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Dr. Farkas Sándor

AVARBAN

Megjelent Dr. Farkas Sándor harmadik novelláskötete, Avarban címmel, melyben a 
sebészorvos „életfája” alatt összegyűlt, avarban talált megsárgult leveleit adja közre. 
A történetek alapját valós események képezik, a szereplők az írói képzelet szülöttei.

Legendus ára: 2800 Ft

Oszvald Péter 

AMI AZ ABC-N TÚL VAN
Madarassy István ötvös- és szobrászművész alkotásaival

Oszvald Péter, a hazai aneszteziológia és intenzív terápia egyik úttörője tapasztalata-
iról, az orvoslás szépségéről és fájdalmairól, a mentők színes világáról, az újraélesz-
tés csodájáról szól mindenki számára érthető nyelven, egyéni megközelítésben. 
A könyv tartalmát kiegészítik testvéri jó barátja, Madarassy István Kossuth-díjas 
ötvös- és szobrászművész vörösréz táblaképei, szobrai, szoborképei.

Legendus ára: 8000 Ft

Kő András

VARÁZSGÖMB ÉS SZIKE
Gloviczki Péter érsebész különleges életútja / Az értől az óceánig

Dr. Gloviczki Péter professzor Nyíregyházáról indult el a világhír felé, és Roches-
terben, a világ leghíresebb orvosi intézményében, a Mayo Klinikán kötött ki. Erő, 
szorgalom, megszállottság, fegyelem, önbizalom, állhatatosság és akarat, de min-
denekelőtt tehetség vezérelte az útján, fogódzót adva később mindazoknak, akik 
hisznek az álmokban, az önmegvalósítás hatásfokában. 
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THE rangsor: a világ legjobb 300 egyeteme 
közé került a Semmelweis 
Minden mutatójában javított a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education (THE) leg-
frissebb rangsorában, így 149 helyet lépett előre. 

Szabó Ádám, Dobozi Pálma 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A Semmelweis Egyetem a tavalyi 426. helye-
zés után 149 helyet előrelépett a Times 
 Higher Education most megjelent, legfris-
sebb világrangsorában (THE World University 
Ranking), így bekerült a világ 300 legjobb fel-
sőoktatási intézménye közé. A Semmelweis 
a tavalyi 401-500. közötti tartomány helyett 
most a 250-300. pozíció között szerepel. 
Mint dr. Merkely Béla rektor hangsúlyozta: 
az európai egyetemek közül a második leg-
többet előrelépő intézményként szerepel 
a Semmelweis a TOP 500-ban lévő intéz-
mények közül. – Ez megerősíti, hogy a megfogalmazott ambiciózus célok mentén jó irányba 
halad az intézmény fejlődése, köszönhetően az egyetemi polgárok kiemelkedő teljesítményé-
nek – hangsúlyozta a rektor. Az egyetem minden fő mutatójában javítani tudott, legnagyobb 
mértékben az oktatás indikátora emelkedett, de három területen is – az oktatás, idézettség és 
nemzetköziesség – a rangsorban szereplő egyetemek legjobb 25 százalékába tartozik. Össze-
sen 11 hazai egyetem került fel a listára, a Semmelweis a legelőkelőbb helyen jegyzett hazai 
intézmény. Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a THE szakterületi rangsorában is előrelépett az 
egyetem: az orvos- és egészségtudomány (Clinical and Health) területen a világ legjobb 200, 
míg az élettudományokban (Life Sciences) a legjobb 300 felsőoktatási intézmény közé került. 

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
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Dobozi Pálma 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Merkely Béla rektor beszédében felidézte, hogy másfél évvel 
ezelőtt jelent meg az új típusú koronavírus Magyarországon, a 
Semmelweis Egyetem pedig már a járvány kezdetén a vírus elleni 
harc élére állt, amelyben munkatársak és hallgatók egyaránt részt 
vállaltak. 
– Azt, hogy visszatérhettünk hagyományainkhoz, és több ezer 
elsőéves hallgatónk jelenlétében nyithatjuk meg a 2021/22-es 
tanévet, a védőoltásoknak köszönhetjük – jelentette ki a rektor. 
Emlékeztetett arra, hogy az egyetemen az elsők között indult el 
a COVID-19 elleni vakcináció 2020. december 26-án, és azóta is 
az ország egyik legnagyobb oltóközpontjaként működik az intéz-
mény, amelynek polgárai az évnyitó időpontjáig több mint 376 
ezer vakcinát adtak be. – Egyetemünkön belül szinte 100 száza-
lékos az átoltottság, dolgozóink és hallgatóink már a kezdetektől 
ebben is példát mutattak a társadalomnak, felelősséget vállalva 
egymás, és a ránk bízott betegek biztonságáért – emelte ki. Az 
egyetem a betegek ellátásában is zászlóshajóként vett részt, a kli-
nikák mintegy 12 ezer fekvő- és járóbeteget láttak el a koronaví-
russal összefüggésben.
– Kivételes hivatást választanak azok, akik az orvos- és egészség-
tudomány mellett kötelezik el magukat – emelte ki a rektor az 
elsőéves hallgatókhoz szólva, egyértelművé téve azt is, hogy ezen 
a területen a képzés elképzelhetetlen gyakorlati oktatás és  vizs-
gák nélkül. Felidézte, hogy a Semmelweis-hallgatók –   át érezve a 
gyógyító hivatást választók felelősségét – a pandémia kezdete óta 
részt vállaltak tanulmányaik mellett a járvány elleni védekezés-
ben – közülük több ezren voltak ott a betegágyaknál, a PCR-szű-
résekben, az oltópontokon. Bizonyos értelemben a COVID-19 
elleni küzdelemben való részvétellel egy minden korábbinál 
intenzívebb jelenléti oktatás valósult meg, amelyet új, gyakorla-
torientált kurrikulumreformunk is lehetővé tett – mondta a rek-
tor. Emlékeztetett arra, hogy az egyetem alapításának 250 éves 
évfordulójához kapcsolódó, gyakorlatorientált tantervi reform 
alapja az a szemlélet miszerint a betegségeket nem lehet meg-
ismerni anélkül, hogy a leendő orvos, egészségügyi szakember 
a saját szemével lássa, tapintsa az elváltozásokat, és megtapasz-
talja a beteg panaszait. Markusovszky Lajos, az egyetemi egy-

Elkezdődött a 2021/22-es tanév
Kivételes hivatást választanak azok, akik az orvos- és egészségtudomány mellett kötelezik el magukat – köszöntötte dr. Merkely 
Béla rektor az új hallgatókat a Semmelweis Egyetem ünnepélyes tanévnyitóján. A tanévnyitó ünnepségen vehette át a Sem-
melweis Budapest Awardot dr. Gloviczki Péter nemzetközi hírű érsebész, emellett a rektor Pro Universitate és Kiváló Oktató 
elismeréseket is átadott. Az ünnepség keretében kooperációs szerződést írt alá a Semmelweis Egyetem és a hamburgi Asklepios 
Medical School.

kori sebészprofesszora már az 1800-as évek közepén felismerte 
ezt, ezért vált az ő hitvallása a kurrikulumreform alapfilozófiájává. 
A rektor arra is felhívta az új hallgatók figyelmét, hogy bármilyen 
fejlett is legyen a tudomány, bármilyen modern technológia is 
áll a gyógyító szakember rendelkezésére, a betegre való figyelem 
nem csökkenhet – erről is szól az orvosi eskü.
Dr. Merkely Béla kitért az augusztus 1-jével megvalósult fenntar-
tói modellváltásra is. Mint hangsúlyozta: a Semmelweis Egyetem 
már most is Magyarország és a régió vezető orvos- és egészség-
tudományi egyeteme, az alapítványi modellel elérhető rugalma-
sabb struktúra megadja a kellő mozgásteret a további fejlődés-
hez. – A  modellváltással hétmérföldes csizmát vettünk fel, hogy 
még nagyobb lépésekkel haladhassunk célunk felé, ami a világ 
legjobb száz egyeteme, Európa legjobb 5 gyógyító egyeteme 
közé való bejutás – fogalmazott.
– A Semmelweis Egyetem mögött álló több mint 250 év sok min-
dennel gazdagított bennünket, az intézmény mindig is fontos sze-
repet töltött be Magyarország életében, a tudományos kutatás 
és a nemzetközi presztízs szempontjából is. Nem véletlen, hogy 
egyes szakegyetemi rangsorok szerint ez a legjobb magyar fel-
sőoktatási intézmény, ahol nemcsak az ország, de Közép- Európa 
legjelentősebb és legnemzetközibb orvos- és egészségtudomá-
nyi képzése zajlik – emelte ki a tanévnyitón mondott beszédében 
dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Kitért 
arra, hogy Magyarország stratégiai céljainak elérésében fontos 
szerep hárul a felsőoktatási intézményekre, csak úgy válhat az 
ország éllovassá, ha olyan versenyképes egyetemei vannak, mint 
amilyen a Semmelweis.
A  miniszter úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi időszak egyedül-
álló a hazai oktatás történetében, a rendelkezésre álló források 
és a fejlesztések volumene tekintetében is. A  fejlesztési források 
azonban csak erre alkalmas működési modellben tudnak meg-
felelően hasznosulni; ezt szolgálja a közfeladatot ellátó közér-
dekű vagyonkezelő alapítványi modell, amely megnövekedett 
mozgásteret és lehetőségeket biztosít az egyetemeknek. Idén 
szeptembertől több mint 180 ezer hallgató kezdi meg tanul-
mányait modellváltó intézményben – tette hozzá. Dr. Palkovics 
László rámutatott: a reformok egyszerre szolgálják a felsőoktatás 
versenyképességét és az egyes egyetemek érdekét. A  Semmel-
weisen számos fejlesztés valósulhat meg a következő 10 évben 
a kormány támogatásával, 2030-ra szintekkel léphet még fel-
jebb az egyetem az infrastruktúra korszerűségében, a képzésben 
és a nemzetközi kapcsolatokban, és akár vezető szerepre tehet 
szert az egészségügyi, egészségipari, adat-alapú paradigmavál-
tás támogatásában.
A miniszter méltatta az orvosképző egyetemek járvány elleni küz-
delemben vállalt szerepét is, kiemelve, hogy a COVID-betegek 20 
százaléka egyetemi klinikákon gyógyult, valamint a hallgatók 
helytállását is. – Az orvosképző egyetemek dolgozói és hallga-
tói nélkül nem sikerült volna időben is gyorsan lépnünk. A  jár-
ványkezelés korántsem lett volna ilyen sikeres, ha nem számít-
hatunk az egyetem részvételére a védekezésben – jelentette ki 
a miniszter.
Orbán Gábor, az egyetemet az augusztus 1-ji modellváltás után 
fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány 
elnöke, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: az, 
hogy a tanévet most elkezdő hallgatók a kitartó munka végén egy 
rendkívül nagy presztízsű intézményben szerezhetik majd meg a 
diplomájukat nemcsak a szakmai karrierjükben nyit komoly táv-
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latokat, és a személyes tudást növeli, de a magyar szellemi tőkét 
is gyarapítja majd. Kitért arra is, hogy a világjárvány jelentősen 
felértékelte az egyetemen folyó munkát is, a Semmelweis élen 
járt a COVID-tesztelésben, a betegellátásban, később az oltások-
ban, és mindvégig vezető szerepet játszott a társadalmi kom-
munikációban, amin egy válsághelyzetben mindig nagyon sok 
múlik. A  modellváltásról az alapítvány elnöke úgy fogalmazott: 
ez egy fontos mérföldkő a jövő építésében, ami egyedülálló fejlő-
dési lehetőséget nyit; a kuratórium feladata és felelőssége, hogy 
ezzel a lehetőséggel a lehető legjobban tudjon élni az egyetem. 
– Hisszük, hogy a modellváltás megfelelő keretet és támogatást 
ad majd az egyetem vezetésének a teljesítmény további növelé-
séhez, a tudományos színvonal emeléséhez, az egyetemi célki-
tűzések mindenkori megvalósításához. Meggyőződésem, hogy a 
modellváltással járó nagyobb rugalmasság és növekvő gazdálko-
dási szabadság új lendületet ad az egyetemi fejlesztések megva-
lósításához, az ipari együttműködésekbe és világszínvonalú kuta-
tási projektekbe való bekapcsolódáshoz – jelentette ki a kurató-
riumi elnök.

