Szél Ágoston rektor emlékeztetett 
arra, hogy ez a díj a Semmelweis Egyetem legnagyobb 
presztízsű, nemzetközi tudományos elismerése, melyet 
2009-ben alapított a Szenátus. Az Awardot olyan termé-
szettudományi területen dolgozó, nemzetközileg elis-
mert eredményeket elérő kutatók kaphatják, akik mun-
kássága új utat mutat az élő természet megismeréséhez 
és az emberiség javát szolgálja. A  rektor úgy fogalma-
zott, nagy megtiszteltetés a Semmelweis Egyetemnek, 
hogy idén dr. Tomas Hökfeltet díjazhatja, aki a kémia 
neuroanatómia területén alkotott maradandót. A Szená-
tus egyöntetű szavazással döntött a díjazott személyéről 
– tette hozzá a rektor.
A  díjazott laudációját dr. Bagdy György tudományos 
rektorhelyettes ismertette, aki kiemelte: dr. Tomas Hök-
felt tudományos tevékenysége világszerte széles kör-
ben elismert, ezt nemzetközi díjainak magas száma is 
mutatja. Több nagynevű egyetem díszdoktora, szá-
mos szakmai társaság tiszteletbeli tagja, valamint két 

nagyon segítőkész – fogalmazott dr. Palkovits Miklós. Mint hoz-
zátette, számos fiatal tanult nála Stockholmban, és ért kutatóvá 
az ott töltött időnek köszönhetően.
Dr. Tomas Hökfelt a tudományos munkáját bemutató emlékelőa-
dása kezdetén hangsúlyozta, fontos pillanat az életében, hogy 
átveheti a Semmelweis Egyetem díját, melyért köszönetet mon-
dott felesége támogatásáért, valamint az egyetemi testületnek, 
mely kiválasztotta a díjra. Szólt arról is, hogy a Semmelweis Egye-
tem kutatói – és más magyar kutatók is – hatalmas tudással és 
lelkesedéssel vesznek részt a közös munkákban. Nagyon nagyra 
értékeli a magyar tudomány hagyományait, az „iskolát”, mely az 
egész világot ellátta kiemelkedő szakemberekkel az ő területén 
is, vagyis a neuroanatómiában. Szólt arról is, hogy az Award tava-
lyi díjazottja, a magyar származású dr. Klein György az egyik leg-
híresebb tudós Svédországban.
Bemutatta tanárait is, akiknek sokat köszönhet, kitért magyar kap-
csolataira, valamint arra is, hogy volt szerencséje  Szent ágothai 
Jánossal is találkozni, akit kiemelkedő neuroanatómusnak és 
karizmatikus embernek tartott.
Dr. Tomas Hökfelt lapunknak adott interjújában szólt a hazai 
kutatókkal, így dr. Palkovits Miklóssal folytatott együttműködés 
részleteiről, valamint arról is, hogy mely tudományos kérdések 
foglalkoztatják leginkább jelenleg. A fiatal kutatóknak azt üzente, 
hogy minden lehetőséget meg kell ragadni, és elszántan az ötle-
tek, megoldandó kérdések után kell menni.
A  Semmelweis Budapest Awardot immár hatodszor adták át, a 
korábbi díjazottak között volt Jeremy K. Nicholson, Sir George 
Radda, dr. Somogyi Péter, dr. Oláh György és dr. Klein György.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A díjazottal készült interjú megtekinthető a Semmel-
weis Egyetem YouTube csatornáján: 
https://youtu.be/rEGSXNGOqiI

éven keresztül a Nobel Bizottság alelnökeként is tevékenykedett. 
A rektorhelyettes kiemelte azt is, hogy a svéd tudós évtizedek óta 
együttműködik a Semmelweis Egyetem különböző kutatóival, 
melynek eredményeként közös kutatói csereprogramok, kuta-
tási programok és publikációk születtek. Jelenleg dr.  Palkovits 
 Miklóssal, dr. Alpár Alánnak és dr. Bagdy Györggyel vannak 
közös munkái a díjazottnak. A rektorhelyettes szólt arról is, hogy 
2004 óta ismeri dr. Tomas Hökfeltet közelebbről, mikor egy hatal-
mas európai konzorciumban kezdtek közösen dolgozni, mely tíz 
ország 13 klinikai és alapkutatási kutatócsoportjának részvételé-
vel jött létre.
Dr. Palkovits Miklós, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Inté-
zet professor emeritusa köszöntőjében elmondta, 1974-ban 
találkoztak először Hökfelt professzorral Chapel Hillben, ez volt 
a kémiai neuroanatómia első nagy szimpóziuma. Mindketten a 
kémiai neuroanatómia területén dolgoznak, bár más technikák-
kal és más nézőpontokból vizsgálják a kérdéseket. – Dr. Tomas 
Hökfelt nagyon kedves, udvarias, megfontoltan beszélő ember, 
de a tudomány terén igen szigorú és kritikus, ugyanakkor mindig 
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Dr. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke bevezetőjében elmondta, 
nagy megtiszteltetés számára, hogy a kancellár elfogadta a Baráti 
Kör meghívását, és hozzátette, dr. Szél Ágoston rektor, aki szin-
tén jelen volt a rendezvényen, a második félévben lesz az idei 
rendezvénysorozat vendége.
A  kancellár előadásában számos különböző témát érintett, mint 
megjegyezte, összesen húsz pontba gyűjtötte össze mondani-
valóját. Mindenekelőtt arra emlékeztetett, hogy ő kifejezetten 
a Semmelweis Egyetemre szeretett volna kerülni kancellárként, 

Dr. Szász Károly kancellár és dr. Oláh Dániel 
Alumni igazgató volt a Baráti Kör vendége

A Semmelweis Egyetem Baráti Kör januári rendezvényének vendége volt dr. Szász Károly, aki a kancellár szemszögéből beszélt a 
Semmelweis Egyetem jelenlegi helyzetéről, valamint jövőbeli terveiről, és dr. Oláh Dániel, az Alumni Igazgatóság vezetője, aki az 
alumni program modernizálásáról tartott előadást.

mivel látta, hogy a sokrétű tevékeny-
ség miatt itt a legkomplexebb a feladat, 
ugyanakkor éppen ezért itt lehet a legna-
gyobb eredményt elérni.
Kitért arra, el tudja fogadni azokat a véle-
ményeket, amelyek szerint alulfinanszíro-
zottak azok a tevékenységek, amelyeket 
az egyetem végez, de ez nem lehet ürügy 
arra, hogy ne próbáljuk javítani a helyze-
tünket. Országos problémákat, rendszer-
szintű kérdéseket ő nem tud megoldani, 
ez nem is várható tőle, de az adott környe-
zetben is lehet eredményeket elérni, így is 
óriási a játéktér – mutatott rá.
Az egyetem szíve, lelke az oktatás, kuta-
tás és gyógyítás hármasa, ettől egyetem 
az egyetem – fogalmazott a kancellár, aki 
szerint éppen ezért korábban – mikor még 
a két terület közös irányítás alatt műkö-
dött – az értékteremtési folyamat mögött 
háttérbe szorultak a működtetéssel kap-
csolatos kérdések. A  két funkció külön-
választásának éppen az az előnye, hogy 
mindenki azzal tud foglalkozni, amihez a 
legjobban ért. Ez nem gyengíti, hanem 

éppen erősíti a rektori vonalat, fejtette ki dr. Szász Károly, hozzá-
téve, hogy a kancellári vezetés azon dolgozik, hogy a leghatéko-
nyabban lehessen megvalósítani a szakmai vezetés által megha-
tározott célokat.
A  kancellár hangsúlyozta, tevékenysége során mindig az egye-
tem egészének érdekét, a szakmai célok szolgálatát, a szabály-
szerű és hatékony működést tartja szem előtt. Mint mondta, bizo-
nyos kérdésekben lehet különböző véleményünk, de egy biztos: 
az elfogadott döntéseknek jogszerűnek és szabályosnak kell len-
niük. Ide kapcsolódik például a közbeszerzések kérdése is: bármi-
lyen nehézkesnek tűnhetnek az eljárások, le kell folytatni azokat 
a szabályoknak megfelelően – emelte ki.
A kancellár kiemelte annak fontosságát, hogy az egyeztetéseken 
minden érintett vegyen részt, vagy képviseltesse magát, készülje-
nek emlékeztetők, jegyzőkönyvek, így elkerülhető, hogy egy-egy 
ügyet, vitát újra és újra kelljen nyitni.
Hangsúlyozta: egy-egy ügy tárgyalásakor az a szerencsés, ha min-
denki felül tud emelkedni a saját egyéni, illetve szervezeti egység 
szintű érdekein, nem szabad, hogy az egyetem az egyéni érdekek 
összességéből épüljön fel.
A  kancellár szólt az egyensúlyi költségvetés megvalósításának 
sikeréről, hozzátéve, hogy a klinikum is nyert ezen, több mint 
2 milliárd forint többlettámogatást kapott, ami a kezdeti tervek-
ben nem is szerepelt. 
A  következő időszak tervei között említette, hogy paradigma-
váltás szükséges a működtetés terén, meg kell valósítani azt a 
fegyelmezettséget, amit a költségvetésnél sikerült elérni. A Nep-
tun-rendszerrel kapcsolatban hasonló típusú projektet készül fel-
állítani, mint az irat- és dokumentumkezelés tekintetében, hiszen 
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2016. január 1-től az egyetemen új iratkezelési szabályok léptek 
életbe, ennek részleteit az Iratkezelési Szabályzat rögzíti, melynek 
alkalmazása az egyetem minden iratkezelésben érintett munka-
társa számára kötelező. A szabályszerű, hatékony működés érde-
kében átalakításra került a levélpostai küldemények átvételének, 
valamint postára adásának rendje is.
Az év elejétől az egyetem belső ügymenete egységessé vált, 
hivatalosként elfogadott lett az elektronikus levelezés, vala-
mint az intézmény bevezette az egységes iktatókönyvet. Az első 
hónap működési tapasztalatai alapján az új iratkezelő rendszer-
ben jelenleg 163 szervezeti egység végez iktatást. A rendszer 
bevezetésével összefüggésben a tavalyi év azonos időszakával 
összehasonlítva, mintegy harminc százalékkal növekedett az ikta-
tott iratok száma.
Január 1-jével megtörtént a körposta működésének racionalizá-
lása, létrejött az Egyetemi Körposta rendszere. Megkezdte műkö-
dését a Központi Postázó, amely az egyetem valamennyi szerve-
zeti egysége vonatkozásában kezeli a központi levelezési címre 
érkező levélpostai küldeményeket. Az idei év első három heté-
ben közel hatezer küldeményt adtak fel ezen keresztül a szerve-
zeti egységek. A küldemények 84 százaléka iktatatlan levél volt, 
melynek összköltsége 1,5 millió forint.
Az első egy hónap tapasztalatai alapján az iratkezelő rendszer 
hatékony működésének biztosítása érdekében számos felada-
tot  határoztak meg. A visszajelzések alapján készül az Irattári 
Terv módosítása, az új változat már egyeztetés alatt van. Folya-
matban van az új rendszer használata során tapasztalt anomá-

tenni kell valamit, hogy megbízhatók és átláthatók legyenek a 
nyilvántartások, pontosak az adatok.
Az irat- és dokumentkezelő rendszer jó úton halad, a rend-
szer használatával, a szkennelés beindításával már az év máso-
dik felére lényegesen háttérbe szorulhat a papírdokumentáció – 
mondta. Fontosnak tartja a folyamat- és kockázatalapú gondol-
kodásmód erősítését, az ellenőrzési pontok, a kockázatelemzés 
és a visszacsatolás beépítését. Szó volt a külföldi hallgatók tobor-
zásával kapcsolatos tervekről is, amely tevékenységet a jövőben 
át kíván venni az egyetem.
Dr. Szász Károly hangsúlyozta: közösen képviselik az általa kineve-
zett vezetőkkel a kancellári struktúrát, éppen ezért arra kér min-
denkit, bízzanak a kollégákban, a főigazgatók teljes felhatalma-
zással, szakszerűen képviselik az ügyeket.
Előadásának végén megköszönte az eddigi támogatást és az 
együttműködést, mint mondta, örül az elért eredményeknek, 
érezhetően szemléletváltás történt az egyetemen és optimis-
tán tekint a jövőbeli feladatokra. Dr. Oláh Dániel, a Semmelweis 
Alumni igazgatója az alumni program modernizációjáról tartott 
előadást. Az Alumni Igazgatóság három 2009-ben létrehozott, 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó szervezet, az Alumni Iroda, a 
Karrierközpont és a Diplomás Pályakövető

Sikeresen elindult az új, egységes irat-  
és dokumentumkezelő rendszer

Sikeresen elindult a hatályos jogszabályi előírásoknak és a mai kor elvárásainak minden tekintetben megfelelő új irat-és dokumen-
tumkezelő rendszer, mellyel egységes működési folyamat alakult ki az egyetemen az ügyviteli feladatok ellátásában – mondta dr. 
Szász Károly kancellár a Projekt Irányító Bizottság idei első ülésén, amelyen az eddigi tapasztalatokat összegezték és áttekintették 
a további teendőket.

liák kivizsgálása, az Egyetemi Körposta Rendszer és a Központi 
Postázó belső feladatellátásának felülvizsgálata, az érkeztetési és 
kézbesítési feladatok rendjének és ellátási módjának áttekintése,  
melynek eredményeként a szükséges intézkedésekre vonatko-
zóan intézkedési terv készül.
A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján folyamatosan 
bővül a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések), amely jelenleg téma-
körönkénti csoportosításban majdnem száz kérdésre ad választ. 
Poszeidon-oktatáson a projekt kezdete óta mintegy négyszáz 
egyetemi munkatárs vett részt. Ez a lehetőség – ahogyan a sze-
mélyes konzultáció is – továbbra is elérhető. Az oktatások előze-
tes egyeztetés alapján pénteki napokon vannak. Az alhonlapon 
folyamatosan frissülnek, bővülnek az oktatási segédanyagok és 
a praktikus, gyakorlati használatot segítő leírások. Mindemellett 
az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság folyamatos támogatást 
nyújt az egyetem valamennyi munkatársa számára a Poszeidon 
rendszer használatával, iktatással, iratkezeléssel, jogosultságokkal 
kapcsolatos kérdésekben.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2016/02/03/sike-
resen-elindult-az-uj-egyseges-irat-es-doku-
mentumkezelo-rendszer/

Rendszer összevonásával jött létre 2015-ben. Dr. Oláh Dániel előa-
dásában beszámolt a szervezetfejlesztés hátteréről és az elkövet-
kező évekre vonatkozó terveiről.
Mint fogalmazott, az Alumni Igazgatóság célja egyrészt, hogy 
olyan szolgáltatásokat nyújtsanak az egyetem jelenlegi hall-
gatóinak, melyek segítséget nyújtanak a karriertervezésben, 
workshopokkal és tréningekkel segítik a készségfejlesztést. 
Emellett egy olyan online profilkezelő felület létrehozását ter-
vezik, amely egyfajta virtuális alumni hálózatként összekötő 
kapocs lenne a Semmelweis Egyetemen végzettek között, ezál-
tal segítve az álláskeresést, az ösztöndíjak meghirdetését és az 
egymás közötti kommunikációt. Az eddig is használt Semmel-
weis Alumni kártyával még több kedvezményt szeretnének elér-
hetővé tenni, a Semmelweis Alumni telefonflotta pedig a ter-
vek szerint kedvező tarifákkal segítené a közösséghez tartozó-
kat. A  bevált rendezvények megtartása mellett a tervek szerint 
karriernap és állásbörze, végzős bál és bankett, pályaorientációs 
és készségfejlesztési nap, nyári egyetem is színesíti majd a prog-
ramot.