A beszédek után a Sem-
melweis Egyetem első 
évfolyamára beiratkozó 
hallgatók fogadalomté-
tele következett három 
nyelven, magyarul, an-
golul és németül.
Az ünnepélyes tanév-
nyitó keretében adta át 
dr. Merkely Béla rektor 
az egyetem nagy presz-
tízsű nemzetközi díját, a 
Semmelweis Budapest 
Awardot dr. Gloviczki 
Péter érsebész profesz-
szornak, a Mayo Klinika 
nyugalmazott egyetemi 
tanárának, a Journal of 
Vascular Surgery főszer-
kesztőjének. Dr. Glo-
viczki Péter pályája a 
Semmelweis Egyetem-
ről indult, majd az érse-

bészet számos területének nemzetközileg elismert szakértőjévé 
vált, munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el az egész vilá-
gon – emelte ki a rektor a méltatásban. Dr. Gloviczki Péter – aki 
a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kurató-
riumának tagja is – a díj 2020. évi kitüntetettje, a járványhelyzet 
miatt vehette át most az elismerést. (További cikk a témában a 9. 
oldalon olvasható.)
A  tanévnyitó keretében Pro Universitate díjat kapott dr. Nagy 
Zoltán professor emeritus, mint a Semmelweis Egyetem lekö-
szönő konzisztóriumi elnöke. Pro Universitate érdemrendet adott 
át a rektor a Semmelweis Egyetem Sport Klub Vízilabda Szakosz-
tályának, amely a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság 
vízilabda versenyén második helyet szerzett. A csapat nevében a 
kitüntetést Karácsonyi Vazul edző és Gémesi Márk center játé-
kos vette át.
Kiváló Oktató kitüntetést kapott az eseményen dr. Koppány 
Ferenc, az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika egye-
temi tanársegédje, dr. Völgyi Gergely, a Gyógyszerészi Kémiai 
Intézet egyetemi docense, Mihályné Hidvégi Márta az Egész-
ségtudományi Kar Ápolástani Tanszék mestertanára és dr. Matos 
László Károly, a Pető András Kar Humántudományi Intézet főis-
kolai docense.
Az ünnepségen történt meg az Asklepios Medical School (AMC) 
és a Semmelweis Egyetem között létrejött új kooperációs szerző-
dés aláírása. A  dokumentumot – amelyben a felek megerősítik, 
hogy 2023 után is folytatni kívánják a sikeres munkát – dr. Chris-
toph U. Herborn, az AMC igazgatótanácsának tagja, dr. Chris-

toph Jermann, az AMC igazgatója, valamint dr. Merkely Béla 
rektor és dr. Pavlik Lívia kancellár írták alá.
Ezt követően Tripolszky Bálint, a Semmelweis Egyetem Hall-
gatói Önkormányzatának elnöke köszöntötte az elsőéveseket. 
Beszédében szólt arról, hogy a hallgatók választásukkal az embe-
rek szolgálatára szegődtek, mellyel egyértelmű értékválasztást 
tettek. Az új hallgatók az egyetem 250 éves történetének talán 
legszebb időszakában nyertek felvételt, amikor az intézmény 
messzemenőkig prosperál, a rektori vezetés elkötelezett az egye-
tem, köztük a hallgatói lét jobbá tételében. – Ti már a gyakorlati 
oktatást előtérbe helyező kurrikulumreform előnyeit élvezve és 
az ígéretes perspektívákat kínáló modellváltás megvalósultával 
kezdhetitek meg tanulmányaitokat. Átfogó kollégiumi felújítások 
zajlanak, valamint a folyamatban lévő fejlesztéseknek köszönhe-
tően bővebb hallgatói terek fogadnak benneteket – fogalmazott. 
Kihirdették a 2021/2022-es tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösz-
töndíjat elnyert hallgatók listáját is.
A tanévnyitó zárásaként a Medikus Zenekar Beethoventől az Ist-
ván király nyitányt adta elő.
A  járványhelyzet okán a MÜPA-ban zajló eseménnyel párhuza-
mosan a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Díszterme is helyt adott a 
tanév megnyitásának, ahol a tervek szerint élő közvetítés segítsé-
gével lehetett volna követni az eseményeket, ezt azonban techni-
kai probléma és tűzriadó zavarta meg. 
A  Semmelweis Egyetem hat karán a 2021/22-es tanévben több 
mint 3200 hallgató kezdheti meg tanulmányait, közülük csaknem 
minden harmadik az angol, illetve a német nyelvi programban.

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: 
https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/23/
tovabbra-is-a-semmelweisre-jelentkeztek-a-
legtobben-az-orvos-es-egeszsegtudomanyi-
teruleten/

Idén is a Semmelweis Egyetem a 
legnépszerűbb a szakterületén
Összesen 2269 hallgató nyert felvételt a Semmelweis Egyetem 
2021/2022-es tanévére a felsőoktatási ponthatárok július 22-i 
kihirdetésekor, közülük 150-en önköltséges formában tanulnak 
majd. Az orvos- és egészségtudományi területen idén is a Sem-
melweis Egyetem képzésein alakultak legmagasabban a pontszá-
mok. – Képzési területtől függően akár 20-25 ponttal is több kel-
lett a bejutáshoz, mint a más intézmények esetében – összegzett 
dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, hozzátéve: a tava-
lyihoz képest több képzésen is emelkedett a hallgatói létszám, a 
felvettek száma alapján pedig minden kar ki tudta használni az 
ilyen irányú kapacitásait. 

https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/23/tovabbra-is-a-semmelweisre-jelentkeztek-a-legtobben-az-orvos-es-egeszsegtudomanyi-teruleten/
https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/23/tovabbra-is-a-semmelweisre-jelentkeztek-a-legtobben-az-orvos-es-egeszsegtudomanyi-teruleten/
https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/23/tovabbra-is-a-semmelweisre-jelentkeztek-a-legtobben-az-orvos-es-egeszsegtudomanyi-teruleten/
https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/23/tovabbra-is-a-semmelweisre-jelentkeztek-a-legtobben-az-orvos-es-egeszsegtudomanyi-teruleten/
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Szabó Ádám  
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  Szenátus júliusi, rendkívüli ülésének kezdetén dr. Merkely 
Béla rektor köszöntötte és bemutatta a Semmelweis Egyetem 
2021. augusztus 1-ji felsőoktatási modellváltását követő új fenn-
tartójának, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapít-
vány kuratóriumának elnökét és tagjait. Az alapítvány elnöke 
Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója személye-
sen is jelen volt az ülésen. Köszöntőjében többek között beszélt 
arról, miért vállalta el a feladatot, valamint kitért a modellváltás 
jelentette változásokra és lehetőségekre is. Online jelentkezett 

Dobozi Pálma  
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Döntött a testület a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyei-
vel Foglalkozó Bizottság (SZEB) személyi összetételének megújítá-
sáról, miután a 14 fős testület 3 évre szóló mandátuma hamarosan 
le fog járni. A megújult összetételű SZEB elnökévé ismét dr. Benyó 
Zoltán egyetemi tanárt választották.
Az ülésen határoztak arról, hogy választható tárgyként 1-1 kredit-
pontot ér az idei évben is a Nyári Egyetemen való részvétel (cik-
künk a szeptember 2-3-i rendezvényről a 11. oldalon olvasható).
A Klinikai Központ szervezeti változásairól szóló előterjesztés kere-
tében döntés született arról, hogy a Belső Klinikai Tömb (BKT) terü-
letén működő aneszteziológiai és intenzív terápiás tevékenységet 
a jövőben az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika látja el 
teljeskörűen, egységes szakmai irányítás alá vonva azt. Ezzel a BKT 
esetében is megtörténik az aneszteziológiai és intenzív terápiás 
ellátás központosítása. Hasonló centralizáció és egységes szakmai 
irányítás valósul meg a képalkotó diagnosztikai tevékenységgel 
kapcsolatban, amelyet a tömb területén az Orvosi Képalkotó Kli-
nika lát el a jövőben. Az integrációval fejlődik a BKT diagnoszti-
kai háttere, kiterjeszthető lesz ide is a Külső Klinikai Tömbben már 
megvalósult 7/24-es ügyeleti rendszer. Határoztak arról is, hogy a 
Szent Rókus Klinikai Tömbben működő Minimál Invazív és Egyna-
pos Sebészeti Klinikához kapcsolódó Szakrendelő a továbbiakban 
önálló szervezeti egység lesz Semmelweis Egyetemi Szakrendelő 
Intézet (SESZI) néven.
Tájékoztatás hangzott el a Családbarát Egyetem Program megva-
lósulásáról. A program elindításáról éppen egy évvel ezelőtt hatá-
rozott a Szenátus. Azóta az egyetem elnyerte a Családbarát Mun-
kahely címet és a Családbarát Hely tanúsító védjegyet (cikkünk a 
16. oldalon). A tájékoztató a számos eredmény közé sorolja egye-
bek mellett, hogy minden egyetemi polgár megkapta a külön-
böző szolgáltatásokra és kedvezményekre jogosító Semmelweis 
Kártyát, elindult a Családbarát Rendelés, amelyet a május 15-i 
megnyitás óta már 73 munkatárs keresett fel, megerősödött a 
pszichológiai konzultációs szolgáltatás és fokozatosan bővül az 
elérhető szűrőprogramok köre.
Módosítás történt az orvosképzés 2019/20 tanévtől bevezetett 
kurrikulumában, amely az anatómiai tárgyak tematikájának fel-
osztását és óraszámát érinti, de nem befolyásolja a kreditpontok 
számát.
Véleményezték a szenátorok az Asklepios Campus Hamburg tan-

Beszámoló a Szenátus júniusi üléséről

Beszámoló a Szenátus júliusi rendkívüli üléséről

Tudományos díjak adományozásáról, valamint a Klinikai Központot érintő szervezeti változásokról is döntött egyebek mellett a 
Szenátus júniusi ülésén. A testület tájékoztatást hallgatott meg a Családbarát Egyetem Program megvalósulásáról, valamint az 
idei évre tervezett Semmelweis Szimpóziumról.

Bemutatták a Semmelweis Egyetem felsőoktatási modellváltást követő új fenntartójának, a Nemzeti Egészségügyi és Orvos-
képzésért Alapítvány (NEOA) kuratóriumának tagjait. A testület döntést hozott a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 
modellváltással összefüggő, valamint az adminisztrációs egyszerűsítést szolgáló rendelkezéseinek módosításáról.

tárgyfelelősi pályázatait, az aktuális vezetői és oktatói pályáza-
tokat, továbbá döntöttek Doctor Honoris Causa címek, valamint 
Pro Universitate díj adományozásáról. Szintén határoztak arról, 
hogy utóbbi elismerést – az eddigi évi 8 fős keretszámon felül – 
az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy is 
megkaphatja.
Elfogadták a Szenátus által megválasztott, Gyógyszerésztudo-
mányi Karon működő állandó bizottságok ügyrendjét, amelyek-
nek megtörtént a felülvizsgálata és frissítése a hatályos vonatkozó 
szabályok szerint. Elfogadták az Egészségügyi Közszolgálati Kar 
egészségügyi mesterképzési szak nappali munkarendű képzésé-
nek tantervét, valamint a levelező képzés tantervének módosítá-
sát – mindkettőt a gyakorlatiasságra és a képzési kimeneti köve-
telmények készségelemeire való fókuszálás jellemzi.
Elfogadták a Pető András Kar Dékáni Hivatalát érintő szervezeti 
felépítés módosítását, amely nyomán a dékán közvetlen irányí-
tása alatt három csoport összeolvadásával létrejön a Nemzetközi 
és Nemzeti Kiemelt Szolgáltatási Központ.
Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes 
rendelkezéseinek módosításáról, amely szerint átvezetésre került 
az SZMSZ-be több, az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti 
egységet érintő változás: a Humán Agyszövet Bank és Laborató-
rium – függetlenséget élvező szervezeti egységként – beépül az 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe, az Egészségtudomá-
nyi Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda az Egészségtudomá-
nyi Kar, a Perképviseleti Igazgatóság a Jogi és Igazgatási Főigaz-
gatóság szervezetébe épül be, továbbá átvezették a Központi 
Könyvtár és a Műszaki Főigazgatóság Létesítményfejlesztési és 
-üzemeltetési Igazgatóság ügyrendi változásait.
Elfogadták azt is, hogy a Professor Emeritus cím újabb öt évre 
való meghosszabbításáról a szervezeti egység vezetője és a dékán 
javaslatára a rektor dönt.
Határozott a testület a 2021. évi Semmelweis Budapest Award, 
Hugonnai Vilma, Huzella Tivadar és Jendrassik Ernő emlékérem és 
jutalomdíjak, valamint a Hári Mária emlékérem és jutalomdíj ado-
mányozásáról. Tájékoztatást kaptak a szenátorok az idei, novem-
ber 16-18. közötti Semmelweis Szimpózium megrendezéséről: a 
Semmelweis 250+ jubileumi szimpózium főszervezői dr. Merkely 
Béla rektor és dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs 
rektorhelyettes, a fókuszban pedig a klinikai kutatás áll majd.
Módosult az Egyetemi Tudományos Tanács személyi összetétele, 
miután változott a Fogorvostudományi Kar képviselőjének sze-
mélye.

be az Egyesült Államokból dr. Gloviczki Péter kuratóriumi tag, 
az USA-ban működő Mayo Klinika nyugalmazott érsebész pro-
fesszora. Köszöntőjében szót ejtett a Semmelweis Egyetemhez 
fűződő kapcsolatáról, ahol orvosi diplomáját szerezte, valamint 
az alapítvány céljairól is. Szintén online volt jelen a kuratóriumi 
tagok közül dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati 
Kar dékánja, aki elmondta, dékánként eddig is az egyetemet szol-
gálta, és ugyanezt tekinti kurátori megbízása fő céljának is. Az 
alapítvány kuratóriumának tagja dr. Merkely Béla, a Semmelweis 
Egyetem rektora, aki elmondta: az intézmény vezetése komoly 
lehetőséget lát a modellváltásban, hiszen ahhoz, hogy az egye-
tem megtarthassa vezető szerepét a régióban és az európai fel-
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Dobozi Pálma  
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Elfogadta a Szenátus a Semmelweis Országos Egészségügyi és 
Szociális Akkreditált Vizsgaközpont létrehozásáról szóló előter-
jesztést, amellyel lehetővé válik egyebek mellett, hogy a szak-
képző intézményekben tanulók szakmai vizsgáztatását az egye-
tem maga végezhesse. Az akkreditációt követően az új szervezeti 
egység jogosulttá válik majd képesítő vizsgák lebonyolítására is, 
amely szolgáltatásként is nyújtható külső felnőttképzők által szer-
vezett tanfolyamok számára.
A szenátorok több, az orvosképzés 2019/20-as tanévben megújí-
tott kurrikulumának módosítását érintő előterjesztésről is dön-
töttek, amelyek szerkezeti változásokat és kurrikuláris bővítése-
ket is tartalmaznak a tanterv folyamatos fejlesztése érdekében. 
Elfogadták az ÁOK vonatkozásában a kreditek teljesítését előse-
gítő javaslatcsomagot, amelynek részeként a nyári gyakorlatok 
kreditértéke egyről kettőre emelkedik, a mintatantervben pedig 
feltüntetésre kerülnek szemeszterenként a választható tárgyak, 
amelyek többször is felvehetők (pl. TDK-munka, klinikai munka, 
demonstrátori tevékenység, valamint új tárgyként jelenik meg a 
sport és életmód, ami kiváltható az egyetem sportszakosztályai-
ban történő versenysporttal is).
Döntöttek arról, hogy a május 1-jével megalakult Sürgősségi 
Orvostani Klinikához kerül a korábban az Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Klinikához rendelten működő Sürgősségi Orvos-
tan – Oxiológiai Tanszéki Csoport. Az új klinika három tárgy okta-
tását végzi majd: az Elsősegélyt I., a Sürgősségi orvostan és oxyo-
lógiát IV., valamint a hat hetes Sürgősségi orvostan válaszható kli-
nikai gyakorlatot VI. évfolyamon.
Az Általános Orvostudományi Kar vonatkozásában a következő 
tanév második félévétől új kötelezően válaszható tárgy indításá-
ról is döntés született Nefrológia: a molekulától a betegágyig cím-

Beszámoló a Szenátus augusztusi rendkívüli üléséről
Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Akkreditált Vizsgaközpont jöhet létre Szenátus augusztusi döntése alapján. 
A testület elfogadott több, az orvosképzés kurrikulumának módosítását érintő előterjesztést is, amelyek a tanterv folyamatos 
fejlesztését szolgálják, továbbá több kar esetében is döntöttek a kreditértékek harmonizálásáról.

sőoktatási intézmények között az élre törjön, flexibilisebb struk-
túrára van szükség, ahol kezükbe vehetik saját sorsukat. A kurató-
rium tagja dr. Bedros J. Róbert, a Szent Imre Kórház főigazgatója, 
aki nem tudott személyesen bekapcsolódni az ülésbe.
A  Szenátus megszavazta az SZMSZ modellváltással közvetlenül 
összefüggő, szervezeti és működési renddel kapcsolatos rendel-
kezéseinek, a modellváltással bekövetkező, foglalkoztatási jogvi-
szony változását érintő átmeneti rendelkezéseinek, az adminiszt-
ráció egyszerűsítését szolgáló rendelkezéseinek, valamint egyéb, 
a modellváltással közvetlenül nem érintett rendelkezéseinek 
módosítását. A  fenntartóváltással az egyetem jogállása költség-
vetési szervről államilag elismert nem állami egyetemre változik. 
Ezzel egyidejűleg felállításra kerül egy háromtagú közhasznúsági 
felügyelőbizottság, amelynek elnöke a Szenátus állandó meghí-

vott tagja lesz, csak úgy, mint a fenntartó kuratóriumának elnöke, 
vagy az általa delegált tag. 
A  fenntartóváltással hosszútávú – 25 éves – finanszírozási meg-
állapodás alapján lesz biztosított az állami támogatás, amelynek 
első ciklusa a közeljövőben megkötendő szerződés értelmében 
tervezetten 5 és fél évig, 2026. december 31-ig tart. A magasabb 
vezetői megbízások a módosítás értelmében az eddig érvény-
ben lévő hatvanöt helyett hetvenedik életév betöltéséig adha-
tók. A Szenátus döntése értelmében a kancellár egyetértési joga 
megszűnik, felváltja a pénzügyi ellenjegyzési jog, amely a gaz-
dasági következménnyel járó döntések/kötelezettségvállalások 
érvényességének kelléke.
Döntés született a Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj 
odaítéléséről.

mel. Megszavazták, hogy a VI. éven a kurrikulumreformmal beve-
zetett hathetes klinikai gyakorlat az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és 
Fogászati Klinikán is elvégezhető legyen. A  Bevezetés a beteg-
ellátásban tárgy előadásszériával is kiegészül az angol és német 
nyelvű képzéseken.
A testület döntése értelmében Pszichiátriai Tanszéki Csoport jön 
létre az Asklepios Campus Hamburgon (ACH) a Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinikához rendelten, továbbá szintén az ACH-n 
bevezetésre kerül a Klinikai vészhelyzetek című új tantárgy.
Módosul a Fogorvostudományi Kar kurrikuluma is, többségében 
olyan tárgyak kreditértékét korrigálják, ahol az alacsonyabb volt 
az óraszámnál. A  10 félév alatt teljesítendő kreditszám 300-ról 
311-re nő. Megszavazták a Gyógyszerésztudományi Karon az új és 
megújított mintatanterveket; a korrekciókra a kurrikulumreform 
óta eltelt év tapasztalatai alapján került sor, cél a tanulmányi elő-
rehaladás segítése, a tárgyak egymásra épülésének jobb bizto-
sítása, az egyenletesebb terhelés és krediteloszlás. Döntöttek az 
Egészségtudományi Kar kurrikulumának módosításáról, szintén a 
kreditharmonizáció keretében. Ennek érdekében egyebek mel-
lett I. és II. évfolyamban oktatnak majd olyan alapozó tárgyakat, 
amelyek minden szakirány számára kötelezőek.
Megszavazták az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhi-
giéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzés 
szak tantervének módosítását, amely keretében arányos kreditér-
ték mellett szabadon választható tárgyként lesznek meghirdetve 
a korábban kredittel nem járó egészségügyi alapozó tárgyak. 
Módosult az EKK Digitális Egészségtudományi Intézet egészség-
ügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező 
specializáció tanterve; változik többek között az angol szaknyelvi 
tárgyak elnevezése.
Döntöttek a szenátorok a 2022. évi állami, miniszteri kitüntetésre 
felterjesztett egyetemi munkatársakról.
Módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási 
Követelményrendszert érintő része, amely egyszerűsíti az okta-
tói, kutatói munkakörökre vonatkozó felvételi eljárást.
A  szenátusi ülés elején dr. Merkely Béla rektor tájékoztatást 
adott arról, hogy a július 15-i és augusztus 9-i elektronikus sza-
vazáson minden előterjesztést elfogadott a testület. Így július-
ban megszavazták az ÁOK 2021/2022-es tanévi tantárgyi követel-
ményrendszereit, az orvosképzés kurrikulumának egyes módosí-
tásait, az egészségügyi menedzser mesterképzési szak tantervei-
nek javítását, valamint a Klinikai Központ szervezeti egységeinek 
strukturális változását. Utóbbi érinti egy új pancreas betegellátó 
szervezeti egység kialakítását, valamint a II. Sz. Sebészeti Klinika 
szervezeti és funkcionális jogutódlását. Az augusztusi elektroni-
kus szavazáson elfogadták a Semmelweis Egyetem Napköziott-
honos Óvoda új alapító okiratát.

A  szenátusi ülésen részt vett az egyetemet az augusztus 1-ji 
modellváltás után fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvoskép-
zésért Alapítvány elnöke, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. 
vezérigazgatója. Csatlakoztak az egyetem közhasznúsági fel-
ügyelőbizottságának (fb) megválasztott tagjai is, akik a modell-
váltás kapcsán megújított SZMSZ értelmében a Szenátus meg-
hívottjai. Az fb tagjai dr. Nagy Zoltán professor emeritus, a tes-
tület elnöke, aki augusztus 1-jéig a Semmelweis Egyetem Kon-
zisztóriumának vezetője volt, valamint dr. Klebovich Imre és dr. 
Szabolcs Zoltán professor emeritusok. Az ülésen dr. Merkely 
Béla rektor röviden bemutatta a felügyelőbizottsági tagok szak-
mai pályáját.
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Szabó Ádám 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

– Számos minimálinvazív endovaszkuláris katéteres intervenciót 
honosított meg és fejlesztett tovább. Új alapokra helyezte és a 
világ élmezőnyébe vezette a hazai szívtranszplantációt, hozzá 
megteremtve és elindítva a hazai keringéstámogató műszív-prog-
ramot. Legfontosabb tudományos eredményei az experimentá-
lis és klinikai szívelektrofiziológia, a szívelégtelenség és a ritmu-
szavarok nem gyógyszeres kezelése, valamint az intervencionális 
kardiológia területén születtek. Vezetésével a Semmelweis Egye-

Dobozi Pálma, Horváth Dóra  
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az egyetem három munkatársa vehetett át Széchenyi-díjat 
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája 
során elért eredményeiért. Dr. Merkely Béla rektor, a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) doktora, a Kardiológiai Tanszék, 
valamint a Sportorvostan Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 
a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója nemzetkö-
zileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási eredményei, elhiva-
tott oktatói munkája, valamint kiemelkedően eredményes intéz-
ményvezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként 
részesült a kitüntetésben. Dr. Csanády László orvos-biológus, az 
MTA  doktora, a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet igaz-
gatója, a Biokémia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára az 
akadémia Lendület programjának ösztöndíjas kutatójaként vég-
zett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a sejtekben talál-
ható ioncsatornák vizsgálata terén elért eredményei kapcsán 
vehette át a kitüntetést. Dr. Poór Gyula Batthyány-Strattmann 
László- díjas orvos, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, az 
MTA  levelező tagja, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet, valamint az Országos Mozgásszervi Intézet főigazgató 
főorvosa a csontritkulás, illetve az ízületi gyulladások kutatása és 
gyógyítása terén elért rendkívüli eredményei, valamint a Nemzeti 
Osteoporosis Program kidolgozásában vállalt kimagasló szerepe 
miatt kapta az elismerést.  