Pogrányi Péter, Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Először hajtottak végre 
tüdőtranszplantációt Magyarországon

Először hajtottak végre tüdőtranszplantációt Magyarországon az Országos Onkológiai Intézet (OOI) Mellkassebészeti Osztályának 
bázisán működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikán.
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Dr. Kásler Miklós, az OOI főigazgatója sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy december 12-én sikeresen megtörtént az első 
magyarországi tüdőtranszplantáció, a  beteg jól van. Orvostör-
téneti pillanatnak nevezte a műtétet és megköszönte egyebek 
mellett a Semmelweis Egyetemnek a szakmai együttműködést, 
a kormányzatnak az anyagi feltételek megteremtését. Úgy fogal-
mazott, rendkívül emelkedett hangulatban zajlott le a műtét és 
külön köszönetet mondott azoknak is, akik részt vettek a mun-
kában.

Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere úgy fogalma-
zott: büszkék lehetünk arra, hogy 
a gondok ellenére erre is képes 
a magyar egészségügy. Kitért 
arra: a kormány 900 millió forint-
tal támogatta, hogy az OOI-ben 
kiépüljön a tüdőtranszplantáció-
hoz szükséges infrastruktúra, a 
további műtétek finanszírozásá-
nak pedig nincs felső határa.
A  miniszter is kiemelte az egye-
tem és az országos intézet 
közötti együttműködés fontos-
ságát a si kerben. Hozzátette, 
dr. Szél Ágoston rektor és dr. 
Hunyady László dékán jelen-
léte is mutatja, hogy itt egy 
olyan új együttműködési forma 
alakult ki, amely egyszerre tesz 
jót a magyar egészségügynek 
és magyar orvosképzésnek is. 
Ezzel összefüggésben jelezte, 
hogy hamarosan a kormány elé 
kerül az orvosképzés fejlesztési 
terve is.

Dr. Lang György,  az OOI Mellkassebészeti Osztályának bázisán 
működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinika igazga-
tója a műtéttel kapcsolatban elmondta, egy 59 éves férfi donor-
ból emelték ki a szervet, amit az 53 éves betegbe ültettek át. 
A hatórás műtét egy bilaterális szekvenciális tüdőtranszplantáció 
volt, melyben – az előkészítéstől kezdve – összesen 92-en vettek 
részt. A műtétre vonatkozó protokoll 80 oldalon rögzítette, hogy 
kinek, pontosan mit kell tennie – fűzte hozzá.
Leszögezte: a transzplantáció csapatteljesítmény, melynek alapja 
az intézmények közötti és az intézményen belüli együttműködés. 
Sportból vett hasonlattal úgy fogalmazott: ez egy focicsapat és 
kijutottunk a vb-re. Véleménye szerint a magyar mellkassebészet 
mostantól a világ élvonalához tartozónak tekinthető. Köszönetet 
mondott a támogatásért az Onkológiai Intézetnek és a főigazga-
tónak, valamint a Semmelweis Egyetem rektorának és az orvosi 
kar dékánjának.
Dr. Lang György a jövőről szólva hangsúlyozta: a biztonság-
gal elvégezhető tüdőtranszplantációkat végzik el Budapesten, a 
nagy  rizikójú műtétek egy ideig még biztosan Bécsben zaj lanak 
majd. Megjegyezte: Magyarország tavaly 38 tüdőt juttatott ki 
Bécsbe, ahol 12 transzplantációt végeztek magyar betegeken.
Dr. Rényi-Vámos Ferenc, az OOI  Mellkassebészeti Osztályának 
vezetője a csapatmunka kapcsán az intenzív osztály vezetőjének, 
dr. Elek Jenőnek és munkatársainak mondott köszönetet, akik 
nélkül véleménye szerint nem lehetett volna elvégezni a műté-
tet. Nagyon boldog vagyok és nagyon örülök, hogy eljutottunk 
idáig – fogalmazott.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Merkely Béla,  
dr. Hangody László és  
dr. Lacza Zsombor is 
Gábor Dénes-díjat kapott

Gábor Dénes-díjjal tüntették ki dr. Merkely Béla klinikai rektor-
helyettest, az egyetemi Klinikai Központ vezetőjét, a Városmajori 
Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóját, dr. Hangody László or-
topéd sebészt, traumatológust, a Traumatológiai Tanszék vezetőjét, 
valamint dr. Lacza Zsombort, a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán 
Élettani Intézet tudományos főmunkatársát. 

Az Év elhivatott fiatal szakdolgozója díjat vehetett át Piroska Niko-
lett, az I. Sz. Sebészeti Klinika diplomás ápolója a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) rendezvényén. A méltatás 
szerint Piroska Nikolett napi szinten kiemelkedő szakmai munkát 
végez a betegágy mellett.

Perner Ferenc professzornak, a Transzplantációs és Sebészeti Kli-
nika megalapítójának és első igazgatójának ítélték idén a Hőgyes 
Endre-emlékérmet. Az egészségügyi ágazatban adományozható 
egyik legfontosabb díjat Balog Zoltántól, az emberi erőforrások 
miniszterétől vehette át.

Az Év elhivatott fiatal 
szakdolgozója díjat 
vehetett át Piroska Nikolett

Dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettest, az egyetemi Klinikai Köz-
pont vezetőjét, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazga-
tóját az eltérő tünetekkel jelentkező szívelégtelenségek hatékony 
kezelését szolgáló eljárások kifejlesztésében végzett alkotó közremű-
ködéséért, a transzkatéteres aorta-billentyű beültetési eljárás beve-
zetéséért, az invazív eljárások hatékony hazai alkalmazását lehetővé 

Dr. Perner Ferenc kapta 
idén a Hőgyes Endre-
emlékérmet

Átvették megbízóleveleiket 
a konzisztóriumi tagok
Ünnepélyes keretek között adták át a felsőoktatási intézmények kon-
zisztóriumi tagjainak megbízólevelét. A Semmelweis Egyetem kon-
zisztóriumának szakminiszter által delegált tagja lesz dr. Csányi Sán-
dor, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Nagy Zoltán, az 
Országos Idegtudományi Intézet főigazgatója és dr. Nobilis Márton 
Pál, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal korábbi elnöke.
Bővebben: http://semmelweis.hu/hirek/2016/02/11/atvet-
tek-megbizoleveleiket-a-konzisztoriumi-tagok/

tevő orvos-szakmai szervező tevékenységéért, illetve a szívátültetés 
szervezeti és orvos-biológiai hátterének megteremtéséért tüntették 
ki.
Dr. Hangody László ortopéd sebészt, traumatológust, a Semmelweis 
Egyetem Traumatológiai Tanszékének vezetőjét a porckopással járó 
degeneratív ízületi elváltozások csökkentését, illetve gyógyítását 
szolgáló eljárások és eszközök fejlesztésében nyújtott tevékenységé-
ért és azok rutinszerű klinikai alkalmazásáért; kiemelten az ún. auto-
log osteochondralis mozaikplasztika kidolgozásáért és nemzetközi 
elterjesztéséért ismerték el.
Dr. Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvost, a Klinikai 
Kísérleti Kutató Intézet tudományos főmunkatársát az emberi szöve-
tekhez alkalmazkodó, hosszú távon tökéletesen átépülő, és az elve-
szett csontmennyiség helyére új, az eredetivel funkcionálisan azonos 
szövet létrehozását lehetővé tevő úgynevezett BoneAlbumin tech-
nológia kifejlesztésért és elterjesztéséért tüntették ki. Ezzel példa-
értékű innovációs láncot épített fel az ötlettől a technológia sikeres 
piaci bevezetéséig.

Tanulmányait a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán 
folytatta. Elvégezte a sztómaterapeuta tanfolyamot, ő látja el a műté-
tet követő időszakban a betegek gondozását. Kapcsolatot tart a hoz-
zátartozókkal, segít a megváltozott állapot könnyebb elfogadásában. 
Emellett szabadidejében egészségügyi asszisztens tanulókat oktat 
ápolástanra egy egészségügyi szakiskolában. Az egyetemen tanuló 
külföldi hallgatók oktatásában, gyakorlati képzésében is részt vesz 
– olvasható az indoklásban. Az Év Elhivatott Fiatal Arca díjat, mely a 
MESZK és a Literartura Medica Kiadó közösen meghirdetett elisme-
rése, idén harmadszor adták át. 

Balog Zoltán köszöntője szerint dr. Perner Ferenc jelentős szakmai, 
iskolateremtő klinikusi, valamint tudományos és oktatói munkássága 
elismeréseként és kiemelkedő közéleti tevékenysége jutalmaként 
kapta meg a díjat.  A miniszter a Semmelweis Egyetem rektorát, dr. 
Szél Ágostont idézve a transzplantáció virtuózának nevezte a kitün-
tetettet. Felidézte: a professzor végezte hazánkban az első sikeres és 
tartós túlélést biztosító veseátültetést és az első sikeres májtranszp-
lantációt az akkor egy éve nyílt új transzplantációs klinikán. Rendkí-
vüli eredménynek nevezte, hogy a klinika ma már vesetranszplantá-
cióban az első az Eurotransplant-országok között, májtranszplantáci-
óban pedig negyedik.
Balog Zoltán után dr. Mandl József rektori tanácsadó, az Egészség-
ügyi Tudományos Tanács elnöke méltatta dr. Perner Ferencet, aki a 
kitüntetés átvétele után tudományos előadást tartott.



10műszerátadás  Semmelweis Egyetem

Új, modern, nagy teljesítményű MR 
készüléket adtak át

Az oktatást, a kutatást és a betegellátást egyaránt szolgálja az az új MR-készülék, melyet az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) pályázatának keretében szerzett be az egyetem. Az ünnepélyes átadáson dr. Bagdy György tudományos 
rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket.
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Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében visszaemlékezett, hogy 
negyven évvel ezelőtt, medikus korában még nem mágneses 
rezonancia alapján, hanem analóg röntgen készülékként működő 
géppel vizsgáltak daganatokat, az MR készülékek 15-20 évvel 
ezelőtti elterjedése után ma viszont már rutinszerűen használnak 
ilyen berendezéseket. Hangsúlyozta, ennek a modern techniká-
nak a használata hatalmas lépés, és erre a kapacitásra az egye-
temnek szüksége van. Kiemelte, bízik abban, hogy a most átadott 
és a többi műszerrel egy olyan képalkotó diagnosztikai arzenál 
alakul ki, amivel a modern kihívásoknak az egyetem eleget tud 
tenni. A rektor köszönetet mondott a beszerzés kapcsán a helyet-
tes államtitkárnak és dr. Szász Károly kancellárnak.
Nemcsok Dénes környezeti és energiahatékonysági operatív 
programokért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a 
KEOP pályázat fő célja az energiahatékonyság növelése, és örö-
mét fejezte ki, hogy ezzel a kutatási és az egészségügyi terület 
fejlesztéséhez is hozzá tudtak járulni. Kiemelte, a Semmelweis az 
egyik olyan egyetem, amelyikkel legtöbbet dolgoznak együtt, 
és kölcsönösen jók a tapasztalatok. Végül azt kívánta, az új MR 
készüléknek minél több kutatásban és minél több beteg gyógyí-
tásában vegyék hasznát.
Dr. Szász Károly kancellár mindenkinek megköszönte a munkát, 
mint mondta, összehangolt akció eredménye a sikeres pályá-
zat, amelynek keretében a 3 teslás MR készüléket átadhatják. 
Kiemelte, összességében több mint 1,3 milliárd forintot sikerült 
a pályázat útján elnyerni, amiből kilenc képalkotó berendezést 
vásárolt az egyetem, ezek közül ez a legnagyobb. Hozzátette: az 
egyetemen jelenleg két MR készülék működik, a most átadott esz-
közön kívül a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán is műkö-
dik egy. Kiemelte, hogy a Korányi Projekt keretében egy újabb 
MR készülék beszerzése is megtörtént, amelynek üzembe helye-
zése folyamatban van. Az egyetem érdeke az, hogy ezek a kapa-
citások tovább bővülhessenek, ehhez a kutatási vonalon pályáza-
tokból származó forrásokra is szükség van – hangsúlyozta.
Az MR készülék ünnepélyes átadása után a klinika tanácstermé-
ben folytatódott a program, amelynek keretében az MR vizsgála-
tok múltjáról, jelenéről és a jövőbeli tervekről hangzottak el előa-
dások.

Dr. Rudas Gábor, az MRKK igazgatója beszédében emlékeztetett, 
hogy éppen tíz éve alapították meg az MR Kutatóközpontot, itt 
volt az országban elsőként három teslás MR-készülék. Fő felada-
tuk a kutatás és a magas szintű klinikai diagnosztikai. Mint fogal-
mazott, hihetetlen munkával gyakorlatilag napi 24 órában, évi 
365 napon működik az MR. Évente 2500 altatásos és 5000 gyer-
mekeket érintő vizsgálatot végeznek, a legtöbb ilyen vizsgálatot 
itt végzik az országban, a gyermek onkológiai betegek harmada 
ide kerül. A központban jellemzően a napi klinikai feladatokból 
vonják le azokat a kutatási témákat, melyekből új tudományos 
eredmények születnek. Három fő kutatási területük: oxigénhiá-
nyos állapotok újszülötteknél, gyermekonkológiai MR vizsgála-
tok, valamint stroke. Mindhárom területen kiemelkedő eredmé-
nyeket tudnak felmutatni – emelte ki.
Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes hangsúlyozta, az 
új készülék beszerzése szervesen illeszkedik a Semmelweis Egye-
tem stratégiájához, melynek hangsúlyos része a képalkotó inf-
rastruktúra fejlesztése, és hozzájárul ahhoz is egyebek mellett, 
hogy az egyetem megőrizze elsőségét a különböző ranglistákon. 
Az új eszköz már jelenleg támogatott tudományos munkákhoz is 
hozzájárul. Dr. Bagdy György kiemelte a NAP A és NAP B prog-
ram keretében működő kutatócsoportokat, valamint az MTA-SE 
Neuropszichofarmakológiai és Neurokémiai Kutatócsopor-
tot. Meg bízásos gyógyszervizsgálatokat is szeretnénk idehozni, 
melyek protokolljának része az MR-vizsgálat – mondta.
Dr. Réthelyi János, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igaz-
gatója kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben a pszichiátriában is 
fontos kutatási és betegellátási eszközzé vált a mágneses rezo-
nancia képalkotás. Azt is elmondta, nagyon örül, hogy a klinika 
befogadhatta az új MR készüléket és nagy izgalommal várják a 
közös együttműködést. Előadásában olyan kutatásokról számolt 
be, amelyek során MR vizsgálatokat használnak a különböző pszi-
chiátriai betegségek megismerésére. 
Dr. Kökönyei Gyöngyi, az MTA-SE-NAP B genetikai agyi képal-
kotó migrén kutatócsoport tagja szintén arról beszélt, hogy miért 
olyan jelentős az MR vagy az fMRI a pszichiátriai kórképek meg-
értésében. A zavarokkal összefüggő tünetek és funkcióromlások 
hátterében az MR vizsgálatok segíthetik ezeknek a problémáknak 
a megértését úgy, hogy vizsgálják a funkcionális eltéréseket és 
a strukturális változásokat – emelte ki. A legizgalmasabb kérdé-
sek között említette a következőket: van-e közös eltérés az egyes 
zavaroknál, visszafordíthatóak-e a strukturális agyi eltérések, és 
hogy mely agyi területek működésében tapasztalhatók változá-
sok bizonyos pszichiátriai kórképek esetén. Mint mondta, ezen 
kérdések megválaszolásában az MR és az fMRI vizsgálat segítsé-
günkre lehet, emellett a különböző kórképeket átívelő, transzdi-
agnosztikus jellemzők megtalálásához is elvezethetnek ezek a 
kutatások.