Állami elismeréseket vehettek át az egyetem munkatársai

Honoris Causa címet adományozott dr. Merkely Bélának 
az Állatorvostudományi Egyetem 

A Semmelweis Egyetem tíz munkatársa vehetett át állami elismerést az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó díjátadó 
rendezvényeken.

Az idegek oxidatív károsodásának kutatása területén végzett több 
évtizedes, nemzetközileg is elismert munkája, valamint tudomá-
nyos közéleti szerepvállalása elismeréseként Magyar Érdemrend 
Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Ádám 
Veronika Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, 
biokémikus, az MTA rendes tagja, a  Semmelweis Egyetem profes-
sor emeritája. Az államalapítás ün nepén a március 15-e alkalmá-
ból odaítélt elismeréseket adták át. 
Hatan kaptak az egyetemről Magyar Érdemrend kitüntetés 
augusztus 27-én a Pesti Vigadóban. Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült a dr. Göböl 
Zsolt Viktor, a Szent Rókus Klinikai Tömb orvos főigazga-
tója, rektori biztosa, a Minimál Invazív és Egynapos Sebé-
szeti  Klinika   megbízott igazgatója; dr. Karlócai Kristóf And-
rás  kardiológus, a Pulmonológiai Klinika főorvosa; dr. Szendrői 
Miklós ortopéd sebész, az Ortopédiai Klinika egyetemi tanára, 
valamint dr. Viczián Edit Anna háziorvos, a Családorvosi Tan-
szék oktatója.
Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend 
Középkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át dr. Mandl 
József Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas biokémi-
kus, az MTA  rendes tagja, az Egészségügyi Tudományos Tanács 
elnöke, a Molekuláris Biológiai Tanszék professor emeritusa, 
továbbá dr. Süveges Ildikó, az orvostudomány doktora, a Sze-
mészeti Klinika professor emeritája.

tem országos szinten is kiemelkedő szerepet vállalt a koronaví-
rus-járvány elleni küzdelemben – emelte ki dr. Sótonyi Péter, az 
Állatorvostudományi Egyetem rektora dr. Merkely Béláról laudá-
ciójában. A Semmelweis Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepsé-
gen vehette át Honoris Causa díszdoktori címet. Intézményeink 
között pontosan 235 éves történelmi hagyományú együttműkö-
dés áll fenn mind az oktatás, mind a kutatás területén – mutatott 
rá dr. Sótonyi Péter, kiemelve, hogy a díjazott rektori tevékeny-
sége óta ez a közös munka minden korábbinál szorosabbá vált. 
Több ok miatt is kifejezetten örülök és megtisztelőnek tartom ezt 
a díszdoktori címet – hangsúlyozta köszönőbeszédében dr. Mer-
kely Béla, kiemelve az Állatorvostudományi Egyetem és a Sem-
melweis Egyetem közös gyökereit. Mint elmondta, utóbbi jog-
elődje nemcsak az orvosképzés magyarországi szülőhelye, hanem 
az állatorvosképzésé is. – Ezidáig hat alkalommal volt lehetősé-
gem a Honoris Causa díszdoktori címet átvenni a világ különböző 
pontjain, de ez az első, hogy ezt Magyarországon tehetem meg. 
Óriási megtiszteltetés ez egy olyan nagy tradíciójú egyetemtől, 
mint az Állatorvostudományi Egyetem – fogalmazott dr. Merkely 
Béla. A  rektor emlékezetetett rá: II. József az Általános Orvostu-
dományi Karon belül hozta létre az állatorvostudományi kurriku-
lum alapját biztosító intézetet, a diszciplína erősödésével pedig a 
képzés egyre inkább különvált, végül önálló főiskola, majd egye-
tem alakult. Kiemelte: a vakcinák kiteljesedését az állatorvostu-
dományból eredeztetjük, a védőoltás pedig minden idők egyik 
legnagyobb hatékonyságú orvosi vívmánya, és jelenleg is kulcs-
szerepet játszik a járvány elleni védekezésben. – A  közös jövő 
két önálló, autonóm egyetem számos lehetséges kooperációval, 
hiszen a tudományterületeink több helyen is kapcsolódnak egy-
máshoz – mutatott rá.
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Deme Tamás, Dobozi Pálma 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Gloviczki Péter a legnagyobb karriert befutott magyar szár-
mazású sebész, nemzetközi hírű szakember, aki tanulmányait a 
Semmelweis Egyetemen végezte, majd a Városmajori Klinikán – 
a nagy elődök mellett – sajátította el a sebészet és az érsebé-
szet alapjait – mondta a díjazottat méltató beszédében dr. Mer-
kely Béla. A  rektor kiemelte: dr. Gloviczki Pétert egész pályáján 
az a hitvallás vezette, hogy az orvoslás egy teljes életre szóló 
hivatás, amely során időt és fáradtságot nem kímélve egyetlen 
cél lebeghet szemünk előtt: a betegek segítése, és az, hogy min-
dent megtegyünk a gyógyulásuk érdekében. – Dr. Gloviczki Péter 
nyugdíjba vonulása évében, 2016 márciusában operálta 10 ezre-
dik betegét a gyógyítás fellegvárában, a rochesteri Mayo Klinikán. 
Minden egyes páciense biztos lehetett abban, hogy nemcsak a 
legkorszerűbb, legmagasabb szintű kezelésre, de emberileg is a 
maximumra számíthat tőle – fogalmazott dr. Merkely Béla.
A  díjazott életútját ismertetve felidézte: 1981-ben ösztöndíjas-
ként került a Mayo Klinikára, ahol gyorsan haladt előre pályája. 
2000-től 2010-ig a Mayo Klinika Érsebészeti Osztályának vezető 
professzoraként és a Gonda Vaszkuláris Centrum igazgatójaként 
nem csak az amerikai, hanem a nemzetközi érsebészet egyik leg-
kiemelkedőbb egyéniségévé vált. Az érsebészet számos terüle-
tének – főleg az aorta, a carotis artéria, a poplitea aneurysma, a 
vénás és nyirok betegségeknek, valamint az ér fejlődési rendel-
lenességeinek – nemzetközileg elismert szakértője. Nyugdíjba 
vonulása után a világ vezető érsebészeti folyóiratának, a Journal 
of Vascular Surgery-nek lett a főszerkesztője.  
Dr. Gloviczki Péternek folyamatos a kapcsolata Magyarországgal, 
a magyar érsebészekkel és az alma materrel, vagyis a Semmel-
weis Egyetemmel, amelynek díszdoktora. A  magyar szakorvos-
képzés és továbbképzés fejlesztésében is elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett. – Dr. Gloviczki Péter számomra az elhivatottság, a 
tisztesség, a fáradhatatlan munka, a gyógyítás iránti elkötelezett-
ség és az emberség megtestesítője, aki a hírnév és a rang ellenére 
megőrizte szerénységét, és mindig hangsúlyozza a csapatmunka 
fontosságát. Példaképként tekintünk rá, és ezek az értékek vezé-
relnek bennünket is immár több mint 250 éves egyetemünkön. 
Személye a Semmelweis Egyetem jelképe is lehet! – mutatott rá a 
rektor, hangsúlyozva, hogy a mostani díj méltó elismerése annak 
a páratlan pályafutásnak, mely fénylő csillagként mutat utat vala-
mennyi Semmelweis Polgár számára.
Dr. Gloviczki Péter – aki a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzé-
sért Alapítvány kuratóriumának tagja is – a Semmelweis Budapest 
Award 2020. évi kitüntetettje, ám a járványhelyzet miatt a szep-
tember 1-ji tanévnyitón vehette át az elismerést dr. Merkely Béla 
rektortól. A díjhoz kapcsolódó tudományos előadását az évnyitó 
másnapján tartotta meg a Semmelweis Szalonban The Art and 
Science of Venous Surgery címmel. Előadása kezdetén elmondta, 
büszke arra, hogy közel 50 éve a Semmelweis Egyetemen szer-
zett orvosi diplomát, és kifejezte háláját az egyetemi tanárainak 
– külön kiemelve dr. Kádár Anna és dr. Soltész Lajos profesz-
szorokat –, valamint a Városmajori Klinikán dolgozó kollégáknak, 
akik az érsebészetet egy életre megszerettették vele. Beszámolt 
a 150 éves Mayo Klinika történetéről és működéséről, ahol mint-
egy 40 évet töltött el. Beszélt szakterületéről, az érsebészetről, 
melybe nemcsak az artériák, hanem a vénák és nyirokutak prob-
lémái is beletartoznak. Elmondta, hogy bár mindhárom területen 

Dr. Gloviczki Péter a Semmelweis Budapest Award 
díjazottja
The Art and Science of Venous Surgery címmel tartotta meg tudományos előadását a Semmelweis Egyetemen dr. Gloviczki Pé-
ter, nemzetközi hírű érsebész, aki az ünnepélyes tanévnyitó keretében vehette át a Semmelweis Budapest Awardot dr. Merkely 
Béla rektortól. A teljes program felvétele megtekinthető az egyetem Youtube-csatornáján. 

kezelt betegeket, egyik fő feladata a Mayo Klinikán a vénasebé-
szet továbbfejlesztése volt. Bővebben szólt a vénasebészet rész-
leteiről, külön kiemelve a terület tudományos és gyakorlati olda-
lát. Fontos elemnek nevezte a transzlációs kutatást, a laboratóri-
umtól a betegágyig szemléletet, és számba vette tevékenységét 
ezen a területen. A  vénasebészet gyakorlati oldalaként a külön-
böző eljárásokról ejtett szót, így a nyílt vénasebészetről, illetve 
az endoszkópos és endovaszkuláris (ereken belül végzett) vénás 
beavatkozásokról. Összegzésként kiemelte, hogy a vénás beavat-
kozások hatékony és tartós módjai a vénás betegségek kezelésé-
nek, és javasolta, hogy minden érsebészeti központban oktassák 
és gyakorolják a vénasebészet tudományát és művészetét.
Dr. Gloviczki Péter életútjában fontos szerepe van a bűvészetnek. 
14 évesen kategóriagyőztes lett a Ki mit tud?-on, 1973-ban pedig 
ezüstérmet szerzett a párizsi bűvész világbajnokságon. A sikerek 
ellenére gyermekkori álmáról, az orvoslásról nem mondott le, de 
a bűvészet is élete fontos része maradt. A Szalonban tartott ese-
mény résztvevői megtekinthettek egy rövid bejátszást az 1973-as 
párizsi bűvészvilágbajnokságról, majd bemutatták a díjazottról 
készült Varázsgömb és szike című életrajzi kötetet.
A könyv szerzője, Kő András visszaemlékezett arra, hogy dr. Sán-
dor József, a Semmelweis Egyetem professzora hívta fel a figyel-
mét évekkel ezelőtt dr. Gloviczki Péterre, akivel először egy napi-
lap számára készített interjút, majd – köszönhetően az egyetem 
és dr. Merkely Béla támogatásának – megszülethetett a könyv, 
amely a Semmelweis Kiadó gondozásában jelent meg. 
Dr. Gloviczki Péter hangsúlyozta: nagy boldogság számára, hogy 
elkészülhetett a kötet, ami – mint fogalmazott – őszintén vissza-
adja a lelkivilágát. Kiemelte, hogy egész életében nagyon fontos 
volt számára a teammunka, a hozzá legközelebb álló team pedig 
a családja. Bemutatta az eseményen jelen lévő feleségét, Glo-
viczki Monikát, aki – mint hangsúlyozta – legjobb barátja, kol-
légája és írótársa is, továbbá három unokaöccsét, dr. Gloviczki 
Balázst, Gloviczky Tamást és Gloviczki Gábort. 