Dobozi Pálma, Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2016/02/03/uj-modern-nagy-teljesitme-
nyu-mr-keszuleket-adtak-at/

http://semmelweis.hu/hirek/2016/02/03/uj-modern-nagy-teljesitmenyu-mr-keszuleket-adtak-at/
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Csúcskategóriás ultrahangkészüléket 
kapott a II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Modern ultrahang berendezést kapott a II. Sz. Belgyógyászati Klinika. A dr. Szél Ágoston rektor által átadott új készülék az AbbVie 
Kft. adományaként került klinikára. A csúcskategóriás berendezéssel olyan vizsgálatokat is el tudnak majd végezni, melyekre eddig 
nem volt lehetőség.

Az átadóünnepségen dr. Tóth Miklós, a klinika meg-
bízott igazgatója köszönte meg a gyógyszercégnek a 
nagy értékű adományt. Beszédében a rektor kiemelte: 
az egészségügy mostani helyzetében ez a felajánlás 
különösen örömteli. Az igazgató hozzátette: a készü-
léket gyártó cég a szokásos egyéves garanciát még 
egy évvel kiterjesztette, ami szintén nagy segítség a 
klinikának.
Dr. Jakab Zsuzsanna főorvos, a radiológiai és az ult-
rahang részleg vezetője honlapunknak elmondta: az 
adomány egy kétdimenziós color-doppleres csúcs-
kategóriás digitális ultrahang készülék. Tájékoztatása 
szerint az új berendezéssel olyan vizsgálatokat is el 
tudnak majd végezni, melyekre eddig nem volt lehe-
tőség. Példaként említette, hogy tartalmaz a szöveti 
vérátáramlás nagyfelbontású vizsgálatára képes spe-
ciális szoftvert, amely az egészen apró erekben is meg 
tudja jeleníteni az áramlást.
Kiemelte: a készülék olyan speciális szoftverekkel is 
rendelkezik, amelyek még viszonylag kevés helyen 
hozzáférhetők az országban. Alkalmas a kontraszta-
nyagos képalkotásra, mely segítségével a parenchy-
más szervek – elsősorban a máj – gócos folyamatai biztonságo-
sabban kimutathatók és diagnosztizálhatók. Az elasztográfiás 
szoftver pedig lehetővé teszi a különböző szervek –   elsősor-
ban szintén a máj – rugalmasságának vizsgálatát, mérését, mely-
nek a krónikus májbetegségek vizsgálatában van a legnagyobb 
jelentősége. Nagy előnye továbbá, hogy a gép saját maga – egy 
gombnyomással – beállítja a vizsgálathoz szükséges legoptimáli-

A II. Sz. Belgyógyászati Klinika által a 2015/16-ban oktatott III.
éves magyar orvostanhallgatók számára kiírt  belgyógyászati 
propedeutika tanulmányi verseny díjazottjai: 

I. helyezett: 
Persóczki Máté 46 pont

II. helyezett:
Zsupos Rebeka 44 pont 

III. helyezett:
Kis Viktória 41 pont 
Liszkai Patrik 41 pont 
Magyari Katalin 41 pont 

A versenyre 39 hallgató jelentkezett. Az 50 írásbeli tesztkér-
désre megszerezhető maximális pontszám 50 volt. 

A díjazottak az oklevél mellett az alábbi könyvjutalomban 
részesültek: 
I. díj:   Tulassay Zsolt: A belgyógyászat alapjai tankönyv leg-

újabb kiadása (a Medicina könyvkiadó felajánlása)
II. díj:  A Szentkirályi utcai Belgyógyászati Klinika
III. díj:  Fejezetek a magyar endokrinológia történetéből

sabb paramétereket, ami-
vel sok időt spórolnak, 
mivel a többi készüléknél 
eddig ezt manuálisan kel-
lett megtenni.
A főorvos emlékeztetett 
arra, hogy az ország egyik 
legnagyobb hepatológiai 
centruma a II. Sz. Belgyó-
gyászati Klinikán működik, 
ezért nagyon sok króni-
kus májbeteget kezelnek, 
illetve gyakran küldenek 
hozzájuk más intézmé-
nyekből   betegeket kon-
zultációra  vagy  további 
vizsgálatokra. Az új ultra-
hangkészülékkel az elasz-
tográfiás szoftver alkal-
mazásával sok esetben el 
lehet majd kerülni a fáj-
dalmas májbiopsziát. A 
kontrasztanyagos képal-
kotással pedig CT/MR 
vizsgálatok válthatók ki – 
sorolta a további előnyö-
ket.
Dr. Jakab Zsuzsanna meg-
jegyezte: a lehető legjobbkor kapták a felajánlást, mivel a klinikán 
a legfiatalabb ultrahangkészülék is tíz éves.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Dr. Tímár József: Célunk a sikeres PhD 
fokozatszerzők arányának további növelése

A PhD-képzés a Semmelweis Egyetem értékes családi ékszere, amire nagyon kell vigyázni, minden változást óvatosan és körül-
tekintetően kell végrehajtani – fogalmaz dr. Tímár József, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának új elnöke. Mint elmondta, 
hivatalba lépésével szinte egy időben változott a jogszabályi környezet, mely felmenő rendszerben meghosszabbítja, de szigorítja 
is az ösztöndíjas képzést. Elnökként kiemelt feladatának tekinti a törvényi változások beépítését a mindennapi működésbe.
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A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája az ország legjobbjai 
között van, a fokozatszerzési arány itt az egyik legmagasabb, 
60-70 százalékos – mondja dr. Tímár József, a Doktori Tanács új 
elnöke. Ettől függetlenül kiemelt cél a képzést sikeresen elvégzők 
számának további növelése, amely előnye egyebek mellett, hogy 
még több állami ösztöndíjas helyhez juthat az egyetem.
A jelenlegi arányok hátterében alapvetően két tényező áll a Dok-
tori Tanács új elnöke szerint. Egyrészt az eddigi határidőkön belül 
nagyon nehéz elkészíteni és megvédeni a disszertációt azoknak, 
akik nem kezdték el már diákkörösként a tudományos munkát. 
Ezért is tartotta dr. Tímár József hasznosnak a korábbi rendszert, 
melyben a legkiválóbb diákkörösök már a graduális tanulmányok 
alatt bejelentkezhettek doktori képzésre. Másrészt az ún. egyéni 
fokozatszerzők esetében sokszor elhúzódik a folyamat, mivel ők 
az egyetemi oktató, gyógyító tevékenységük mellett kezdik meg 
a PhD-képzést.
Az Országgyűlés a múlt év végén fogadta el a doktori képzésről 
szóló törvény módosítását, az új szabályokat felmenő rendszer-
ben, elsőként a képzésbe 2016 szeptemberétől belépők esetében 
kell alkalmazni. A legjelentősebb változások között említette dr. 
Tímár József, hogy az ösztöndíjas időszak a jelenlegi három évről 
négyre emelkedik, ugyanakkor a második év végére egy ellenőr-
zési fázist iktat be az új jogszabály. Ha valaki ezt követően tovább-
megy a rendszerben, de mégsem szerez határidőre fokozatot, 
akkor az egyetemnek folyósított képzési támogatás összege a 
fokozatszerzési eljárás idejére az adott doktori képzésben részt 
vett hallgató után nyújtott képzési támogatás összegének felével 
csökkenthető. – Nagy felelőssége lesz a doktori iskoláknak az új 
vizsgarendszer kiépítésében, hogy valóban olyanok léphessenek 
tovább a képzés második szakaszába, akiknek jó esélyük van a 

sikeres befejezésre – fogalmazott dr. Tímár József, megjegyezve, 
hogy így a témavezetők felelőssége is felértékelődik.
A törvénymódosítás 50 százalékkal emeli az ösztöndíj összegét, 
ugyanakkor ez is csak az új belépőkre vonatkozik. Komoly kérdés 
az elnök szerint, hogy lesz-e mód kompenzálni a többi hallgatót, 
hogy ne legyenek ilyen jelentős különbségek az ösztöndíjakban. 
Szintén újdonság, hogy a sikeresen fokozatot szerzett hallgatók 
pénzjutalomba részesülnek.
Változást hoz még, hogy az impakt faktor alkalmazásának, fel-
használásának körülményei változtak az Magyar Tudományos 
Művek Tárában (MTMT) és az MTA Doktori Bizottságaiban, így új 
kritériumrendszer, mérőszám kialakítása szükséges a PhD-disz-
szertációkkal szembeni követelmények megfogalmazásához.
Dr. Tímár József, akit dr. Rácz Károly utódaként az Országos 
Doktori Tanács (ODT) társelnökévé is felkértek, bízik benne, hogy 
ezeknek a kérdéseknek egy részét sikerült az ODT-ban egységes 
elvként meghatározni, majd beépíteni az új jogszabályi környezet 
változtatásait a mindennapi működésbe.
Az új elnök az egyetemen belül fontosnak tartja az ún. tabula 
rasának nevezett folyamatot. Eszerint felülvizsgálnák azokat az 
egyéni fokozatszerzőket, akik esetében már régóta húzódik a 
disszertáció elkészítése. Azoknál, akiknek esélyük van arra, hogy 
rövid időn belül lezárják a munkát, elő kell segíteni a folyamat 
befejezését – emelte ki. Ezzel javulna a fokozatszerzők aránya, és 
– mivel az egyéni fokozatszerzők többsége egyetemi munkatárs 
– a minősített oktatók száma is – fogalmazott dr. Tímár József, aki 
szerint mintegy száz egyetemi oktató lehet ebben érintett.
Az egyetemen belüli doktori képzés bővítésével kapcsolatban az 
egészség- és társadalomtudományi területen lát még kiaknáz-
ható lehetőségeket.
Dr. Tímár József a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója, 1993-ban 
alapító törzstagja volt a Semmelweis Egyetem Patológiai Doktori 
Iskolájának, 2009 óta a Doktori Iskola elnökhelyetteseként tevé-
kenykedik. Mint hangsúlyozza: az egyetem doktori iskolái nem 
kínálnak könnyű utat a diplomáig, cserében viszont nemzetközi 
szinten is versenyképes fokozatot szereznek az itt végzők. – Ezért 
elsősorban azokat várjuk, akik nem rettennek meg a kihívásoktól 
és a kemény munkától. Akik viszont mindezt vállalják, azok szá-
mára a tudomány csodálatos univerzuma és nagy álmok megva-
lósításának lehetősége nyílik meg – fogalmazott.
Dr. Tímár József komoly feladatnak érzi a Doktori Iskola jelenleg 
szintjének fenntartását, a legnagyobb kihívás pedig azoknak a 
nagy elődöknek – dr. Sótonyi Péter, dr. Kopper László, dr. Szél 
Ágoston, dr. Rácz Károly – a nyomdokaiba lépni, akik ezt az isko-
lát idáig fejlesztették.
Jelenleg az egyetem hét doktori iskolájában 44 PhD program-
ban 175 aktív témavezető foglalkozik több mint 400 ösztöndí-
jas PhD-hallgatóval. Évente 90-110 PhD-diploma készül, 1993 óta 
több mint 1800 doktori disszertáció készült a Semmelweis Egye-
tem Doktori Iskolájában.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Átadták az Innovációs Díjakat a 
Semmelweis Egyetemen

A Semmelweis Egyetemen idén második alkalommal rendezték meg az Innovációs Napot, amelynek keretében átadták a 2016-
os Innovációs Díjakat, mellyel a leginnovatívabb PhD-munkát, klinikai, valamint nem klinikai kutatómunkát ismerték el. Az egész 
napos rendezvényen ezt követően négy blokkban hallgathattak előadásokat az érdeklődők az innovációs tevékenység különböző 
aspektusairól.

Dr. Szél Ágoston rektor köszöntőjében hangsúlyozta, az innová-
ció arról szól, hogy egy ötlet, egy kreatív gondolat nem csak egy 
tudományos előadásban vagy közleményben ölt testet, hanem 
valamilyen módon hasznosítani próbálják a társadalom számára 
elérhető, megvehető formában. Az innováció a kutatásra és a fej-
lesztésre épül, de több is ennél, nem véletlen, hogy ezt a tevé-
kenységet az egyetemeken erre specializálódott szervezeti egy-
ségek végzik – emelte ki. Mint mondta, a Semmelweis Egyetem 
Innovációs Igazgatósága olyan szervezeti egység, ami jellemző 
módon kettős vezetés alatt áll: a tudományos tartalomért a tudo-
mányos rektorhelyettes, a gazdasági háttérért a kancellári rend-
szer a felelős, és mint ilyen, azt példázza, hogy a kancellári rend-
szer sikeresen beépült az egyetem életébe.
Dr. Szász Károly kancellár köszöntőjében úgy fogalmazott, az 
egyetem értékét az a szellemi kincs alkotja, ami az oktatás, a kuta-
tás és a gyógyítás funkcióiban testesül meg. Ez az értékteremtő 
tevékenység alkotja az egyetem lényegét, amihez kancellárként 
közvetlenül nem tud hozzájárulni, ugyanakkor az értékteremtés 
feltételrendszerét, biztonságát és fenntarthatóságát a kancellári 
rendszer tudja biztosítani – mondta el. Kiemelte, hogy a haté-
konyság javítása és az alternatív források keresése egyaránt fon-
tos irány az innovációval kapcsolatban. Arról is szólt, hogy a kuta-
tási tevékenység sajátosságai miatt a belső feltételek folyamatos 

áttekintése és a folyamatok minél átláthatóbbá tétele vezethet 
sikerhez.
Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes kiemelte, az 
innováció fogalomkörébe ma már nemcsak a termékek, szol-
gáltatások vagy eljárások tartoznak, hanem a szervezési, szerve-
zeti módszerek is. Mint mondta, a Semmelweis Egyetem kutatási 
portfóliója nagyon széles, ezt az egész napos rendezvény előadá-
sainak sokszínűsége is jelzi. Az innováció kapcsán az oktatásban, 
szervezésben, az élhetőbb környezet megteremtése érdekében 
létrehozott újdonságokra is felhívta a figyelmet, és javaslatot tett 
az Innovációs Díj egy újabb kategóriájának létrehozására, mely 
egy piacképesebb oktatást szolgálna.
Dr. Farkas Lilla, az Innovációs Igazgatóság vezetője elmondta, az 
Innovációs Nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a sikerhez folya-
matos megújulás szükséges és nyitottnak kell lenni arra, hogy 
mindig a legjobb megoldásokat keressük. Kiemelte, míg koráb-
ban az egyes diszciplínák egymástól elhatárolva is tudtak inno-
vatívak lenni, ma már holisztikus és interdiszciplináris  gondolko-
dásmódra van szükség a sikerhez.
A leginnovatívabb PhD-munkáért járó díjat dr. Sebe István, 
az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 
PhD-hallgatója vehette át a kancellártól. Dr. Osváth Szabolcs és 
dr. Szigeti Krisztián a leginnovatívabb kutatómunkáért járó díjat 
kapta meg a rektortól. A leginnovatívabb klinikai kutatómunkáért 
dr. Fekete Andreát, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika tanár-
segédjét és dr. Vannay Ádámot, az MTA Gyermekgyógyászati 
és Nefrológiai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát 
díjazták. 
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PÁLYÁZATI HÍRLEVÉLBŐL

Magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési co-funding  
együttműködési pályázat (TÉT_15_IL)

A pályázati felhívás célja:
A pályázat célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-izraeli együttmű-
ködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként a magán-
szektorban új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások 
jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül: fenntartható és tiszta technológiák 
(Sustainable and clean technologies), mezőgazdasági és élelmiszeripari techno-
lógiák (Bio-Agro–agriculture and food technologies), infokommunikáció (ICT), 
és biotechnológia és orvosi műszerek (Biotech and medical devices).