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem honlap-
ján olvasható, ahonnan elérhető az eseményről 
készült videófelvétel is: 
https://semmelweis.hu/hirek /2021/09/01/
elkezdodott-a-2021-22-es-tanev-a-semmel-
weis-egyetem/
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Dobozi Pálma 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Merkely Béla rektor a fórum kezdetén kiemelte: az egye-
tem vezetésének rektori kinevezése óta egyértelmű célja, hogy 
a Semmelweis Egyetem a világ legjobb felsőoktatási intézményei 
közé kerüljön. Bár számos előrelépés történt – így egyebek mel-
lett javultak a rangsorokban elfoglalt helyezések, a klinikai infra-
struktúra, valamint elindult a Családbarát Egyetem Program – a 
haladás nem tudott olyan mértékű lenni, mint szerették volna. 
Éppen ezért kérte a Semmelweis Egyetem, a Szenátus támoga-
tásával, hogy kerüljön be a modellváltó felsőoktatási intézmé-
nyek körébe. Az augusztus 1-jével életbe lépő fenntartóváltás-
sal alapvetően változik az egyetemi polgárok feladata – muta-
tott rá a rektor, példaként említve, hogy az épületek, amelyek-
ben az oktató, kutató, gyógyító munka folyik, mostantól az egye-
tem tulajdonába kerülnek. Ismertette a fenntartói feladatokat 
átvevő, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
5 fős kuratóriumának tagságát. Az elnök Orbán Gábor, a Rich-
ter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, a testület további tagjai dr. 
Gloviczki Péter, az amerikai Mayo Klinika érsebészeti osztályá-
nak volt vezető professzora, akinek pályája a Semmelweis Egye-
temről indult; dr. Bedros Róbert, a Szent Imre Kórház főigazga-
tója, valamint dr. Merkely Béla és dr. Szócska Miklós, az Egész-
ségügyi Közszolgálati Kar dékánja. A  rektor szólt arról is, hogy a 
modellváltás következtében az egyetem Szenátusának jogköré-
ben és feladataiban, valamint a Szervezeti és Működési Szabály-
zatban (SZMSZ) lényeges változás nem lesz. – A szakmai kurató-
rium által képviselt szellemiséggel sikerült tovább erősíteni az 
egyetem autonómiáját, annak a célnak az elérésében, hogy az 
egyetem mindhárom tevékenységi területén még jobb pozíciót 
foglaljunk el – fogalmazott a rektor.
Az egyetemet fenntartó alapítvány az államtól kapott vagyon-
juttatás keretében átveszi a Richter részvények 5 százalékát. 
A  modellváltozással párhuzamosan járó kezdő támogatás szol-
gálja az infrastrukturális elképzelések megvalósítását (elméleti 
és klinikai oktatás, tudományos kutatás, biotechnológiai innová-
ciók), továbbá lehetőséget ad béremelésre, amely teljesítményér-
tékelés alapján fog megvalósulni. 
Dr. Pavlik Lívia kancellár elmondta: az egyetem alapítványi fenn-
tartású közhasznú felsőoktatási intézményként folytatja a tevé-
kenységét, de mint közfeladatot ellátó szervezet továbbra is szo-
ros kapcsolat fűzi a magyar államhoz, amellyel két szerződés jön 
létre. Az egyik egy hosszú távú, 20-25 éven átívelő keretszerződés, 
amelyen belül rövidebb, több éves finanszírozási periódusokra 
szóló részletes szerződések jönnek létre a közfeladatok ellátására. 
A betegellátás finanszírozásával kapcsolatban továbbra is a Nem-
zeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) áll szerződésben az 
egyetem. A magyar és uniós pályázati források változatlanul elér-
hetőek lesznek. Fontos garanciális elem, hogy az államnak leg-
alább olyan feltételek mellett kell finanszíroznia a közfeladatok 
ellátását az alapítványi fenntartás esetén, mint a hasonló profilú 
állami vagy önkormányzati intézményekben. Ugyanez az alapelv 
garantált a fejlesztési források és a személyi juttatások esetén is. 
Kitért arra is, hogy az egyetem költségvetésének, éves beszámo-
lójának, intézményfejlesztési tervének elfogadásában nem lesz 
érdemi változás a jelenlegi folyamatokhoz képest.
Dr. Pavlik Lívia rámutatott: a közbeszerzési törvény szabályait 
továbbra is alkalmazni kell, mivel a források jelentős része a 
modellváltást követően is állami lesz. Ugyanakkor a központosí-
tott beszerzési rendszerekhez való csatlakozás (pl. KEF) nem lesz 

Rektori-kancellári fórumot tartottak a modellváltásról
Online fórumon válaszolta meg az egyetem vezetése a munkavállalók modellváltással kapcsolatos kérdéseit július 6-án, még 
a fenntartóváltás előtt. A Semmelweis Egyetem 2021. augusztus 1-jétől közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
fenntartásában működik, az ezzel kapcsolatos változások mintegy 4300 jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó egyete-
mi polgárt érintenek. 

kötelező. A  hatályos szerződések augusztus 1-je után is érvény-
ben maradnak, az alapítványi fenntartásban működő egye-
tem általános és teljes körű jogutódja a költségvetési szervként 
működő egyetemnek.
A kancellár kiemelte: az augusztus 1-jével életbe lépő változások 
nem vonatkoznak az egészségügyi szolgálati jogviszonyban fog-
lalkoztatottakra. A  modellváltás az egyetem több mint 10 ezer 
munkatársából mintegy 4300 főt érint, akik augusztus 1-je előtt 
közalkalmazotti jogviszonyban voltak. 
Fontos elem a jogviszonyváltozással érintett munkavállalói kör 
rendszeres bértömegének összességében kétszer 15 százalékos, 
de teljesítményalapon, differenciáltan megvalósuló béremelése. 
Ennek első lépése 2021. szeptember 1-jével történik meg. Dr. 
Reichert Péter, az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 
kiemelte, hogy a modellváltás kapcsán senkinek sem lehet ala-
csonyabb a bére, mint amit közalkalmazottként kapott, a bére-
lemek összetétele változhat, de a végösszeg negatív irányban 
nem. A  Kjt.-ben (a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény) 
szereplő pótlékok beépülnek például az alapbérbe. A  jubileumi 
jutalomra vonatkozó rendelkezések a modellváltást követően 5 
évig változatlanul fennmaradnak, ezt követően pedig életbe lép 
a kifejezetten az egyetemen töltött éveket elismerő Semmelweis 
Hűségprogram. A két rendszer közti átmeneti rendelkezéseket a 
következő időszakban dolgozzák ki.
Dr. Reichert Péter szólt még egyebek mellett a felmentésre 
vonatkozó szabályrendszerről, amellyel kapcsolatban a modell-
váltást követően még egy évig a Kjt.-t kell alkalmazni, a szabad-
ságok kérdéséről, valamint a nyugdíjazásra vonatkozó szabályok-
ról. Utóbbival összefüggő változás egyebek mellett, hogy a nyug-
díj munkaviszony melletti felfüggesztésének kötelezettsége – ide 
nem értve az egészségügyi dolgozókat – megszűnik. A  szabad-
ságok tekintetében a Munka törvénykönyve lesz az irányadó, ami 
20 nap alapszabadságot és életkor alapján számolandó pótsza-
badságokat állapít meg. Annak, akinek a Kjt. alapján magasabb 
mértékű pótszabadság járna, az érdekképviseletekkel való meg-
állapodás alapján továbbra is e szerinti pótszabadság biztosított, 
amíg az az előnyösebb, továbbá az oktatói munkakörben lévő, 
egészségügyi dolgozónak nem minősülő munkatársak számára 
az alapszabadságon és az életkor alapján járó szabadságon felül 
– e két elemet összesen negyvenöt napra kiegészítve – továbbra 
is jár majd oktatói pótszabadság. A  kiegészítés keretében járó 
napok az adott éven belül konferencialátogatásra, és egyéb az 
oktatási-kutatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szak-
mai feladatok ellátására használhatók fel. Az egyetemen egész-
ségügyi szolgálati munkaszerződéssel is rendelkező oktatóknak 
az alapszabadság mellett az Eszjtv. szerint jár az oktatói pótsza-
badság.
A fórum keretében Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesz-
tési rektorhelyettes tájékoztatást adott az egyetem vezetése és 
az érdekképviseletek által június 29-én aláírt megállapodásról, 
amely számos garanciális elemet tartalmaz. Példaként említette 
a cafeteria megduplázását, a változatlanul járó iskolakezdési hoz-
zájárulást és utazási utalványt, valamint egy kezdetben 25 millió 
forintos szociális segélyalap létrehozását.

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem honlap-
ján olvasható, ahonnan elérhető a modellvál-
tásról létrehozott GYIK felület is: https://sem-
melweis.hu/hirek /2021/07/07/modellval-
tas-tobb-mint-400-an-vettek-reszt-az-on-
line-rektori-kancellari-forumon/
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Harmadszor rendezték meg a Nyári Egyetemet
Idén is sok hallgatót vonzott az immár harmadszor megrendezett, kétnapos Nyári Egyetem programsorozat. A számos színes 
program és téma között volt pódiumbeszélgetés világsztár sportolókkal, fórum a modellváltásról, szakmai előadások, valamint 
tehetséggondozás és kultúra is.

Dobozi Pálma, Horváth Dóra, Szabó Ádám 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

– A  Nyári Egyetem nemcsak azért fontos, mert még a tanul-
mányok megkezdése előtt mutat be interdiszciplináris, min-
denkit érdeklő témákat, de azért is, mert a programsoroza-
ton való részvétellel krediteket is szerezhetnek – mutatott rá az 
első nap megnyitójában dr. Merkely Béla rektor. Ezt követően 
Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Csa-
ládokért (KINCS) elnöke tartott előadást Családok szerepe az uni-
versitas szellemiségében címmel. A  szakmai programban dr. Bor-
bély Judit, a Fogpótlástani Klinika egyetemi docense a 21. szá-
zadi technológia megjelenéséről beszélt a fogorvoslásban, dr. 
Németh Zsolt, az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Kli-
nika igazgatója a szájüregi rákok megelőzéséről és felismeréséről 
szólt. Dr. Balogh Brigitta, a Konduktív Pedagógiai Intézet főisko-
lai docense  A  gyógyulás, mint tanulás: a Pető-paradigma címmel 
tartott előadást, dr. Vissi Tímea, a Pető András Kar tudományos 
segédmunkatársa pedig a konduktív nevelés nagymozgás-vizs-
gálatait ismertette. Dr. Basa Bálint rezidens, a Gyógyszerészeti 
Intézet PhD-hallgatója a digitális technológia alkalmazási lehető-
ségeit részletezte a gyógyszerbevitelben, dr. Langer András, a 
Külső Klinikai Tömb Intézeti Gyógyszertár részlegvezetője pedig 
a 21. század klinikai gyógyszerészi feladatairól és kihívásairól tar-
tott előadást. Ezt követően az érdeklődők meghallgathatták dr. 
Merkely Béla rektor pódium beszélgetését Tokió olimpikonjaival: 
Olasz Anna világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszútávúszó-
val, Leimeter Dóra olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes vízi-
labdázóval, Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes, világbajnok, 
kétszeres Európa-bajnok hosszútávúszóval és Manhercz Krisz-
tián olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-baj-
nok vízilabdázóval. 
A nap második felében dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Köz-
szolgálati Kar dékánja a Mesterséges Intelligencia az adatvezérelt 
egészségügyben címmel tartott előadást. Az olimpiai bajnok bir-
kózó Lőrincz Tamással, valamint az olimpiai ezüstérmes birkózó 
Lőrincz Viktorral beszélgetett dr. Hermann Péter oktatási rek-
torhelyettes és dr. Mensch Károly, az Orális Diagnosztikai Tan-
szék egyetemi tanársegédje, aki egyben a testvérpár orvosi csa-
patának is a tagja. 
Dr. Szigeti Gyula, az Innovációs Központ igazgatója, Szepesi 
Dóra, social media manager, a Rektori Kabinetiroda munkatársa 
és Zsíros László, a szertar.com alapítója és üzemeltetője a Tudo-
mánykommunikáció szerepe az egészségügyben címmel tartott 
prezentációt. 
Dr. Tímár József, a II. Sz. Patológiai Intézet egyetemi tanára, dr. 
Blazsek József, az Orálbiológiai Tanszék egyetemi docense és 
Szél Melitta gyógyszerészhallgató a művészet szerepéről beszélt 
az orvosképzésben, és felhívták a figyelmet az egyetem első kre-
ditet érő, Hangszeres improvizációs gyakorlatok című művészeti 
kurzusára.
A  Nyári Egyetem második napja a modellváltásról szóló kere-
kasztalbeszélgetéssel kezdődött, amely során dr. Merkely Béla 
rektor kiemelte: a nagy és sikeres, a rangsorok TOP 100 kategó-
riájába tartozó amerikai egyetemek jellemzően mind non-profit 
szervezetként működnek. Orbán Gábor, a Nemzeti Egészség-
ügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a 
Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: az új rend-
szer célja, hogy egy olyan struktúra jöjjön létre, amely hatéko-
nyabban tudja a növekvő finanszírozási forrásokat felhasználni. 
Dr. Pavlik Lívia kancellár rámutatott, hogy az állami ösztöndíjas 
képzési forma megmarad, ilyen értelemben a hallgatók nem ész-