A pályázók köre:
•	 legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság;
•	 piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, az EU jogszabálya szerint kuta-

tóhelynek minősülő non-profit szervezet;
•	 piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv, illetve annak 

jogi személyiséggel rendelkező intézménye;
•	 az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiók-

teleppel rendelkező vállalkozások.

Az igényelhető támogatás mértéke: pályázónként 20-70 millió forint közötti 
vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Beadási határidő: 2016. május 2.

Bővebb információk:
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-izraeli-tet/
magyar-izraeli-ipari

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/

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: http://semmelweis.hu/
hirek/2016/01/26/atadtak-az-innovacios-dijakat- 
a-semmelweis-egyetemen/

http://semmelweis.hu/hirek/2016/01/26/atadtak-az-innovacios-dijakat-�a-semmelweis-egyetemen/
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Gyógyítás és kutatás együtt – Junior Prima 
díjat kapott dr. Bikov András

Dr. Bikov András kutatóból lett klinikus, aki a napi munka mellett folytatja a kutatómunkát is. A Junior Prima díjas orvos úgy érzi, 
mindkét terület inspirálóan hat rá, így jobban tud teljesíteni a gyógyításban és a kutatásban is.

A Pulmonológiai Klinika szakorvosjelöltje PhD hallgatóként 
kutatással foglalkozott az egyetem befejezése utáni három 
évben. Ebből egy évet a londoni Imperial Collage-ban töltött, 
ami komoly hatással volt a későbbi döntésére. Úgy fogalmazott: 
akkor jött rá, hogy az első két évben egy elefántcsonttoronyban 
élt és nem is nagyon látott rá a klinikumra. Ott azt tapasztaltam, 
hogy az alapkutatásokat biológusok végzik, az orvosok egyszerre 
klinikusok és kutatók is – tette hozzá.  Miután hazajött, dr. Bikov 

András is ezt az utat választotta, tudatosan dön-
tött úgy, hogy a klinikai munka mellett folytatja 
a kutatásait. – Folyamatosan érnek impulzusok 
mind a két területről, amelyek alakítják a szemlé-
letemet és folyamatosan tudok fejlődni. Jól dön-
töttem – hangsúlyozta.
Az orvos-kutató jelenleg rezidensként dolgozik, 
ami azt jelenti, hogy a klinikán van havonta 220-
250 órát. Részt vesz a fekvő- és az ambuláns bete-
gek ellátásában, bekapcsolódott a bronchológiai-, 
illetve az alvásvizsgálatokba. Utóbbi területen 
mindössze ketten látnak el nagyjából 750 beteget 
évente. Úgy fogalmazott, nagy a klinikai terhelés, 
de nem kért és nem is kap különleges bánásmó-
dot. – Sokkal jobb orvosnak érzem magamat attól, 
hogy ismerem a betegségek kórélettanát akár 
molekuláris szinten is. Így sokkal jobb kutató is 
lehetek, mert meg tudom tervezni azokat a vizs-
gálatokat klinikus szemszögből is, amelyek fonto-
sak lehetnek. Ezáltal jobban tudok cikket írni, és 
– mivel van klinikai relevanciája is – könnyebben 
interpretálom az adataimat – hangoztatta.
Dr. Bikov András a kutatási témájával munkaidőn 
kívül foglalkozik, de a minták levételében nagy 
segítséget kap az asszisztensektől, a nővérektől 
és a többi kollégájától is. Korábban a különféle 
tüdőbetegségben szenvedők köpetmintáiban, 
néhány éve pedig vérmintákban vizsgálja a külön-
böző gyulladásos molekulákat. Mint mondta, leg-
inkább a népbetegségekre koncentrál, ilyen pél-
dául az asztma vagy a CODP, de tüdőrákos bete-
gek mintáit is elemezi.
Úgy véli, a Junior Prima díj nagy elismerése annak, 
hogy a klinikai munka mellett a kutatásban is fel 
tud mutatni eredményeket. Meglepetés volt, 
hogy elnyertem, de bíztam benne, hogy ez meg-
történhet – mondta. Azóta újabb, a feltörekvő 
tüdőgyógyászoknak létrehozott elismerést vehe-
tett át: Monte Carlóban az International Workshop 
on Lung Health Rising Star díját.
Fontosnak tartja, hogy a tüdőgyógyászok közül 
elsőként kapott Junior Prima elismerést annak 
ellenére, hogy a tüdőproblémák a leggyakoribb 
betegségek közé tartoznak a világon. Tapasztala-
tai szerint más népbetegségekre jobban odafigyel 
a társadalom. Komoly problémának tartja a terü-
let alulfinanszírozottságát is.
Dr. Bikov András a leterheltség kapcsán leginkább 

a családja türelmét emelte ki. A feleségemnek és a 3 éves kislá-
nyomnak tartozom nagyon nagy köszönettel azért, hogy ezt elvi-
selik – mondta a díjazott.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk egy sorozat első része, amelyben bemutatjuk  a többi 
Junior Prima díjazottat is az egyetemről.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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Head of the lung 
transplantation 
programme in Vienna 
visits Hungarian team

First lung transplantation in 
Hungary
The first lung transplantation in Hungary was performed at Sem-
melweis University’s Department of Thoracic Surgery located at 
the National Institute of Oncology (OOI). According to Dr. György 
Lang,  Director of Semmelweis University’s Department of Tho-
racic Surgery at OOI, the organ was obtained from a 59-year-old 
donor, which was received by a 53-year-old patient.
Read more:  http://semmelweis.hu/english/
news/2016/01/first-lung-transplantation-in-hun-
gary/

Dr. Walter Klepetko visited Semmelweis University’s Depart-
ment of Thoracic Surgery, located at the National Institute of 
Oncology (OOI), which was also the venue of the first Hungarian 
lung transplantation. In the past ten years more than 30 speci-
alists, including surgeons, anaesthesiologists, pulmonologists, 
pathologists, radiologists, coordinators and psychotherapeutists 
have been to the department in Vienna to study lung transplan-
tation.

The transplantation of 263 organs was successfully carried out by 
the Department of Transplantation and Surgery in 2015. Based 
on the updated database of Eurotransplant, Semmelweis Uni-
versity’s department carried out the highest number of not living 
donor renal transplantations and was third in liver transplanta-
tions among Eurotransplant’s transplantation centres 
in eight member countries.

Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2016/02/the-department-of-transplanta-
tion-and-surgery-in-the-european-front-line/

New ranking: Semmelweis among the world’s most 
international universities
Semmelweis University, reaching a prestigious position of 102 is the only Hungarian institution on the list of the top 200 most 
international universities in the world. The list, published by the Times Higher Education is based on the results of 
the international outlook indicator, which takes the international to domestic students and staff ratio and international 
collaborations into account

Read more:  http://semmelweis.hu/english/news/2016/01/new-ranking- semmelweis- among-the-worlds-most-
international-universities/

The Department of 
Transplantation and 
Surgery in the European 
front line
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ICAB 2015: International 
conference on drug 
research
More than a hundred participants from seventeen countries 
attended the International Conference on Advances in the Area 
of Bioequivalence about the latest achievements of the pharma-
ceutical science, trends in generic medicine and cur-
rent issues of bioequivalence.

Read more: http://semmelweis.hu/english/
news/2015/12/icab-2015-international-conferen-
ce-on-drug-research/

http://semmelweis.hu/english/news/2016/01/first-lung-transplantation-in-hungary/
http://semmelweis.hu/english/news/2016/02/the-department-of-transplantation-and-surgery-in-the-european-front-line/
http://semmelweis.hu/english/news/2015/12/icab-2015-international-conference-on-drug-research/
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Mindent a beteg érdekében teszünk – Kis 
Irén klinikavezető főnővér

Kis Irén kilenc hónapja a Transzplantációs és Sebészeti Klinika intézetvezető főnővére. Érkezésekor egyből a mélyvízbe dobták, 
mert zajlott a klinika ISO minősítése. Ennek köszönhetően viszont hamar megismerkedett az intézet működésének minden apró 
részletével és ott dolgozókkal is.

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A  klinikavezető főnővér korábban is vezetőként dolgozott: szo-
ciális, egészségügyi és oktatásszervezési tapasztalata is van. 
A  munka mellett – ami gyakran nem igazodik a hagyományos 
munkaidő kereteihez – mesterképzésre jelentkezett. - A gyerekek 
már megszokták, hogy tanulok vagy dolgozom otthonról, miu-
tán ők már lefeküdtek. Néha ez így könnyebb is, mert este, kisza-
kadva a napi rutinból, jobban át tudok gondolni dolgokat – fogal-
mazott.
Az ISO megfelelési folyamatnak köszönhetően jó együttműkö-
dést alakított ki a klinika részlegeivel. - Ebben a helyzetben meg 
kellett tanulnunk együtt dolgozni és ez nagyon jól sikerült, befo-
gadtak – vélekedett. Fontosnak tartja, hogy a klinikán biztosított 
a tanulási lehetőség a szakdolgozók számára, ami segít abban is, 

hogy az intézetben maradjanak. Ehhez viszont egy jó 
közösség kell, ami érti és tolerálja a tanulást, hiszen 
alkalmazkodni kell egymáshoz. Ez itt megvan, össze-
tartó a csapat, jó a munkahelyi légkör – tette hozzá.
Az intézetvezető főnővér úgy látja, a Transzplantációs 
és Sebészeti Klinika nagy forgalmú intézet, sok meg-
oldandó üggyel. Dr. Máthé Zoltán igazgató munkáját 
támogatva a főnővér tevékenysége elsősorban szer-
vező, menedzselő típusú feladatkör. Kilenc részleg 
szakdolgozói tartoznak hozzá, de véleménye szerint, 
ha minden részleg élén olyan ember áll, aki jól össze 
tudja fogni a csapatát, akkor neki könnyebb dolga 
van. Alapelv nála, hogy a csoportvezetőket nem lehet 
megkerülni. 
- Nem én mondom meg, hogy kinek mit kell csinálnia, 
hanem a csoportvezetők, mert a saját szakmai terü-
letükön, ők azok, akik tudják, hogyan oldják meg az 
adott feladatot – hangsúlyozta. Főnővéri értekezleten 
beszélik meg az aktuális problémákat, és megoldandó 
feladatokat.
Számára a munkája során az egyetlen fájó pont 
az, hogy egyre kevésbé van lehetősége közvetlen 
betegágy melletti feladatokra. – Az intézetvezető 
főnővéri pozícióban egyszerűen nincs lehetőség köz-
vetlenül magával a beteggel foglalkozni. Erre közve-
tett mód van: mindent azért teszünk, minden döntést, 
intézkedést azért hozunk, hogy a betegek ellátása biz-
tonságosabb, korrektebb legyen és mindent megkap-
janak, amire szükségük van – fogalmazott.
A  tervekről szólva elmondta, folyamatosan vannak 
teendők, a legközelebbi határidő a március, vagyis 
addig kell megoldaniuk az ISO engedélyeztetési folya-
mat során felmerült problémákat. Ennek a folyamat-
nak a része, hogy – két másik klinikával együtt – kísér-
leti jelleggel bevezetésre kerül a külön gyógyszerlap, 
amin pontosan nyomon követhető a beteg gyógysze-
rezése. Ezzel függ össze az is, hogy a beteg által beho-
zott gyógyszerek használata is szabályozásra kerül.
További újdonság a betegkövetési dokumentáció 
bevezetése, valamint az orvosi mellett, az ápolási 
zárójelentés készítése. Utóbbi tartalmazza egyebek 

mellett, hogy a beteg milyen tájékoztatásban részesült, milyen 
állapotban van, hozzátartozó fel van-e készítve az otthoni teen-
dőkre. Az ápolási zárójelentésnek köszönhetően pedig a házior-
vos pontosabb képet kaphat a betegről.
Kiemelte: ezek olyan változtatások, melyekkel a betegellátást 
javítják, és a betegbiztonságot erősítik. - A  beteg biztos lehet 
benne, hogy az ellátó rendszerben minden érintett tudja, hogy 
vele mi történt. Ez erősíti a bizalmat és nem fog szorongani ami-
att, hogy az információk átadása esetleg nem történik meg – 
közölte az intézetvezető főnővér.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Különleges történetekkel gazdagodtam 
kórházi önkéntesként

Ételt, italt osztanak, ágyaznak, beszélgetnek és sétálnak a betegekkel, bevásárolnak nekik a büfében – egyebek mellett ilyen fel-
adatokat láthatnak el a kórházi önkéntesek. A Magyar Kórházi Önkéntesek Alapítvány hetven segítővel van jelen az egyetem nyolc 
klinikáján  – mondta Kissné Negyedi Marianna, az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság ápolásfejlesztője, aki 
szerint akár ötször ennyi önkéntest is tudnának fogadni, épp ezért folyamatosan várják a jelentkezőket. 