lelnek majd változást, ugyanakkor cél, hogy a minőségi tényezők 
– amik meghatározzák a diploma értékét és az itt töltött hallgatói 
éveket – tovább fejlődjenek. Ezt segíti az állammal megmaradó, 
de változó viszony, amelyet egy hosszútávú szerződéses keret-
rendszer szabályoz majd. Dr. Hankó Balázs, felsőoktatásért fele-
lős helyettes államtitkár elmondta: az oktatás, a kutatás és az inf-
rastruktúra tekintetében olyan ösztönző minőségi és teljesítmé-
nyindikátorokat rögzít a finanszírozási szerződés, amely a hallga-
tók érdekét szolgálja. Ambiciózus cél a TOP 100 közé való bejutás, 
amit a modellváltásról szóló jogszabály is nevesít, és ezt is segíti 
a változás – tette egyértelművé. Dr. Hermann Péter oktatási rek-
torhelyettes, a beszélgetés moderátora összefoglalóan a hallga-
tókat érintő elemeket hangsúlyozta: az állami finanszírozásban, a 
tanulmányi és szociális ösztöndíjakban, a kollégiumi helyekben 
nem lesz változás, sőt éppen az a cél, hogy tovább bővüljenek a 
lehetőségek. 
Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémiá-
ért, valamint a Stipendium Hungaricum Programért felelős állam-
titkár és dr. Pop Marcel, a nemzetközi kapcsolatok igazgatója dr. 
Merkely Béla rektorral tartottak pódiumbeszélgetést. Dr. Szalai 
Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója és dr. Szabó 
Attila klinikai rektorhelyettes, az egyetemen működő Kerpel-Fro-
nius Ödön Tehetséggondozó Program vezetője a Tehetséggon-
dozás a felsőoktatásban címmel tartott előadást. Majd dr. Szabó 
Attila a poszt-COVID-szindrómát ismertette a hallgatósággal.  
Online, élőben jelentkezett be Tokióból, az ott zajló nyári para-
limpiai játékokról Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizott-
ság elnöke, emellett dr. Túri Ibolya, a Pető András Kar tudomá-
nyos dékánhelyettese, a Konduktív Pedagógiai Intézet főiskolai 
docense beszélgetett Lévay Petra parasportolóval és edzőjé-
vel, Molnár Gergővel. Vitézy Dáviddal, a Budapesti Fejlesztési 
Központ (BFK) vezérigazgatójával Tripolszky Bálint, a Hallgatói 
Önkormányzat (HÖK) elnöke és dr. Hegedűs Tamás, az Alumni 
Igazgatóság igazgatója, a Fogpótlástani Klinika klinikai orvosa 
tartott kerekasztalt. A  programsorozat zárásaként dr. Hermann 
Péter oktatási rektorhelyettes kérdezte Liu Shaolin Sándor és 
Liu Shaoang olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar rövidpá-
lyás gyorskorcsolyázókat. 

A Nyári Egyetem mindkét napjáról részletes beszá-
moló olvasható a honlapon: https://semmelweis.
hu/hirek/tag/nyari-egyetem-2021/
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Szabó Ádám Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Hálakoncerttel mondott köszönetet a Semmelweis Egyetem 
azoknak az egyetemi dolgozóknak és hallgatóknak, akik részt 
vállaltak a COVID-19 elleni küzdelemben az elmúlt másfél évben. 
A Művészetek Palotájában (MÜPA) a tanévnyitó estéjén megren-
dezett eseményen – amelyen a Medikus Zenekar lépett fel Dubó-
czky Gergely vezénylésével – több mint 1000-en vettek részt. 
Dr. Merkely Béla rektor az eseményt megnyitó beszédében 
méltatta az egyetem és a Semmelweis polgárok helytállását. – 
Amikor láttam, hogy a harmadik hullámot sikerül leküzdenünk, 
elkezdtem számba venni, hogy kiknek köszönjük meg kiemel-
ten az áldozatos munkát. Csak a munkatársaink körében 4000-ig 
jutottam a számolásban, és a hallgatóink közül még ugyaneny-
nyien, vagyis összesen 8 ezren kapnak Semmelweis Hőse elisme-
rést egyetemünkön. De mindenki mást is köszönet illet, aki részt 
vállalt a vírus elleni küzdelemben – fogalmazott dr. Merkely Béla, 
hozzátéve: a pandémia kezelése során soha nem látott együtt-
működés és összefogás alakult ki az egyetemen, a hallgatóktól a 
rezidenseken át az orvosokig, szakdolgozókig, oktatókig, a hát-
tértámogatást nyújtó munkatársakig mindenki kész volt tehet-
sége, ideje, erőfeszítése legjavát adni. A  COVID-elleni küzdelem 
elődeink nagy történelmi időszakokban mutatott helytállásá-
hoz hasonlóan, méltó módon kerül be egyetemünk történetébe. 
Mindez egy komoly erőt, erős alapot ad nekünk ahhoz, hogy 

Szabó Ádám Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

– Újra és újra, napi szinten bizonyítja, hogy nem pusztán a bete-
geiért mindenre kész orvos, nagyszerű, a klinikát új fejlődési 
pályára állító igazgató, a diákok által nagyra tartott professzor, de 
nagyszerű kolléga és rendkívüli ember is, akire mindig lehet szá-
mítani – fogalmazott köszöntőjében dr. Merkely Béla dr. Müller 
Veronikáról, a Pulmonológiai Klinika igazgatójáról. A díjazott az 
idei Semmelweis napi ünnepségen vehette át az egyetem legma-
gasabb kitüntetését, a Pro Universitate életműdíjat. Ehhez kap-
csolódóan most ünnepélyes keretek között adták át a Gyémánt 
László festőművész által készített festményt, melyet a rektori 
épület első emeleti folyosóján állítottak ki.
A rektor kiemelte az egyetem szerepét a koronavírus-járványban, 
hangsúlyozva, hogy a Pulmonológiai Klinika a kezdetektől részt 
vett a COVID-ellátásban, az akut esetek mellett pedig az elsők 
között kezdtek el a koronavírus tüdőt érintő, hosszú távú hatá-

Festmény készült a Pro Universitate életműdíjas dr. Müller 
Veronikáról

Hálakoncert a COVID-hősöknek

Ünnepélyes keretek között adták át a dr. Müller Veronikáról készült festményt, melyet a Pro Universitate életműdíjához kapcso-
lódóan Gyémánt László festőművész készített a Pulmonológiai Klinika igazgatójáról. 

saival és a betegség utógondozásával is foglalkozni. – Dr. Mül-
ler Veronika vezetésével a Tömő utcai járványtömb egy nemzet-
közi szinten is egyedülálló COVID-ellátó intézménnyé vált, mely 
nemcsak a beteg embertársaink gyógyításán dolgozott, de az 
ott folyó kiemelkedő szakmai munkával az egyetem megbecsült-
ségéhez és társadalmi elismertségéhez is nagyban hozzájárult – 
mutatott rá a rektor.
A Pro Universitate életműdíjat olyan személy kaphatja, aki mun-
kásságával hozzájárult az egyetem fejlődéséhez, célkitűzéseinek 
megvalósulásához, hazai és nemzetközi hírnevének öregbítésé-
hez, és aki életpályája során bizonyította, hogy méltó az egyetem 
elismerésére. Mint azt dr. Merkely Béla kiemelte, a Szenátus eze-
ken túl a COVID-19 járvány elleni küzdelemben elért kimagasló 
teljesítménye miatt ítélte oda az elismerést dr. Müller Veroniká-
nak, aki 24 éve dolgozik a Semmelweis Egyetemen, 11 évig volt a 
Pulmonológiai Klinika igazgatóhelyettese, 2018. július 1-től pedig 
dr. Losonczy György után annak igazgatója. 
– Köszönöm az egyetemi vezetés bizalmát és töretlen támogatá-
sát, hogy a SARS-CoV2 okozta COVID-19 ellátásban a Pulmonoló-
giai Klinikát és személyemet érdemesnek tartotta ezen feladatok 
legközvetlenebb és első vonalú ellátására – fogalmazott köszönő-
beszédében dr. Müller Veronika, hozzátéve: biztos benne, hogy 
a világjárvány minden most élő orvos, egészségügyi dolgozó és 
valamennyi Semmelweis Polgár számára egy életre meghatározó 
időszakot jelentett. Köszönetét fejezte ki kollégái, az egyetemi 
vezetés, a társklinikák orvosai, valamint a betegellátók, szakdol-
gozók, ápolók, a gazdasági-műszaki vonalon dolgozó kollégák és 
hallgatók felé is.
A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem 
honlapján olvasható: https://semmelweis.hu/
hirek/2021/08/24/festmeny-keszult-a-pro-uni-
versitate-eletmudijas-dr-muller-veronikarol/

megkezdjük közösen egyetemünk következő 250 évét építeni! – 
hívta fel a figyelmet a rektor. 
Az est folyamán bemutatták a Kommunikációs és Rendezvény-
szervezési Igazgatóság által készített kisfilmet is, amelyben a 
koronavírus elleni küzdelem néhány pillanatát felvillantva mon-
dott köszönetet dr. Merkely Béla rektor a COVID-hősöknek. 
Az esemény főszervezői Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fej-
lesztési, dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes voltak.
A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem honlapján 
olvasható, ahol a COVID-hősöknek köszönetet 
mondó kisfilm is megtekinthető: 
https://semmelweis.hu/hirek /2021/09/02/
ezernel-is-tobben-vettek-reszt-a-covid-hosok-
nek-rendezett-halakoncerten/
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Semmelweis Hőse díjjal jutalmazzák a járványban 
szerepet vállaló munkatársakat
Semmelweis Hőse oklevelet és porcelán plakettet adtak át az elmúlt időszakban három rendezvény keretében a Szent Rókus 
Klinikai Tömb, a központi szervezeti egységek, valamint a Fogorvostudományi Kar munkatársainak a koronavírus-járvány ideje 
alatt végzett munka elismeréseképpen. Összességében közel nyolcezer egyetemi polgár kapja meg ezt a kitüntetést. 