Hatalmas segítséget jelentenek az önkéntesek; a 
betegek, a nővérek, ápolók is örülnek nekik. Az 
ápolásfejlesztő szerint minden korosztály képvi-
selteti magát: diákok, dolgozók és nyugdíjasok is 
jönnek hozzájuk. Különféle foglalkozású és érdek-
lődési területű önkénteseik vannak, így amellett, 
hogy nagyon hasznos munkát végeznek náluk, 
még színesítik is a klinikák életét. Közben persze 
az önkéntesek is sokat kapnak a klinikákon: a fia-
talabbak többnyire az itt szerezhető élettapaszta-
latot, míg az idősebbek a társaság és a hasznosság 
érzésének fontosságát emelik ki.
Az önkéntesek szigorú kiválasztáson esnek át, és 
egy képzésen is részt kell venniük, mielőtt a kli-
nikákra kerülnének. A feladatkörük is meghatá-
rozott: nem arról van tehát szó, hogy az orvosok, 
ápolók munkáját végzik. Nem is jellemző, hogy 
egészségügyi végzettségűek jönnének hozzánk, 
de még azok sem végezhetnek szakmai mun-
kát, akik ilyen területről érkeznek – hangsúlyozza 
Kissné Negyedi Marianna.
Rengeteget kapok a kórházi önkéntességtől, különle-
ges történetekkel, sorsokkal gazdagodtam az elmúlt 
csaknem tíz évben – mondta Frisch Mihályné, aki csaknem egy 
évtizede a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika önkéntese, nyug-
díjas tanárként hetente két órát tölt a gyerekekkel. Az úgyneve-
zett Dupla-gyerek programban vesz részt: fogadja a középiskolás 
önkénteseket, és mivel ők nem mehetnek be a kórtermekbe, ő 
hívja le a kis betegeket a közös játékra. Úgy látja, a diák önkén-
tesek is sokat kapnak ezektől az alkalmaktól. Volt, aki itt tapasz-
talta meg, hogy milyen nehéz emberi sorsok vannak, míg mások 
a pályaválasztáshoz kaptak inspirációt. 
Van, aki a személyes érintettség miatt dönt úgy, hogy önkén-
tesnek áll. Győrfi Andrea is közéjük tartozik. A pszichológus az 
Ortopédiai Klinikára jár heti rendszerességgel. Mint mondta, min-
dig is szeretett segíteni az embereken. - Már a szakdolgozatomat 
is az onkológiai betegekről írtam, és sajnos az egyik gyermek-
kori barátnőm is rákban hunyt el harminchat éves korában. Ezek 
az élmények egész biztosan komoly szerepet játszottak abban, 
hogy csontrákos betegeken próbálok segíteni. Az orvosok, ápo-
lók is mindent megtesznek értük, de a sok egyéb teendőjük 
miatt sokszor nem tudnak annyi időt foglalkozni egy-egy beteg-
gel, mint amennyit szeretnének. Amit mi adni tudunk nekik, az 
elsősorban az odafigyelés. Vannak olyan betegek, akik az ország 
másik feléről érkeznek ide, és akár heteket is távol kell tölteniük 
a családjuktól, számukra nagyon sokat jelent, hogy mi odafordu-
lunk hozzájuk, és megkérdezzük, hogy vannak, miben segíthe-
tünk nekik   – hangsúlyozta.
Jani Erzsébet, a Magyar Kórházi Önkéntesek Alapítvány önkén-
tes koordinátora elmondta: az önkéntesek hetente 1-2 alka-
lommal 2-4 órában segítenek a klinikákon. Ételt, italt osztanak, 
ágyaznak, beszélgetnek a betegekkel, segítenek a vérvételi min-
ták laboratóriumba juttatásában, elkísérik a betegeket a vizsgála-

tokra, sétálnak, beszélgetnek velük. Emellett szellőztetnek, pakol-
nak, bevásárolnak a betegeknek a büfében – tette hozzá. Az ala-
pítvány önkéntesei 2013 áprilisa óta járnak a Semmelweis Egye-
tem klinikáira, munkájukat koordinátorok segítik. Mivel jóval több 
önkéntest is tudnának fogadni, folyamatosan várják a jelentkező-
ket a semmelweis.onkentes@gmail.com  e-mail címen.

Kele Tímea
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Kerpel sorozat: Szakmai támogatásból 
szoros barátság

Hét évvel ezelőtt mentorként és hallgatóként találkoztak a Kerpel Programban, mostanra szoros barátság köti össze őket. Dr. 
Budai Marianna, a Gyógyszerészeti Intézet adjunktusa, dr. Balogh Réka pedig a Doktori Iskola PhD-hallgatója. Új sorozatunkban 
mentor-hallgató párokat mutatunk be a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programból.

Bár teljesen a véletlenen múlt, jó párosítás lett belőle – fogalma-
zott dr. Budai Marianna, a Gyógyszerészeti   Intézet adjunktusa, 
akinek az elmúlt években számos mentoráltja volt. Dr. Balogh 
Réka másodéves gyógyszerészhallgató volt, amikor találkoztak és 
elkezdték a közös munkát. Felidézte: Réka akkor kezdte a tudo-
mányos diákköri munkát, bizonytalan volt abban, milyen szakte-
rületet válasszon, kevéssé volt jártas a pályázati lehetőségekben, 
de az látszott, hogy nagyon lelkes.
– Nagyon jó volt a segítség. Azért is jelentkeztem a programba, 
hogy útmutatást kapjak, miként kell elindulni a kutatói pályán, 
hogyan fogjak neki, merre induljak – idézte fel dr. Balogh Réka, 

hozzátéve: amikor az ember bizonytalan, hogyan tovább, akkor a 
mentor szakmailag és emberileg is tud támogatást nyújtani, taná-
csot adni, megosztani a tapasztalatait.
Szavai szerint a Kerpel Program tekinthető tudományos védőhá-
lónak: egyik eleme, hogy a hallgatók szakmai mentort kapnak, 
de emellett vannak elnyerhető pályázatok és anyagi támogatási 
lehetőség is konferencia részvételhez, poszter készítéshez. Azok-
nak a hallgatóknak javasolja, hogy csatlakozzanak a tehetséggon-
dozó programhoz, akiket az átlagosnál jobban érdekel a kutatás, 
van bennük elszántság és szeretnének szakmai segítséget kapni. 
Nagyon egyénfüggő, hogy kinek, mit ad a program – vélekedett.
Dr. Balogh Réka kitért arra: fontos az összetartó erő is, hiszem a 
programban több évfolyam hallgatói ismerik meg egymást, egy-
más kutatási munkáját, illetve egyéb tevékenységeit, amelyekben 
tehetséges. Vannak, akik különböző művészeti ágakban jelesked-
nek, mások jól sportolnak. A lényeg, hogy a hallgató valamivel 
kiemelkedjen a többiek közül – vette át a szót dr. Budai Marianna.
Az adjunktus úgy látja, nem véletlen, hogy a TDK-sok köréből 
kerül ki a legtöbb Kerpeles, mert ők azok, akik érzik, hogy van 
bennük valami plusz és elkezdik keresni az útjukat. – Lelkesek, 
többet akarnak, ezért gyakran többre is képesek – összegezte 
mentori tapasztalatait. Mentorként általában két hallgatóval fog-
lalkozik egyszerre, a feladatokat – mint mondta – erősen befolyá-
solja, hogy éppen melyik életszakaszban vannak: egyetemi hall-
gatók még vagy már a PhD munkáján dolgoznak. – Mindegyi-
kükre jellemző, hogy rengeteget önállósodnak az évek során – 
hangoztatta.
Dr. Budai Marianna a program részeként minden évben beszá-
molót készít a mentoráltjairól. Ide tartozik, hogy a hallgató nem-
zetközi konferenciákon vett részt, angolul tartott előadást vagy 
posztert mutatott be, külföldön töltött több-kevesebb időt, TDK 
vagy OTDK helyezett lett, illetve impakt faktoros publikációkat 
készített már egyetemistaként. – Volt olyan mentoráltam, aki 
mind az ötöt megcsinálta, ilyen például Réka, aki azóta már a PhD 
munkáját is majdnem befejezte, jelenleg a disszertációján dolgo-
zik – tette hozzá.
Az adjunktus és mentoráltja között eleinte szakmai kapcsolat 
volt, ami személyesebb lett az évek során, mára pedig szoros 
barátsággá vált. – Amikor gyesre mentem, Réka átjött hozzánk 
és játszott a gyerekkel. Szerintem jó, hogy látta azt is, mivel jár, 
ha nőként próbál kutató lenni és családot alapít – hangsúlyozta. 
Kiemelte: azt a példát mutatta a mentoráltjának, hogy ez nem 
zsákutca. – Az élet megy tovább, most is írok cikkeket itthon, fog-
lalkozom tudományos munkával, csak kevésbé aktívan, ami telje-
sen természetes – jelentette ki dr. Budai Marianna.
Az egyetem Szenátusa a tehetséges hallgatóinak felkutatására 
és folyamatos gondozására korábbi professzoráról, Kerpel-Fro-
nius Ödönről elnevezett tehetséggondozó programot hozott 
létre 2007-ben. A programban az egyetem Kiválósági Listáján 
szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok vehetnek 
részt, akiket az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa személyes 
elbeszélgetés alapján arra méltónak tart.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Ritka kórképek és gyermekonkológia  
a Rezidens Szalonban

Gyakori, általános panaszokkal jelentkező ritka kórképek álltak a decemberi Rezidens Szalon középpontjában. Mint azt dr. Veres 
Gábor házigazda, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese bevezetőjében elmondta: pályája kezdetén sokszor 
okozott neki is nehézséget, hogy egy-egy általánosnak tűnő panasznak mikor kell alaposabban utánanézni. Példaként említette, 
ha azzal keresik fel, hogy fáj a gyerek lába hetek óta. Ez lehet növekedési fájdalom, de szélsőséges esetben csonttumor is. Le-
gyintsünk rá, vagy rendeljünk el alapos kivizsgálást? – vetette fel dr. Veres Gábor, aki azt kérte az előadóktól, hogy avassák be a 
hallgatóságot abba, mikor kell ritka kórképekre gondolni.

A programot dr. Dank Magdolna docens, az I. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika onkológiai részlegének vezetője nyitotta meg, aki 
úgy fogalmazott: a Rezidens Szalon jó alkalom azoknak, akik 
kézzel fogható tudományra vágynak. Szólt arról is, szeretné, ha 
minél többen választanák az onkológiát és a gyermekonkoló-
giát, hiszen ez egy nagyon széles látókört igénylő szakterület, 
ahol számos szakma tudását kell szintetizálni. – És hogy miért 
kell gondolni mindig a rákra is? Mert úgy megkönnyebbülnek 
az emberek, mikor kiderül, hogy ránk onkológusokra még sincs 
szükség – fogalmazott.
Dr. Kriván Gergely, az Egyesített Szent István és Szent László Kór-
ház Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályának 
vezető főorvosa, a Semmelweis Egyetem Infektológiai Tanszéki 
Csoportjának vezetője egyebek mellett az immunhiányos kórké-
pek jellegzetes tüneteiről, a recidív lázról, az infekciók gyakorlati 
ismereteiről tartott előadást. Szólt arról is, hogy miként kezdett 
el foglalkozni jelenlegi szakterületével. A nyolcvanas évek köze-
pén a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán dolgozott veleszüle-

művelni, és mindig törekedni kell arra, hogy az ember kövesse, 
amit a legújabb irodalom mond. A szakember hangsúlyozta: az 
őssejt nagyon tág fogalom, felhasználásának egy jól bevált mód-
szere a vérképzősejt, vagyis csontvelőátültetés, mely a világban 
1968 óta elismert terület.
Dr. Csóka Mónika, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika docense 
a gyakorlat oldaláról közelítette meg az előadásának címében is 
jelzett kérdést: – Miért késik a daganatos kórképek felismerése. 
Mint mondta, a gyermekonkológiában ma már a modern diag-
nosztikus eszközök, kezelések a rendelkezésünkre állnak, ugyan-
akkor a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a beteg sokszor 
túl későn érkezik a gyermekonkológiai központba. Ennek oka 
sokrétű. A serdülőkorú gyerekek rendszerint másként értékelik a 
rajtuk lévő elváltozásokat, nem jelzik ezeket, nem is tudják, hogy 
az örökösen változó testükben, amit észlelnek az egy kóros dolog 
lehet. A szakember olyat is tapasztal, mikor a szülő nem kezeli 
helyén a problémát, de előfordul az is, hogy a háziorvosnál csú-
szik el a korai diagnózis, területi ellátóközpontba vagy felnőttel-
látásba kerül egy típusosan gyermekbetegséggel a páciens, és 
ezért nem megfelelően indul a kezelése.
Dr. Csóka Mónika több tanulságos esetet is bemutatott, külön-
böző daganattípusokkal, és rámutatott arra, hogy melyek azok a 
riasztó jelek, amikor azonnal fel kell venni gyermekonkológussal a 
kapcsolatot. Mint kiemelte, előadásának fő üzenete, hogy nagyon 
alaposan meg kell vizsgálni a beteget, legyen bármilyen modern 
diagnosztikai eszköz a kezünkben, az soha nem fogja helyettesí-
teni az orvos kezét, fülét, szemét. Amint felmerül akár csak gon-
dolatként az onkológiai probléma, azonnal gyermek onkológiai 
központba kell irányítani a beteget – emelte ki.

Dobozi Pálma
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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tett immunhiányos gyerekkel. Itt volt egy betegük, aki elhunyt. 
Örökletes betegségről lévén szó, a családot gondozásba vették, 
és később az ő hasonló betegségben szenvedő testvére volt az 
első, aki 1992-ben csontvelőátültetésben részesült. Az azóta eltelt 
több mint két évtizedben rengeteget változott a technika és min-
den más is ezen a területen, amit dr. Kriván Gergely két konkrét 
eset bemutatásával érzékeltetett. Mint mondta, ma már renge-
teg szövődményt meg lehet előzni a megfelelő módszerekkel, új 
terápiák, gyógyszerek vannak a fertőzések kivédésére. – Alig van, 
amit ugyanúgy csinálunk, mint annak idején. A szemlélet is vál-
tozott, nagyobb önbizalommal mondhatjuk a szülőknek, hogy 
meggyógyíthatjuk a gyermekét – fogalmazott.
Mint azt dr. Kriván Gergely elmondta, előadásának fő üzenete a 
fiatalok felé az, hogy folyamatos olvasásra, képzésre, megújulásra 
van szükség ahhoz, hogy a szakmát magas színvonalon tudják 
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Emlékülés Dr. Kerpel-Fronius Ödön 
születésének 110. évfordulóján

Dr. Kerpel-Fronius Ödön születésének 110. évfordulója alkalmából tartottak emlékülést az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán. 
A tudományos előadások végigkövették teljes pályáját, megemlékezve minden olyan területről mellyel foglalkozott.

Dr. Kerpel-Fronius Ödön a 20. század egyik legismertebb gyer-
mekgyógyásza hazai és nemzetközi szinten egyaránt, akinek 
szellemisége ma is hatású – fogalmazott dr. Szabó Attila klini-
kaigazgató a rendezvény megnyitóján. Mint emlékeztetett, szá-
mos gyermekgyógyászati intézmény életben hagyott maradandó 
nyomot, és az sem véletlen, hogy a Semmelweis Egyetem 2007-
ben indult tehetséggondozó programja az ő nevét vette fel. Az 
emlékülésen azon intézmények képviselői tartottak előadást, 
ahol Kerpel-Fronius megfordult a pályája során.
Dr. Szél Ágoston rektor megnyitó beszédében emlékeztetett 
arra, hogy dr. Kerpel-Fronius Ödön életpályája a Semmelweis 
Egyetemen kezdődött, és kiemelte annak jelentőségét, hogy 
az egyetem, mint szellemi műhely egy ilyen nagyságot adott a 
világnak. Mint fogalmazott, fontos, hogy egy klinika a múltba is 
tud tekinteni, de a jövő generációt is a megfelelő irányba indítja 
el. A rektor szimbolikusnak nevezte, hogy az egyetemi tehetség-
gondozó program Kerpel-Fronius nevét viseli.
Az emlékülés első tudományos előadását dr. Tulassay Tivadar 
rector emeritus tartotta Kerpel-Fronius Ödön, az élettan alapú 
orvoslás megtestesítője címmel. Egyebek mellett emlékeztetett 
arra, hogy Kerpel-Fronius 1923-ban iratkozott be a budapesti 
orvos karra, de több szemesztert külföldön is végzett. Bókay 
előadásai döbbentették rá, hogy a gyerek nem kis felnőtt. Har-
madéves korától végzésig az Élettani Intézetben dolgozott, az itt 
elsajátított szemlélet későbbi pályáját is meghatározta, megta-
nulta, hogy milyen kísérletes feltételek szükségesek a jó válaszok 
megtalálásához. Kitért arra is, hogy dr. Heim Pál hívta a jelen-
legi I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika elődjére, a zseni felfedezte 
az igazgyöngyöt – fogalmazott. Dr. Kerpel-Fronius Ödön 1945-
ben csecsemő élettanból habilitált. A háború után a nagy élel-
miszerhiány, a rossz higiénés viszonyok miatt tömeges volt a cse-
csemőkori sorvadás. Kerpel-Fronius nem tudott elmenni a prob-

léma mellett, az erről szóló beszámolói nemzet-
közi visszhangot is kiváltottak, a New York Times 
címoldalára is felkerült. Az anyatejes táplálást tar-
totta kiemelten fontosnak, élelmiszersegélyt adott 
azoknak az édesanyáknak, akik tejfeleslegüket 
a klinikán adták le, és ebben a tevékenységében 
segítette őt többek között a nemzetközi vöröske-
reszt is.  
Dr. Hunyady László, az Élettani Intézet igazga-
tója, az Általános Orvostudományi Kar dékánja az 
elmélet és a klinikum tudományos együttműködé-
sének jelentőségéről tartott előadást. Kitért arra, 
hogy Kerpel-Fronius – aki az Élettani Intézet mun-
katársaként, még hallgató korában publikálta első 
munkáját – életművében az elmélet és a klinikum 
olyan egysége figyelhető meg, mely a mai napig 
példaértékű. 
Dr. Kerpel-Fronius Ödön igazi tanítómester volt, aki 
nemcsak a saját szakterületét támogatta, hanem 
kiemelt figyelmet szentelt a genetikának, és az 
orvostudomány minden olyan területének, amely 
a gyermekgyógyászathoz kötődik – mondta dr. 
Fekete György, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Kli-

nika professor emeritusa, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggon-
dozó Program elnöke. Hangsúlyozta: a professzor amellett, hogy 
impulzusokat, ötleteket adott, a tudományos cikkek és előadás-
szövegek átolvasásával és véleményezésével is segítette kol-
légáit. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, számos, 
a genetikával is foglalkozó tudós barátja volt. Dr. Fekete György 
kiemelte: míg a német, angol és amerikai szindrómaleíró kiváló-
ságok átlagosan 36 évesek voltak jelentősebb eredményeik köz-
zétételekor, addig dr. Kerpel-Fronius Ödön már 26 évesen kiemel-
kedő tanulmányt közölt.
Soha nem mondott úgy véleményt egy betegről, hogy előtte ne 
látta volna – mondta dr. Kerpel-Fronius Ödönről dr. Szabó And-
rás. A II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója hozzátette: 
a professzor már nem volt klinikaigazgató, amikor ő odakerült, 
de nyolc évig még ott tevékenykedett, a bonyolultabb esetekben 
rendszeresen kikérték a véleményét. Ilyenkor mindig nagy tisz-
telettel fogadták. Jellemző volt rá, hogy kinyilatkoztatás helyett 
kérdezett, tanácsait is kérdések formájában fogalmazta meg. Dr. 
Kerpel-Fronius Ödön munkásságának nyomán jelentősen csök-
kent a csecsemőhalálozás – hangsúlyozta dr. Szabó András.
Dr. Szabó Attila zárásként emlékeztetett arra, hogy dr. Kerpel-Fro-
nius Ödön pályája az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáról indult, 
ahol ma is nap mint nap jelen van a szellemisége; a kíváncsiság, 
az érdeklődés, a klinikai probléma és a tudományos kísérletek 
közelítése a mai napig megmaradt az intézet falai között. 

Dobozi Pálma, Kele Tímea, Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható:  http://semmelweis.hu/
hirek/2016/01/29/emlekules-dr-kerpel-froni-
us-odon-szuletesenek-110-evfordulojan/
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Wer Business-Class bezahlt, darf auch Business-Class erwarten – so die Überzeugung des Geschäftsführers der Asklepios 
 Medical School (AMS), Dr. Christoph Jermann, der sich intensiv für studentische Belange einsetzt. Die Studierenden am Askle-
pios Campus Hamburg (ACH) danken es mit sichtbarem Engagement. 

Studentisches Leben am Asklepios Campus Hamburg 
– musikalisch, sportlich, engagiert

Neues Sprecher-Trio stellt Weichen 

Auch wenn alle drei aus Bayern stammen und nun gemeinsam 
in Hamburg studieren, konnten die Stationen dazwischen nicht 
unterschiedlicher sein:  Tessa Huber (21) führte der Weg über 
Riga an die Elbe, Vincent Duske (26) absolvierte sein Physikum 
in Budapest und Tristan Scheer (24) in Bratislava. Jetzt verfolgen 
sie als Sprecher-Trio des 8. Studienjahrgangs gemeinsam das Ziel, 
ihre Ideen am ACH einzubringen.

Besonders hilfreich hierfür sei die Politik der offenen Tür, die am 
Campus herrsche: – Schauen Sie mal nach rechts und links – jede 
Tür ist offen, jeder ist jederzeit ansprechbar, schwärmt Scheer. 
Nicht nur das habe laut Duske den Start in das Studium in Ham-
burg sehr angenehm gemacht. Wir hatten den Eindruck, dass sich 
auch die bisherige Studentenschaft über neue Gesichter sehr freut, 
ergänzt Huber. 

Mit den neuen Gesichtern kommen auch neue Impulse: Zunächst 
muss nach Meinung der drei Sprecher die immer größer wer-
dende Studentenschaft besser organisiert werden. Über ein gro-
ßes schwarzes Brett werden neuerdings Themen gesammelt, 
Arbeitsgruppen gebildet, Verantwortliche gesucht und Aufga-
ben verteilt. Auf Sicht gelte es, eine Satzung zu verfassen und 
eine Studentenvertretung zu institutionalisieren, wie sie auch an 
anderen Hochschulen selbstverständlich sei. 

Sportförderung am ACH: kostenlose 
SportsCard für Studierende

Als einzige Hochschule bzw. Hochschuleinrichtung in der Han-
sestadt finanziert der Asklepios Campus Hamburg (ACH) seit 
Ende des letzten Jahres seinen sportinteressierten Studieren-
den jedes Semester die SportsCard des Hochschulsports Ham-
burg. Sie beinhaltet ein Angebot von über 200 Sportkursen in 
mehr als 80 Fitness-, Ausdauer-, Ball-, Gesundheits-, Tanzsport- 
und Kampfsportarten an 30 verschiedenen Standorten in Ham-
burg. Wer im Besitz der Karte ist, kann flexibel aus diesem riesi-
gen Kursangebot wählen. 

– Wir freuen uns sehr, dass wir diese Offerte machen können 
und sie auch so zahlreich genutzt wird. Ich finde es unterstüt-
zenswert, dass sich möglichst viele unserer Studentinnen und 
Studenten neben dem intensiven Studium die Zeit für Sport 
nehmen. Wenn sich das ganze Studium um die Gesundheit 
des Menschen dreht, darf man auch die eigene nicht verges-
sen – vom Spaß mal ganz abgesehen, so der Geschäftsführer 
der Asklepios Medical School (AMS), Dr. Christoph Jermann. Das 
sehen auch die Studierenden so: Die Zahl der Anmeldungen 
ging sprunghaft nach oben. Unter 19 Hamburger Hochschulen 
belegt nach einer aktuellen Statistik des Hochschulsports Ham-
burg der ACH im Wintersemester 2015/16 mit fast 50 Prozent 
SportsCard-Benutzern unter seinen Studierenden mit Abstand 
den ersten Platz.

AMS Campus Band wächst 

Nicola Sauter-Wenzler

Weitere Informationen unter  
www.asklepios.com/ams sowie auf Facebook

Semestereröffnung, Weihnachtsfeier, vielleicht sogar ein Som-
merfest - im Haus P in der Lohmühlenstraße ist die AMS Cam-
pus Band nicht mehr wegzudenken. Unter der musikalischen 
und organisatorischen Leitung von Lukas Welzel (Posaune, 
Gitarre und Trompete) und Felix Reitz (Keyboard) und mit der 
technischen Unterstützung von Felix Reinecke, haben Dominik 
Behringer (Drums), Kristina Wihlfahrt, Tessa Huber und Bina 
Imling (jeweils Gesang), Milena Knöll (Saxophon) und Janina 
Krause (Querflöte) sichtbar und hörbar Spaß am gemeinsamen 
Musizieren. 

Dem jeweiligen Anlass entsprechend bereichert die Combo nicht 
nur Veranstaltungen auf dem Campus mit den unterschiedlichs-
ten Arrangements. Seit sie einen voll ausgestatteten Proben-
raum am ACH haben, werden auch die Vorlesungs-Pausen für 
kurze Jam-Sessions genutzt, die im studentischen Alltag für gute 
Laune sorgen. Derzeit plant die AMS Campus Band bereits das 
Programm für ihren Auftritt bei der Diplomfeier im Juli in Berlin. 
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A rektor Szent-Györgyi Albert felfedezés lényegéről szóló mon-
dását idézve rámutatott, hogy mindenki látta, miként halnak meg 
a szülőszobán az asszonyok, de Semmelweis megfigyelőképes-
sége kellett a megoldáshoz.
Dr. Szél Ágoston kitért arra is, hogy az egyetem polgárai min-
dent megtesznek azért, hogy növeljék az  intézmény presztízsét, 
jó hírét, de a legtöbbet ezért maga Semmelweis tette. – Nagy 
lehetőséget kaptunk, hogy Semmelweiset választották névadóul 
egyetemünk korábbi vezetői – tette hozzá. A rektor emlékezte-
tett arra is, hogy 2018-ban Semmelweis születésének 200. évfor-
dulóját ünnepeljük, így a következő 3 év alkalmat ad a Semmel-
weis kultusz folyamatos ápolására.
Dr. Monos Emil, a Semmelweis-év Emlékbizottság elnöke 
elmondta: az emlékév során  15-20 kiemelt eseményt szentel-
tek  Semmelweis Ignácnak a Semmelweis-kehely bemutatásá-
tól az akadémiai szimpóziumon át a mostani zárórendezvényig. 
Ugyanakkor már január elejétől megjelent a nagyobb tantermek 
vetítővásznain egy arról szóló tájékoztatás, hogy az UNESCO dön-
tése alapján Semmelweis-emlékév  az idei. Kitért a Semmelweis 
emléksétákra, valamint arra, hogy a Baráti Kör rendezvényei is 
több ponton kapcsolódtak az emlékévhez, a  Kutatók Éjszaká-
jára pedig rövid diasorozatot  készítettek, melyet levetíthettek 
az előadók. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak és Varga 
Benedek főigazgatónak köszönhetően Semmelweis Ignác élet-
művét  posztersorozat is bemutatta, mely a világ számos orszá-
gába eljutott. Kiemelt eseménye volt az emlékévnek az MTA-n 
120 fő részvételével rendezett szimpózium, melyen a Pro Univers-
itate Díj ezüst fokozatát vehette át dr. Iffy László, aki sokat tett 
azért, hogy az Egyesült Államokban ismert legyen a Semmelweis 
név. Dr. Monos Emil elmondta azt is, hogy az emlékév keretében 
szimpóziumot tartottak, és felavatták Semmelweis Ignác szobrát 
a teheráni egyetemen.
Dr. Réthelyi Miklós rector emeritus, az UNESCO Magyar Nem-
zeti Bizottság elnöke Semmelweis Emlékév az UNESCO programjá-
ban címmel tartott előadást. Mint mondta, az ENSZ szakosított 

Ünnepséggel zárult a Semmelweis-emlékév

A hamarosan 250 éves Semmelweis Egyetem emlékezik a 150 éve elhunyt nagy professzorára – fogalmazott dr. Szél Ágoston 
rektor, aki a Semmelweis-emlékévet záró, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán tartott ünnepségen sorra vette azt is, 
milyen rendezvényeket szentelt idén névadójának az egyetem. Mint hangsúlyozta: Semmelweis Ignácot a legnagyobb orvosként 
tisztelhetjük, kinek emléke előtt mindannyiunknak fejet kell hajtani. 

szervezete, az UNESCO idén 70 éves, 197 ország a tagja a szer-
vezetnek, mely nemzeti bizottságokat működtet.  Gyűjti és őrzi 
egyebek mellett a szellemi kulturális örökségeket, a világemlé-
kezet listára pedig leginkább írásbeli értékek  kerülnek fel,  mint 
például  a Semmelweis-dokumentum is. A  nemzeti bizottságok 
tesznek javaslatot az emlékévekre, így lehetett 2015 Semmelweis 
éve – tette hozzá. Dr. Demeter János, a Szt. Rókus Kórház volt 
osztályvezető főorvosa, a Honvédkórház Szülészeti-Nőgyógyá-
szati Osztály osztályvezetője Semmelweis Ignác Rókus kórházban 
eltöltött éveiről beszélt. Felidézte a Rókus kórház megépítésének 
körülményeit, történetét, majd a szülészet megszüntetését. Az 
intézmény 1798-ban kezdte meg működését 273 ággyal, melyből 
100 volt ingyenes. Emlékeztetett arra, hogy sok híres orvos dol-
gozott a kórházban, egyebek mellett Bugát Pál és Flór Ferenc, 
de az intézmény  Semmelweis nevével fonódott össze a legin-
kább. Dr. Rigó János, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
igazgatója Semmelweis Ignác pályafutásának a pesti egyetemhez 
kapcsolódó eredményeit mutatta be a gyógyító tevékenységtől 
az oktatáson át egészen a közéleti aktivitásig.  Elkötelezetten har-
colt a gyermekágyi láz ellen, a kézmosási szabályokat szigorúan 
betartatta, így 1855-ben sikerült nagyon alacsony szintre szorí-
tani a gyermekágyi láz miatti halandóságot. A következő évek-
ben, vélhetően a rossz higiénés körülmények miatt ez a szám újra 
emelkedett, de miután 1859-ben a klinika elköltözött a Múzeum 
körúti Kunewalder-házba, a körülmények nagymértékű javulásá-
val nulla százalékra sikerült csökkenteni az arányt.  Azt is sikerült 
elérnie, hogy a Helytartótanács minden kórháznak ajánlja a köte-
lező kézmosást – idézte fel.
Kitért a Semmelweis Ignác nevéhez fűződő két, a szakirodalom 
által is jegyzett műtétre is: a petefészek-tömlő ovariektómiára 
és a második, élő nőn végzett császármetszésre. A tudományos 
tevékenységéről szólva kiemelte, hogy Semmelweis Ignác vezette 
be a klinikán a rendszeres publikációt: főleg az Orvosi Hetilap-
ban és a bécsi Wiener Medizinische Wochensriftben való pub-
likálásra biztatta tanársegédeit. A pesti egyetemen született az 
1861-ben kiadott, a gyermekágyi láz kóroktanáról szóló főműve 
is. Dr. Prosszer Mária, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Kli-
nika szakorvosjelöltje Semmelweis örökségéről tartott előadást. 
Felidézte, hogy az angolszász szakirodalomban létezik egy kife-
jezés, a Semmelweis-reflex, ami a berögzült normák miatt min-
den újat elutasító magatartásra utal. Hangsúlyozta: Semmelweis 
ma azon magyarok egyike, akit világszerte ismernek, az egye-
tem névadójaként pedig az egyetemi polgárok számára a közös-
ség szimbóluma. Úgy fogalmazott, büszkék lehetünk azokra, akik 
valami olyat visznek véghez, amit mások lehetetlennek gondol-
tak. Semmelweis öröksége azt üzeni, tovább kell építeni mindazt, 
amit az előttünk járó generációk létrehoztak, ugyanakkor mindig 
azt kell tenni, amiben hiszünk, még akkor is, ha ez olykor ellen-
állásba ütközik.
Zárszavában dr. Monos Emil azt kérte a jelenlévőktől, hogy a 
jövőben is szeressék, ápolják a Semmelweis hagyományokat. Dr. 
Rigó János megköszönte neki az egész éves elkötelezett munká-
ját, és jelezte, bízik a folytatásban.