Bódi Bernadett, Dobozi Pálma, Szabó Ádám 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A Semmelweis Hőse elismerést dr. Merkely Béla rektor, dr. Pavlik 
Lívia kancellár és dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, Klinikai 
Központ elnök alapította. A díj minden munkatársat és hallgatót 
megilleti, akik részt vettek az egyetem koronavírussal összefüg-
gésben kezelt betegeinek ellátásában, diagnózisában, vagy hát-
tértámogatóként segítették ezt a munkát.
Az elismeréssel járó oklevelet és porcelán plakettet először július 
elején a Szent Rókus Klinikai Tömb 145 dolgozójának ítélték oda, 
akik ünnepélyes keretek között vehették át a díjat a Semmelweis 
Szalonban dr. Merkely Bélától és dr. Szabó Attilától. – Önök mind-
annyian kiemelkedő szerepet vállaltak a koronavírus elleni küz-
delemben: a tömb nemcsak COVID-ellátóként, PCR-szűrőállomás-
ként és az egyetem egyik legnagyobb oltópontjaként működött, 
de ezzel párhuzamosan a pandémia teljes ideje alatt folytatódott 
itt a nem COVID-os krónikus és ápolási ellátás is – fogalmazott a 
ceremónián dr. Merkely Béla. A rektor hozzátette: mindez hatal-
mas helytállást és áldozatvállalást követelt az itt dolgozóktól, de 
Semmelweis Polgárokhoz méltó módon bebizonyították, hogy 
számukra a betegek a legfontosabbak. Semmelweis Nap alkal-
mából a Szent Rókus Klinikai Tömbnél koszorút helyezett el Sem-
melweis Ignác szobránál dr. Merkely Béla, dr. Szabó Attila és Szili- 
Darók Ildikó alpolgármester, továbbá dr. Göböl Zsolt, a Szent 
Rókus Klinikai Tömb főigazgatója. Beszédében a rektor kiemelte: 
az idei a második alkalom, amikor itt koszorúznak, hiszen a Szent 
Rókus Klinikai Tömb 2020. június 1-jétől az intézmény része. – Az 
integráció egy száz éve nem látott járványhelyzetben mérettetett 
meg, de a rendkívüli körülmények között is jól vizsgázott. 
A központi szervezeti egységeknél mintegy 35 támogató fel-
adatokat végző szervezeti egység több mint 400 munkatársa 
kapta meg az elismerést, amelyet dr. Merkely Béla és dr. Pavlik 
Lívia a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett ünnepségen 
adott át. – A Semmelweis Egyetem munkatársai az elmúlt másfél 
évben bebizonyították, hogy együtt bármire képesek és össze-
fogással semmi sem lehetetlen – hangsúlyozta beszédében dr. 
Merkely Béla. A rektor emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-jár-
vány elleni harc és a nagyszámú fertőzött gyógyítása érdekében 
az egyetem teljes betegellátását át kellett alakítani, ez az időszak 
pedig az orvosok és szakdolgozók mellett számos további terü-
let munkatársaitól is példaértékű helytállást igényelt, akik elő-
segítették az egyetem és a betegellátás zavartalan működését 
a rendkívüli körülmények között is. – Az elismerést most átvevő 
Semmelweis Polgárok eltérő munkát végeznek és az egyetem 
különböző szervezeti egységeinél dolgoznak. Egy azonban közös 
bennük: mindannyian erőn felül teljesítettek, azon munkálkodva, 
hogy minél hamarabb magunk mögött hagyhassuk a koronaví-
rus-járvány nehezét – mondta.
– Ez egy háborús időszak volt, amelyben eddig három csatát kel-
lett megvívnunk, és mindegyikben szükség volt a frontvonalban 
harcolókra, akik a betegellátásban vettek részt, éppúgy mint a 
második sorban vagy a hátországban feladataikat hősiesen tel-
jesítőkre – emelte ki beszédében dr. Pavlik Lívia kancellár, utalva 
arra is, hogy az egyetem polgárainak helytállására a hét minden 
napján, a nap 24 órájában szükség volt. Dr. Pavlik Lívia szólt arról 
is, hogy sajnos családi tragédiák és veszteségek is kísérték a jár-
ványt, ugyanakkor a Semmelweis Polgárok mindannyian segítet-
tek abban, hogy ezek számossága minél kisebb legyen. – Legye-

nek büszkék önmagukra, és az az összefogás, egymásra figyelés, 
ami jellemezte a mindennapokat, legyen velünk a jövőben is – 
hangsúlyozta dr. Pavlik Lívia.
A Fogorvostudományi Karon 150 dolgozónak ítélték oda a Sem-
melweis Hőse kitüntetést, amelyet dr. Szabó Attila, dr. Hermann 
Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor dékán adott 
át. Dr. Szabó Attila emlékeztetett rá, hogy a Semmelweis Egyetem 
már a járvány kezdetén a vírus elleni harc élére állt, egy év alatt 
mintegy 6 ezer fekvő- és ugyanennyi járóbeteget láttak el a koro-
navírussal összefüggésben. A második és harmadik hullámban 
1200 ágyat működtettünk, melyen a harmadik járvány csúcsán 
900 COVID-beteget ápoltunk egyidőben, ezzel nemcsak hazánk, 
hanem Európa egyik legnagyobb koronavírus betegellátó intéz-
ményeként vettük részt ebben a harcban – mutatott rá. – Büszke 
vagyok rá, hogy több mint nyolcezer Semmelweis Polgár vett és 
vesz részt a mai napig a járvány elleni küzdelemben. Igazi hősök 
Önök, akik ilyen szélsőséges körülmények között, kilépve a kom-
fortzónájukból gondolkodás nélkül vállalták a plusz feladatokat – 
fogalmazott dr. Szabó Attila.
A Fogorvostudományi Kar munkatársai nem klasszikusan a 
COVID-elleni küzdelem első vonalában harcoltak, ám mégis az 
első vonalba kényszerültek – idézte fel dr. Hermann Péter. Emlé-
keztetett rá, a fogorvosi ellátás eljárási rendjének 2020. márciusi 
megváltoztatását követően a kar dolgozói rendkívüli szerepet 
vállaltak Budapesten és Pest megyében a lakosság fogászati ellá-
tásában. A járvány ideje alatt minden hozzánk forduló beteget 
folyamatosan ellátunk – szögezte le. Emellett a kar munkatársai is 
részt vállaltak a H-UNCOVER mellett a PCR-szűrésekben, valamint 
az oltópontokon végzett munkában egyaránt. Az átadó után dr. 
Gerber Gábor dékán mondott köszönetet a díj életre hívásáért, 
továbbá háláját fejezte ki a díjazottaknak munkájukért, kiemelve 
azt a csapatmunkát, amiben a betegellátás mellett az adminiszt-
ratív területen dolgozók is kivették a részüket.

A cikkek teljes terjedelemben, valamint a díjazot-
tak névsora és a képgaléria a Semmelweis Egye-
tem honlapján tekinthető meg: 
https://semmelweis.hu/hirek/tag/semmelweis-
hose/

https://semmelweis.hu/hirek/tag/semmelweis-hose/
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Robotsebészeti program indul az egyetemen
A Semmelweis Egyetem manuális szakmákat képviselő munkatársai, valamint hallgatói tesztnappal egybekötött bemutatón is-
merhették meg a legmodernebb sebészrobotot, a Da Vinci Xi-t. Az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikán 
megrendezett eseményen dr. Merkely Béla rektor bejelentette azt is: a jövőben Magyarországon elsőként a Semmelweis Egye-
temen indulhat robotsebészeti program a gyógyításban és az oktatásban.

Szabó Ádám, Deme Tamás 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Magyarországon először a Semmelweis Egyetemen mutatták be 
a legmodernebb, újgenerációs sebészrobot készüléket, a Da Vinci 
Xi-t. Az eszközt forgalmazó cégcsoport (SofMedica – Life Saving 
Innovation) jóvoltából két napra érkezett az egyetemre a gép, 
amelyet augusztus 24-én az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gaszt-
roenterológiai Klinika tantermében állították fel, és ki is próbál-
hatták az egyetemi munkatársak és hallgatók.
Dr. Merkely Béla beszédében kiemelte: rektori pályafutása kez-
detétől fogva, sőt, már korábban, a Klinikai Központ elnökeként 
is azon dolgozott, hogy az egyetemre hozhassanak egy ilyen esz-
közt. Hozzátette: a legnehezebb feladat egy ilyen projektnél a 
gépet működtető gyakorlott, multidiszciplináris sebészeti közös-
ség összeállítása, valamint az eszköz finanszírozása. Annak érde-
kében, hogy a jövőben a Semmelweis Egyetemen is elérhető 
legyen egy Da Vinci robotsebészeti eszköz, már összeállt egy fia-
tal orvosokból és tapasztalt professzorokból álló, robotsebészet 
iránt érdeklődő közösség, akik el is kezdték ilyen irányú tanulmá-
nyaikat. Az eszköz a betegellátás mellett az oktatásban, a szak-
orvosképzésben is használható, így az ezzel elvégzett műtétek 
költségét az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóvoltából 
az egyetem oktatási finanszírozási szerződése biztosítja, de a ter-
vek szerint a jövőben a beavatkozások a Nemzeti Egészségbizto-
sítási Alapkezelő (NEAK) támogatásával is végrehajthatóak lesz-
nek. Az új műtéti technika segítségével elsősorban komplexebb 
urológiai, nőgyógyászati, hasi, valamint fej-nyaksebészeti ope-
rációk végezhetőek, így a Da Vinci az orvostanhallgatók, sebész 
rezidensek képzése mellett a betegek számára is hatalmas előnyt 
jelent, hiszen ezt jelenti az egyetem innovációra, gyógyításra és 
oktatásra épülő hármas egysége – hívta fel a figyelmet a rektor.
Nagyon remélem, hogy a gép hozzájárul a Semmelweis Egyetem 
további fejlődéséhez is. Köszönöm sebész kollégáimnak, hogy 
időt és energiát fordítanak arra, hogy a készülékkel a lehető leg-
jobb, legpontosabb, legkevesebb szövődménnyel járó műtéteket 
végezhessék el a jövőben – fogalmazott dr. Merkely Béla.

Dr. Szijártó Attila, az I. Sz. Sebészeti és Interven-
ciós Gasztroenterológiai Klinika igazgatója előadá-
sában bemutatta a hazai és nemzetközi sebészet 
történetét és fejlődését, külön kitérve a robotse-
bészetben rejlő lehetőségekre. Dollinger Gyulá-
nak, az első hazai epekő műtét elvégzőjének, a 
klinika korábbi tanszékvezetőjének úttörő mun-
kájáról szóló, az Orvosi Hetilapban megjelent 
publikáció, és az intelligens, szemi-automatikus 
műtéti rendszert ismertető cikk között mindösz-
sze 110 év telt el. Ez jelzi a sebészet fejlődését – 
emelte ki az igazgató, aki ezt követően számba 
vette a legjelentősebb sebészeti innovációkat az 
ókortól kezdve egészen a laparoszkópos sebésze-
tig. – A  korábban a laparoszkópos műtétek ellen 
szóló olyan érvek, mint a magasabb operatív költ-
ségek vagy a hosszú tanulási görbe, elhanyagol-
hatóvá váltak, hiszen ma már egy sebész rezidens 
több laparoszkópos epehólyag eltávolítást végez 
a szakvizsgáig, mint nyitottat – mutatott rá dr. Szi-
jártó Attila, hozzátéve: minden műtét, amit ilyen 
technikával oldanak meg jelenleg, robottal is vég-
rehajtható, ez azonban visszafelé már nem mindig 
igaz, hiszen például bizonyos májsebészeti és has-

nyálmirigytumorokkal kapcsolatos beavatkozások kényelmeseb-
bek és ergonomikusabbak is sebészrobot segítségével.
Az igazgató kiemelte: az egyetemen elinduló robotsebészeti 
program magában az egészségügyben is komoly fejlődést és 
modernizációt jelentene, hiszen bizonyos beavatkozások ilyen 
eszközzel biztonságosabban, precízebben végezhetőek el, ráadá-
sul a fejlesztés segítségével csökken a betegek kórházi ápolásá-
nak ideje, gyorsabbá válik a felépülés, de a technológia segíthet a 
fiatal sebészek képzésében és vonzóbbá teheti számukra a hazai 
munkavégzést is.
A minimál invazív sebészet Magyarországon európai és világszin-
ten is magas színvonalon működik, a következő lépés a robotasz-
szisztált sebészet felé való elmozdulás, amiben remélhetőleg a 
Semmelweis Egyetem úttörő munkát végezve példával jár majd 
mindenki előtt – mutatott rá dr. Szijártó Attila.
Ezt követően Harris Palaondas, a SofMedica Life Saving Innova-
tion ügyvezető igazgatója bemutatta a cégcsoport tevékenysé-
gét, valamint a legújabb generációs sebészrobot készülék, a Da 
Vinci Xi előnyeiről is beszélt. Elmondta, hogy a SofMedica 1994 
óta működik, Európában négy országban (Románia, Görögor-
szág, Bulgária, Ciprus), Magyarországon pedig idén április óta 
van jelen, ahol jelenleg a Da Vinci sebészeti robotok kizáróla-
gos forgalmazója a SofMedica Life Saving Innovation. A Da Vinci 
sebészrobot-rendszert világszerte használják, több mint 6000 
ilyen működik jelenleg és tavaly több mint 1,2 millió Da Vinci-mű-
tétet hajtottak végre. Példaként elmondta, hogy az USA-ban jel-
lemzően minden műtőnek van egy saját Da Vinci rendszere, míg 
régiónkban ott tartunk, hogy a kórházak az első rendszerük mellé 
most kezdik megrendelni a második, harmadik gépüket. Harris 
Palaondas kiemelte, hogy a robotasszisztált sebészeti rendszerek 
segítségével a sebészek precízebb műtéteket tudnak végrehaj-
tani, ami számos előnnyel is jár mind a betegek, az orvosok és a 
kórházak számára. 
Az előadásokat követően a manuális szakmák képviselőinek, vala-
mint a hallgatóknak lehetőségük volt kérdéseket feltenni a robot-
sebészettel kapcsolatban, valamint ki is próbálhatták az eszközt.
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Dr. Roska Botond vezetésével kezdődik kutatás a 
látás helyreállítására az egyetemen
300 millió forint támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Élvonal – Kutatási Kiválósági Program 
keretében a Semmelweis Egyetem dr. Roska Botond által vezetett kutatási projektje. Az Újszerű megközelítések a látás helyre-
állítására és a látásvesztés lassítására című pályázatot az egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete koordinálja, a 
résztvevők között van a dr. Roska Botond vezette bázeli intézet és az egyetemi Szemészeti Klinika mellett a Femtonics Kft. is.