Dobozi Pálma, Pogrányi Péter, Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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70. születésnapján köszöntötték dr. Fejérdy 
Pált

Hetvenedik születésnapján rektorok, pályatársak, a Fogorvostudományi Kar és a Fogpótlástani Klinika munkatársai köszöntötték 
dr. Fejérdy Pált. Az ünnepségen elsősorban jellemét és vezetői képességeit méltatták, majd az ünnepelt beszélt arról, ő hogyan 
látta az elmúlt éveket. Az ünnepség végén egy fogorvosi kezelőt mintázó tortával köszöntötték fel.

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, az 
ünnepség szervezője úgy fogalmazott, számára 
különleges helyzet a köszöntés, hiszen van szakmai 
aspektusa és személyes vonatkozása is: az ünnepelt-
től vehette át 2010-ben a Fogpótlástani Klinika veze-
tését, majd 2013-ban a dékáni feladatokat. Köszön-
tőjében végigvette dr. Fejérdy Pál szakmai pályafu-
tását: igazgatói tevékenységét, dékáni, illetve rektor-
helyettesi időszakát,  szakmai bizottsági megbízatá-
sait, valamint az elmúlt évek során kapott elismeré-
seit.   Felidézte, hogy a 80-as években jelent meg a 
Fábián és Fejérdy-féle osztályozási rendszerről szóló 
közlemény, amit ha nemzetközi folyóiratban is publi-
káltak volna, akkor ma egy nemzetközileg is elfoga-
dott osztályzás lenne.   A mi klinikánknak ez az osz-
tályozás a védjegye – hangsúlyozta. Kitért arra is: 
dr. Fejérdy Pál minden külső segítség nélkül kétszer 
is megszervezte az azóta is legátfogóbb szájüregi 
egészségre vonatkozó országos szűrővizsgálatot. 
Kiemelte azt is, hogy munkásságához tartozik a szak- 
és továbbképzési rendszer kidolgozása. Dr. Hermann 
Péter emlékeztetett arra, hogy a Fogorvostudomá-
nyi Oktatási Centrum átadásának ötödik évfordulóján már leve-
tített egy diát, amely a kar hadvezéreként ábrázolta az ünnepel-
tet, aki azóta ezzel a felirattal bekeretezve is megkapta a képet.
Dr. Réthelyi Miklós rector emeritus az ünnepségen felidézte azt 
az időszakot, amikor rektorként együtt dolgozott dr. Fejérdy Pál-
lal. Dr. Sótonyi Péter rector emeritus pedig úgy fogalmazott: 
rendkívüli módon tiszteli és szereti dr. Fejérdy Pált, amióta csak 
megismerte.  Egyebek mellett azért, mert egyetemben gondol-
kodott és sohasem azt kereste, hogy ellentétek legyenek, insta-
bilitás vagy csoportok alakuljanak ki, hanem a kompromisszumra, 
egyensúlyra, egymás megbecsülésére törekedett.  
Dr. Tulassay Tivadar rector emeritus arról beszélt, hogy az ünne-
pelt és közte évtizedes barátság van, félszavakból is megértik 
egymást. Életútját kivételesnek nevezte. Köszöntőjében azok-
ról a meghatározó jellembeli, karakterbeli kapaszkodókról szólt, 
melyekkel dr. Fejérdy Pál sokat segített nemcsak a karon és az 
egyetemen, hanem abban a társadalmi közegben is, ahová a 
rádiusza elért. Ezek között elsőként a hűséget emelte ki. – 46 éve 
megszakítás nélkül egy helyen dolgozik, de nemcsak az egye-
temhez volt hű, hanem az elveihez is: az emberi tisztességhez, 
a szolgálathoz, a hitelességhez, a szeretethez – fogalmazott. Úgy 
véli, dr. Fejérdy Pál megtalálta a kulcsot, mert csak a műveltség, 
az igényesség és a szeretet képes átformálni megmenteni az 
értékvesztett világunkat. Mint mondta, ebben az értelemben a 
közösségi értékekért való harc is a sajátja, hiszen családias kar a 
fogorvosi. Kiemelte: őszinte, igényes és bölcs ember, aki generá-
ciókat nevelt fel, akik képesek ezen értéket továbbadni.
Dr. Szél Ágoston rektor felidézte, hogyan ismerkedtek meg dr. 
Fejérdy Pállal, és azt mondta, gyémánt szilárdságú barátság ala-
kult ki közöttük. Megfogalmazása szerint az ünnepeltre legin-
kább a humanizmus, a tisztesség, a határozottság, a lendületes-
ség jellemző, de úgy, hogy mindezek mellett szerény is. Nyoma 

sem látszik rajta az önelégültségnek, pedig kiváló vezetői képes-
ségekkel rendelkezik, ez a kettő együtt pedig kevesekre jellemző 
– mondta. A rektor szólt arról is, büszke az egyetemért, a karokért 
együtt megvívott harcaikra, és mint vezető, abszolút mesterének 
tekinti dr. Fejérdy Pált.
Dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja köszöntő-
jében dr. Fejérdy Pálról úgy vélekedett: az egész magyarországi 
fogorvostársadalom csak laudációval tud róla beszélni. Megtaní-
totta nekik, hogy ha egy 1A-t mondanak, akkor 2B-t is kell – köz-
ben helyrerakva a foghiányokat  –, illetve azt, hogy rendszerben 
kell működni. Fontosnak tartotta elmondani, hogy az ünnepelt-
hez bármikor lehet fordulni, mindig adekvát választ ad a kér-
désekre, mindig világos és rövid volt a mondandója a munkája 
során. – Lendülete és energiája vibrál a karban – szögezte le.
Ezt követően az ünnepelt beszélt arról, ő hogyan látta az elmúlt 
éveket. Beszédében köszönetet mondott a családjának, a mun-
katársainak, volt és jelenlegi egyetemi vezetőknek, valamint 
az egyetemnek is. – A jó harcot megharcoltam, a pályát végig-
futottam, hitemet megtartottam, bízom benne, hogy a dicső-
ség koronája is el fog majd valamikor jönni – fogalmazott dr. 
Fejérdy Pál, akit hosszan tartó tapssal ünnepeltek résztvevők. 
Az ünnepség végén pedig egy fogorvosi kezelőt mintázó tortá-
val köszöntötték fel, és dr. Hermann Péter jelezte, a továbbiakban 
is számítanak arra, hogy tevékenységével segíti a kart, a klinikát.

Tóth-Szabó Szilvia
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A cikk teljes terjedelmében a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható:  
http://semmelweis.hu/hirek /2015/12/16/70-
szuletesnapjan-koszontottek-dr-fejerdy-palt/
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Önmagunkba kell nézni, egy világot átlátva 
– Csavlek András festményei

Csavlek András Munkácsy-díjas festőművész kiállításának megnyitóját tartották a Semmelweis Szalonban. A bemutatott képek 
egyik csoportja csöndes belső tájakra kalauzoló, meditatív lírai tájat mutat be, a művész egyik kedvenc témáját, a téli Balatont, 
a másik pedig a bibliai keresztre feszítés zaklatott, feszültséggel teli történetének sajátos technikával megalkotott újragondolá-
saiból áll. 

Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes köszöntőjében 
egy mottószerű idézetet olvasott fel Csavlek Andrástól: Az élet 
megszületett, a tiéd is! / Ezer évek rohantak, elénk tárult a kereszt / 
Szellemünket a végtelenbe emeli. Mint fogalmazott, e sorok hangu-
lata jól illik a kiállított képek által keltett benyomásokhoz.
A beszélgetés moderátora, Wehner Tibor művészettörténész 
úgy fogalmazott, a 75 éves Csavlek András ereje teljében levő fia-
tal alkotó, hiszen nagyon aktívan tevékenykedik festőművészként. 
Csavlek András egy olyan karakteres festészeti világot épített fel, 
amiben egyszerre vannak jelen az olykor realisztikus tájillúziókat 
keltő, vagy szürreális látomások ébresztő, a lírai absztrakcióra is 

hajló tájképek és a töredezett, foszlányszerű hatást keltő, egysé-
ges csoportot alkotó korpusz-képek, vagyis a krisztusi keresztha-
lálra szimbolikusan utaló művek – mondta el.
Csavlek András úgy fogalmazott, a Képzőművészeti Főiskolán töl-
tött évei alatt erősen érzelmi kapcsolata volt a szakmával. Mint 
mondta, rendkívüli élményeket okozott számára az, hogy kitűnő 
írók könyveit illusztrálhatta, miközben grafikák, metszetek készí-
tésével, könyvtervezéssel is foglalkozott. A második világháború 
és 1956 emlékeire utalva azt mondta, tragikus és könnyed élmé-
nyek keveredése indította a világ felé. A hetvenes évektől jelent-
kezett önálló kiállításokkal, csoportos kiállításokon is részt vett, 
1978-ban pedig Munkácsy-díjjal tüntették ki.
Egyik meghatározó alapélménye a Balaton, aminek különösen a 
téli látványa vált a művészetének sarkkövévé. Beszélt arról, hogy 
a különleges élményről, amikor a tó befagyott világa elkezd 
olvadni, mozogni, és a fagyott jégdarabok érintkezéséből egy-
fajta zene születik. A számára jelentős természetélmény mellett 
a jég az ország akkori állapotát is jelképezte: ahogy fogalmazott, 
nem történt semmi, lelki, szellemi és fizikai értelemben is a moz-
gás hiánya volt jellemző. Csavlek András ezt az időszakot (1960-
as, 70-es évek) akarta festői eszközeivel bemutatni a maga állapo-
tában, azt sugallva, hogy ez változhat, nem maradhat színtiszta 
jég.
Wehner Tibor kitért arra, hogy a Balaton mint festői téma gazdag 
előzményekkel bír a magyar festészet történetében. Kiemelte, az 
alkotó tájképei nem hagyományos tájképek: eltűnt a perspektíva 
és a horizont, egybeolvad a víz és az ég, a szférákat nem lehet 
egyértelműen elhatárolni, fények, villódzások, különös átmene-
tek találkozása látható a művein.
A festőművész úgy fogalmazott: rendkívüli kontaktust kell tarta-
nunk a természettel, mert mi ennek apró részletei vagyunk. El kell 
indulni valami felé, ami az ember jelenkori helyzetét felméri – 
tette hozzá, majd arra is kitért, számára a festészet annak a tuda-
tát adta, hogy a végtelenben élünk, jelenlétünk a világban egy 
apróság, és ezt meg kell őrizni. A természethez és a világhoz való 
viszony kifejezése köszön vissza abban a korpusz-sorozatban is, 
amelynek visszatérő témája Krisztus keresztre feszítésének tör-
ténete, a megfeszített test univerzális szimbóluma. Ezek a grafi-
kák az 1990-es évektől készülnek, diófapácot, különféle vízben 
oldódó anyagokat, többek között vörösbort alkalmaznak festői 
alapanyagként. A festői előadásmódú kompozíciók a föld és a 
vér szimbólumaival voltaképp az emberi test szellemivé válásá-
nak pillanatát viszik színre. A sorozat létrejöttéről azt mondta a 
festőművész: számára a jégből felemelkedett a korpusz.
Ezek az öntörvényű festői rendbe foglalt zaklatottságtól vibráló 
képek ugyanannak a kereső, az emberi létet a világban elhelyezni 
kívánó művészi filozófiának a megnyilvánulásai, mint a korábbi 
tájképek. Önmagunkba kell nézni, egy világot átlátva – fogalmazta 
meg Csavlek András művészi hitvallását.
Az esten Faragó Laura, Magyar Örökség Díjas énekművész nép-
dalokat adott elő.

Pogrányi Péter
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
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Prof. Dr. Csanda Endre
(1923-2015)
Megrendüléssel tudatjuk, hogy elhunyt dr. Csanda Endre, a Sem-
melweis Egyetem Neurológiai Klinikájának volt igazgatója, pro-
fesszor emeritusa. 
A professzor a magyar neurológia egyik meghatározó alakja 
volt, hosszú életútja mind klinikai, mind tudományos szempont-
ból kiemelkedő volt. Egyik utolsó tanítványaként azonban első 
helyen az oktatás, a hallgatók iránti határtalan szeretetét szeret-
ném megemlíteni, amit nem felejtünk. Mindenki, aki aktív élete 
alatt, de nyugdíjazása után is hallgatóként vagy fiatal orvosként 
kapcsolatba került vele, tapasztalhatta azt a lelkesedést, ami 
áradt belőle, ha lehetősége volt tudást átadni, oktatni. A neuro-
lógia nem tartozik az egyszerű tárgyak közé, de ő mindig képes 
volt a lehető legegyszerűbben megfogalmazni a bonyolultat, 
kiemelni a gyakorló orvos számára fontos lényeget. Képes volt a 
neurológiát emberközelbe hozni. Ki ne emlékezne a hétfő esti ún. 
spec-kollokra, amelyek során éjszakába nyúlóan tantermi beteg-
bemutatásokat szervezett. A tanterem mindig tömve volt. Szin-
tén legendásak voltak a szinte szeánsz jellegű szigorlatok, amely-
nek szerves része volt a teázás. Ugyanakkor természetesen szi-
gorú volt, igazi súlya volt egy ötös eredménnyel záruló vizsgának, 
különösen egy ún. madárfarkas ötösnek. Dr. Csanda Endre idős 
korában is szerette fiatalokkal körbevenni magát. Már betegen is 
rendszeresen fogadott a lakásán egy tanítványokból és barátok-
ból álló kis csapatot, a szeánszok így folytatódtak. Nagyon nagy 
szeretettel emlékezünk ezekre az összejövetelekre, ahol a tea és 
süti mellett felidéztük a múltat. Tudjuk, hogy számára is milyen 
nagy öröm volt minden ilyen összejövetel.
Dr. Csanda Endre 1923. március 14-én született Nagyváradon. 
1941-ben kezdte orvosi tanulmányait Budapesten a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Orvosi karán. Már hallgató korában 
nagyon aktívan részt vett először az Anatómiai Intézet, majd az 
akkor Ideg- és Elmegyógyászati Klinika munkájában. Orvosegye-
temi évei egybeestek a háborús évekkel és az ezekről szóló, írás-
ban is rögzített elbeszélései egyfajta személyes hangú történe-
lem órának is megfelelnek. Az egyetem elvégzése és a háború 
után szakmai életútja igen mozgalmas volt. Az budapesti Ideg-
Elme Klinikán idegsebészként kezdte Zoltán Laca bácsival, ahogy 
ő fogalmazott, majd útja a Honvédségen, az Amerikai úti Orszá-
gos Idegsebészeti Intézeten és a debreceni Neurológiai Klinikán 
át a szegedi Neurológiai Klinikáig vezetett, ahol 14 évet töltött. 

Eltemették dr. Szabó Zoltánt, a Városmajori Szív- 
és Érgyógyászati Klinika professor emeritusát. Az 
első sikeres magyar szívtranszplantáció elvégzője  
87 éves korában hunyt el.  
Dr. Merkely Béla, a Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika igazgatója búcsúbeszéde a 
Semmelweis Egyetem honlapján olvasható: 
http://semmelweis.hu/hirek/2015/12/28/
eletemettek_drszabozoltant/

Szeged után, 1975-ben lett a budapesti I. sz. Neurológiai és Psy-
chiátriai Klinika igazgatója, amely ekkor, az ő vezetése alatt ala-
kult át Neurológiai Klinikává és vált szét a két szakma - Magyar-
országon először itt Budapesten. Úttörő módon az intézetében 
először hozott létre speciális részlegeket, mint pl. fejfájás, Par-
kinson vagy cerebrovascularis részleg. Szakmai tisztségeit hosz-
szan lehetne sorolni, de kiemelném, hogy öt évig a Neurológiai 
Világszövetség alelnöke volt. Öt nyelven beszélt és öt szakvizs-
gája volt. Fő tudományos érdeklődési területe az agyoedema és 
az agy nyirokrendszere volt, amellyel kandidatúrát szerzett. Külö-
nös fordulata a sorsnak, hogy halála előtt nem sokkal jelent meg 
a Nature c. folyóiratban az agy nyirokrendszerét tárgyaló közle-
mény, amely évtizedekkel korábban végzett munkáját igazolja. 
1998-ban lett az MTA nagydoktora.
Végezetül egy személyes búcsú, egy személyes élménnyel. 1988 
szeptember elején orvostanhallgatóként az első neurológiai előa-
dáson ültem az első sorban. Természetesen dr. Csanda Endre tar-
totta az előadást, aki látván érdeklődésemet, az előadás után 
megkérdezte melyik csoportba járok. Ezt követően a csoport-
beosztás véletlenül úgy alakult, hogy ő lett a gyakorlatvezetőm. 
Később pedig felvett a klinikájára, ahol azóta is megszakítás nél-
kül dolgozom. 
Kedves Professzor Úr! Köszönöm, hogy kiválasztott és elindított 
a pályámon, mint annyi más tanítványt. Köszönöm a szeretetet 
és a bizalmat, amellyel különösen nyugdíjazása után megtisz-
telt engem, akit mindig csak Zsuzsikának szólított. Többé azon-
ban már nem. Őszinte megrendüléssel búcsúzunk. Professzor Úr 
emléke bennünk tovább él, és amíg mi élünk, Ön is tovább él. 

Dr. Arányi Zsuzsanna
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Az elme- és lélekgyógyászat nagy egyénisége 
távozott körünkből. Nem médiumok sztárja, 
nem szakirodalmi publikációk idézettje, hanem a 
hétköznapok hőse fejezte be nagy ívű, egyenes 
vonalú pályafutását. Anna a hűség ma már 
ritkulóban lévő példaképe mindannyiunk számára, 
akik ismerték és szerették. Hűség a családhoz, hűség 
a választott hivatáshoz, hűség és valami rendkívüli 
elkötelezettség ahhoz az intézményhez, amelybe 
1964 tavaszán belépett, és amelyből most, több 
mint fél évszázad múltán, eltávozott.

A Sárkeresztúron született fiatal lány ideg-
elmeszakápolói képzettséget szerzett 1970-
ben. Majd hamarosan az akkori Budapesti 
Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinikáján 
kezdett el dolgozni osztályos nővérként. 1973-tól 
osztályvezetői beosztást kapott és a klinika Nyéki 
úti neurózis osztályának lett vezető ápolója. Itt 
aktívan bekapcsolódott az akkor formálódó terápiás 
közösség munkájába, amelynek hamarosan egyik 
motorja lett. Számos házi továbbképző tanfolyamon 
vett részt. Az újonnan belépő ápolókat ő vezette 
be a hagyományos kórházi rendtől eltérő terápiás 
közösség elveibe és gyakorlatába. Az osztályon 
maga is vezetett nővércsoportokat. Elkötelezettsége 
példamutató volt sokunk számára. Saját maga 
szervezte meg, hogy az osztály meglehetősen 
leromlott belső állapotát társadalmi munkában 

Sági Jánosné Kiss Anna halálára
rendbe hozzuk. Sokunk számára, akik akkor együtt 
dolgoztunk Annával, a terápiás közösségi mozgalom életünk 
meghatározó, kitörülhetetlen élménye maradt. Ebben neki 
meghatározó szerepe volt. A Nyéki úti épület kényszerű 
elhagyását követően az osztály közössége együtt maradt, 
és a ma is működő intenzív csoportmódszereken alapuló 
pszichoterápiás osztály alapjait teremtette meg.

1983-ban intézetvezető főnővérré nevezték ki. Közben 
főiskolai diplomát szerzett intézetvezetői szakon 1985-ben. 
Kinevezését követően is megmaradt közösségi embernek. 
Mind Juhász Pál, mind az őt követő, immár hat tanszékvezető 
is nyugodt lehetett afelől, hogy a klinika szakdolgozói 
közösségének munkáját szakszerűen szervezi, a feszültségeket 
jó lélektani készséggel oldja fel. Ha szükséges volt, a klinika 
érdekében tudott erélyes is lenni. Nem kereste az olcsó 
népszerűséget. Az évtizedek során munkatársai, a klinika és 
az egyetem vezetésének megbecsülését nyerte el.

Bekapcsolódott az egyetemünkön folyó egészségügyi 
felsőoktatásba, klinikánk gyakorló területe lett diplomás 
ápolóknak, védőnőknek. Az ő gyakorlati képzésüket is 
Anna szervezte. Rendszeresen részt vett a szakdolgozói 
továbbképzések bonyolításában. Kulcsszerepe volt 
a minőségbiztosítási módszerek kidolgozásában. 
Minőségbiztosítási tanfolyamon, személyi hatékonyság 
kurzuson vett részt. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték 
el, mint például az egészségügyi miniszter adományozta 
kiváló munkáért (1987) díj. Szakmai tapasztalatcserén vett 
részt Németországban 1996-ban.

Messze a nyugdíjkoron túl szolgálta a betegeket és a klinika 
közösségét. Minden klinikai vezető marasztalta. Nyugdíját 
szüneteltetve dolgozott tovább. A család mellett a klinika volt 
az élete. Végül, 74 éves korában úgy döntött, hogy nyugdíjba 
vonul. Döntéséről többször, sokat beszélgettünk. Pihenőéveit 
a családnak kívánta szentelni. Idejének jelentős részét velencei 
nyaralójában szerette volna tölteni. Súlyos, gyógyíthatatlan 
betegsége azonban más irányt szabott életének. 

Megrendülten, nehezen belenyugodva vesszük tudomásul, 
hogy hűséget és szilárságot felmutató, példás életétől 
búcsúznia kellett. Megbékélve, sorsát elfogadva készült a 
végső napokra. Istenével kiengesztelődve, gondoskodó 
családja körében, barátainak és munkatársainak szerető 
légkörében fejezte be gazdag, betegeit és munkatársait 
áldozatosan szolgáló, példamutató életét. Sági Jánosné Anna 
halálával a terápiás közösségek mozgalmának egyik utolsó, 
meghatározó tagja távozott körünkből. A családtagok szerető 
anyát, nagyanyát, testvért gyászolnak, mi, munkatársai 
pedig egy kiváló munkatárstól, elsősorban azonban hűséges 
baráttól búcsúzunk.

Drága Anna!  Nyugodjál békében.

Dr. Tringer László  
professor emeritus, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika



GYERMEKTÁBOR
Dunapataj – Szelidi-tó – Málna Üdülő
Időpont: 2016. július 3.– július 9. (7 nap, 6 éj)

Programok:
 Kézművesség (gyöngyfűzés, terménykép, üvegfestés, gyurmázás, stb.)
 Sportjátékok (foci, ping-pong, tollaslabda, partizán)
 Csapatjátékok (sportbajnokságok, számháború, szellemi vetélkedők)
 Kirándulások, strandolás (sok-sok, és ha az idő engedi még több)
 Nyitó és búcsúest

Táborvezető: Bárkovits Sarolta
Dunapataj – Szelidi-tó ismételten a szakszervezeti tábor helyszíne. 
A korábbiakban is megszokott kulturált körülmények mellett, várjuk a szíves érdeklődőket. Célkitűzéseink nem változtak: a játékok, 
vetélkedők mellett a kikapcsolódásra és környezetünk növény és állatvilágának megismerésére fektetjük a fő hangsúlyt.
Több mozgás, kevesebb otthon ülés!

A Szelidi-tó Bács-Kiskun Megyében Kalocsához és a Dunához közel fekszik, felülete 68 ha, hosszúsága 5,5 km. Természetvédelmi 
terület. Az ország kedvelt üdülőhelye, strandjai gyermekek részére kifejezetten ideálisak. Budapesttől 110 km. Az üdülőben 4-8-
10 ágyas fürdőszobás faház, tűzrakó hely, sportolási lehetőség, játszótér, közös helyiség várja a gyermekeket. Az üdülő közel 
helyezkedik el a tóparthoz, parkja ápolt, teljesen körülkerített, biztonságos.

Térítési díjak:  SÉSZ tag: 32 000 Ft/hét  (A szakszervezeti tagoknak kiajánlott ár 7 000 Ft támogatást tartalmaz!)
 Nem SÉSZ tag: 39 000 Ft/hét
Az árak magukban foglalják a programokat, az oda-visszautazás, a szállás, a napi négyszeri étkezés térítési díjait. 
Jelentkezési korhatár: 7-20 év
További információ és jelentkezés a Szakszervezeti iroda munkatársainál a +36-1-215-3311-es vonalas számon vagy az 53804-es 
egyetemi melléken illetve a 06-20/663-2885 mobilszámon.
Befizetés időpontja: 2015. februártól a szakszervezeti irodában.
Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!

Pihenés a SÉSZ üdülőjében Balatonvilágoson!
Az üdülő télen-nyáron igénybe vehető, padlófűtéses.
2016. június 18. és augusztus 27. között az üdülő szombattól szombatig tartó 
turnusokban üzemel. (Eltérő igényekhez alkalmazkodunk!)
Ezt megelőző és követő időszakban, az apartmanok 2-3 éjszakára is foglalhatók.

Jelentkezés telefonon vagy személyesen: Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség 
(SÉSZ) 1094 Budapest, Ferenc tér 15. fsz. 9.,
Telefon: 53804 egyetemi mellék, telefon/fax: 06-1-215-3311.
Előleget minden esetben fizetni kell, a foglalás időpontjától egy héten belül. 
(minimum 20%)
Részletfizetési kedvezményt biztosítunk! A szállásdíj akár 4-5 havi részletben 
is kiegyenlíthető!
Befizetés a szakszervezeti irodában történik munkanapokon reggel 09.00 órától 
délután 15.00 óráig, telefonon történt egyeztetés alapján, vagy banki utalással.
Kedvezmények: szakszervezeti tagok kedvezményes díjai közvetlen családtagokra 
is érvényesek. Családtagnak számít: házastárs, élettárs, gyermek, szülő, testvér.
A szakszervezeti tagoknak járó kedvezményt az újonnan belépő tagok is megkapják!

Lemondás:  Az üdülés kezdete előtt 30 napon belüli lemondás esetén a szállásdíj 100 %-a, 15 napon belül 50 %-a kerül visszafizetésre. 
5 napon belüli lemondás esetén a befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni.

Az üdülés átruházható, a tájékoztatóban megadott üdülési díjaknak megfelelően. 
Az alsó szinten egy kétágyas és egy háromágyas, a felső szinten egy négyágyas szoba található, valamint 1-1 kényelmes pótágy áll 
rendelkezésre.  Mindkét lakrész nagy erkélyes, fürdőszobás. Felszerelt konyhával rendelkezik, társalgórészükben LCD TV van.
Az üdülő önellátó! Kérjük, hogy az ágynemű huzatot/lepedőt, törölközőt, konyharuhát, mosogatószert és WC-papírt 
 mindenki hozzon magával! 
A balatonvilágosi vasútállomás 2-5 perc sétányira van.
Az idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő 18 és 70 év között.
ÁRAK
3 főig: Szakszervezeti tagnak  3 000 Ft/fő/éjszaka 4 főtől: Szakszervezeti tagnak   9 000 Ft/éjszaka/apartman
 Nem szakszervezeti tagnak  4 000 Ft/fő/éjszaka  Nem szakszervezeti tagnak  11 000 Ft/éjszaka/apartman
Gyerekeknek 12 éves korig 1 500 Ft/fő/éjszaka

További információk és képek a sesz.hu oldalon.



Megjelent Dr. Körmendi István szakkönyve!

www.semmelweisk iado.hu

     LEGENDUS KÖNYVESBOLT
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
     Tel.: 210-4408, 459-1500/56353
     Nyitva tartás: H-P: 9-16 óra
     info@semmelweiskiado.hu

     EOK KÖNYVESBOLT
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. 
     Tel.: 459-1500/60475
     Nyitva tartás: H-P: 9-15 óra

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Semmelweis Kiadó

A kiadó könyvei megvásárolhatók könyvesboltjainkban 
vagy megrendelhetők honlapunkról.

Megvásárolható kedvezményes (Legendus) áron a Legendus és 
az EOK Könyvesboltokban, illetve megrendelhető honlapunkról.

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.
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