Dobozi Pálma 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  pályázati támogatásból elinduló kutatás során szoros együtt-
működésben dolgozik majd három budapesti kutató, valamint a 
bázeli intézet. Mint azt dr. Roska Botond részletezte, az együtt-
működés résztvevői dr. Szabó Arnold, az Anatómiai, Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet egyetemi tanársegédje, a Retina Laborató-
rium vezetője, dr. Rózsa Balázs, a Femtonics Kft. alapító tulajdo-
nosa, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársa, vala-
mint dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Szemészeti Klinika igazgatója. – 
A Semmelweis Egyetem anatómiai intézetében elektrofiziológiai 
és molekuláris kísérleteket végzünk emberi post mortem retinán. 
A Femtonics legkorszerűbb 3D két-foton mikroszkópjaival fogunk 
optikai kísérleteket végezni emberi retinákon a Femtonics létesít-
ményeiben. A molekuláris eszközöket a bázeli Molekuláris és Kli-
nikai Szemészeti Intézetben (IOB) fejlesztjük. A három budapesti 
szakember szorosan együttműködik majd az IOB munkatársaival 
– fejtette ki a kutatásvezető.
Az Élvonal – Kutatási Kiválósági Program keretében, 300 millió 
forint támogatással megvalósuló projektnek három fő célja van. 
Ezek egyike, hogy megpróbálják helyreállítani a vak retinák szín-
látását. További cél egy intelligens optogenetikai szemüveg létre-
hozása, amely valós időben kiszámítja az optogenetikusan transz-
dukált retina ingerlési mintázatát úgy, hogy a látóideg aktivitása 
a legjobban megközelítse az egészséges emberi retina aktivitá-
sát. Mindezeken túl a ganglionsejtek pusztulásának mechanizmu-
sát is vizsgálják majd, amely segítséget jelenthet a későbbiekben 
a sejtek degenerációját lassító terápiák tervezésében.
Dr. Roska Botond kiemelten fontosnak tartja a hazai szakembe-
rekkel való együttműködést. – Dr. Szabó Arnold találta fel azt a 
módszert, amellyel az emberi retina post mortem 14 héten át 
életben tartható, és ez dr. Rózsa Balázs által készített világelső 
3D két-foton lézermikroszkópokkal és dr. Nagy Zoltán Zsolt sze-
mészeti betegségekkel kapcsolatos szakértelmével kombinálva 
nagy lehetőségeket rejt magában – fogalmazott.
– A pályázat sikere a résztvevő partnerek több mint hét évre visz-
szanyúló intenzív együttműködésének az eredménye. Az elmúlt 
évek nagyon sok energiabefektetést és munkaórát igénylő kísér-
letsorozataiban több úttörő technikát és eljárást dolgoztunk ki, 
illetve fejlesztettünk tovább, melyekkel korábban elképzelhetet-
lennek vélt kísérletek elvégzése is lehetővé vált az izolált, test-
ből eltávolított emberi retina szöveten – nyilatkozta dr. Szabó 
Arnold. Hozzátette, hogy dr. Roska Botond munkacsoportjával 
nagy presztízsű, többek között a Nature Neuroscience-ben, a 
Neuronban, a Science-ben és a Cell-ben megjelent közös publi-
kációkat jegyeznek.
– A  projekthez kapcsolódóan egy olyan, 44 szabadalomra és 
több mint tíz nagy presztízsű cikkre épülő lézermikroszkópos 
eljárást fejlesztünk ki dr. Roska Botonddal és dr. Szabó Arnold-
dal, amely képes a humán agy és retina minták térben elhelyez-
kedő komplex neuronhálózatainak akár több száz mintán történő 
nagy sebességű párhuzamos mérésére. Mindez lehetővé teszi 
többek között, hogy a terápiás célra optogenetikusan transzdu-
kált retinaminták közül kiválasszuk azokat, amelyek a leghatéko-
nyabban nyerték vissza fiziológiás működésüket. Dr. Nagy Zoltán 
Zsolt segítségével egy új, a lézermikroszkópos eljárásra épülő, 
sejtszintű feloldást adó szemészeti diagnosztikai módszer alap-

jait szeretnénk letenni, amely egyben segíti a genetikai terápián 
átesett betegek részletes vizsgálatát – hangsúlyozta dr. Rózsa 
Balázs.
A  mostani pályázat keretében megvalósuló kutatáshoz szüksé-
ges retinaszöveteket a Szemészeti Klinika biztosítja, amelynek 
egy másik, ezzel párhuzamosan futó projektben is fontos sze-
repe lesz. Mint arra dr. Nagy Zoltán Zsolt igazgató emlékezte-
tett: a bázeli IOB és a klinika, valamint az Anatómiai, Szövet- és 
Fejlődéstani Intézet már korábban tudományos együttműködési 
szerződést kötött, amely értelmében az egyetemi klinika is az 
egyik helyszíne lesz a későbbiekben betegek bevonásával meg-
valósuló, optogenetikai terápiával kapcsolatos kutatásnak, amely 
megkapta az Egészségügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ engedélyeit is a közelmúltban. 

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem honlapján 
olvasható: 
https://semmelweis.hu/hirek /2021/07/15/
d r - r o s k a - b o t o n d -ve z e t e s eve l - i n d u l - k u -
tatas-a-latas-helyreallitasara-a-semmel-
weis-egyetemen/

30 egyetemi projekt nyert pályázati 
forrást alapkutatási pályázatokon
Közel 1,2 milliárd forintnyi támogatást nyert el az elkövetkező 
3, illetve 4 évre a Semmelweis Egyetem 30 kutatócsoportja 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által 
meghirdetett alapkutatási pályázatokon. Az egyéni kutató-
kat és kutatócsoportokat megcélzó, úgynevezett OTKA-tí-
pusú programok a legkülönbözőbb kutatói kezdeményezésű 
projektek finanszírozásával, három pályázati kategóriában – 
Kutatási témapályázatok, Fiatal kutató kiválósági program, 
Posztdoktori kiválósági program – segítik a hazai tudomá-
nyos élet legkiválóbb kutatóinak szakmai fejlődését, ered-
ményeit és nemzetközi elismertségét.
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Megújult a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika 

Családbarát munkahely tanúsító védjegyet nyert el az egyetem

Korszerűsítették a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika A és B épületét, emellett új kórtermet, kúraszerű részleget és labo-
rokat is kialakítottak a klinikán. A felújításokat dr. Merkely Béla rektor bejárás keretében tekintette meg. A beruházás kiemelt 
kormányprogramban valósult meg.

Dobozi Pálma  
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Hét témakörben több mint 70 szempontot értékelve ítélték oda a 
Semmelweis Egyetem számára a Családbarát munkahely tanúsító 
védjegyet. Az intézmény a következő két évben viselheti a címet, 
amellyel elismerték egyebek mellett az egyetem 2020-ban indí-
tott családbarát programjának intézkedéseit is. Az egyetem a leg-
kiemelkedőbben a szervezeti szolgáltatások, a fizikai és mentális 
egészség támogatása, valamint az intézményi közösségi rendez-
vények terén teljesített – mondta el Adonicsné Püski Kata rek-
tori kabinetvezető-helyettes. Fontos szempont volt az egyetemi 
óvodák megléte, és elismerték az audit során a pandémia alatt 
megvalósult gyermekfelügyeleti rendszert, amelyet az egyetem 
a jövőben ki szeretne terjeszteni az óvodai és iskolai szünetekre 
is – mondta el. A  Családbarát Egyetem Program keretében elér-
hető egészségügyi szolgáltatásokat szintén maximális pontszám-
mal díjazták. A  családbarát intézkedések közé tartozik, és így a 
nyertes pályázatban szerepel a Szociális Alap megléte, az elér-
hető sport- és kulturális kedvezmények széles köre, az iskolakez-
dési támogatás, az egyetemi üdülők. 
Dr. Merkely Béla rektor a tanúsítvány elnyerése kapcsán kiemelte: 
a Semmelweis Egyetemnek, amely Magyarország egyik legtekin-
télyesebb munkaadója, a legfontosabb értéke a Semmelweis Pol-
gárok közössége. A munkatársak megbecsülésének, a megfelelő 
anyagi és erkölcsi elismerés mellett, fontos része, hogy az egye-

Szabó Ádám 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

2020 júliusában kezdődtek és 2021 júniusáig tartottak azok a kivi-
telezési munkálatok, amelyek során jelentősen megújult a Bel-
gyógyászati és Hematológiai Klinika. Az A  épületben funkcioná-
lis építészeti átalakítás, épületgépészeti felújítás történt, a helyi-
ségeket klimatizálták, az épületvillamossági és gyengeáramú 
informatikai rendszereket felújították. Kiépítették a beléptető-
rendszereket és a tűzjelzőrendszereket, valamint ágysávokat és 
orvosigáz-hálózatokat alakítottak ki. Az épületrész új funkciókat 
is kapott: 19 kórtermet hoztak létre összesen 41 ággyal, valamint 

egy kúraszerű részleget 18 kezelőszékkel. Az újonnan létrejövő 
tágas, komfortos kórtermekben korszerű hematológiai betegellá-
tás folyhat, és ide kerül át a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika 
hematológiai betegellátása is.
A  B épületben részleges építészeti átalakítás történt, minden 
szinten kiépítették a tűzrendszert, korszerűsítették és bővítették 
az orvosigáz-hálózatot és a nővérhívó rendszert, valamint klima-
tizálták az épület egyes részeit. Átépítették a diagnosztikai egy-
ségeket, a kórtermekben pedig ágysávokat és új fürdőszobákat 
alakítottak ki. A  munkafeltételek javítása céljából személyzeti 
pihenőket és kezelőhelyiségeket hoztak létre. A  projekt kereté-
ben nemcsak a betegellátás, de a kutatás is új terekkel bővült: új 
sejtes labort és őssejtes laborokat alakítottak ki. A bruttó 2,2 mil-
liárd forint értékű beruházás kiemelt kormányprogramban való-
sult meg.
Dr. Merkely Béla bejárás keretében tekintette meg a felújításo-
kat. A  rektor kiemelte: dr. Masszi Tamás igazgató kinevezésével 
határozott profilt kapott a nagy múltú szervezeti egység, ami ren-
delkezik azzal a funkcióval és struktúrával, ami egy egyetemi kli-
nikához illik.
Dr. Masszi Tamás igazgató rámutatott: a Belgyógyászati és 
Hematológiai Klinika 2020. május 15-ével jött létre a korábbi II. 
Sz. és III. Sz. Belgyógyászati Klinika egyesülésével, a változás egyik 
pozitívuma pedig az volt, hogy a Belső Klinikai Tömb részeivé vál-
tak.

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható:
https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/14/meg-
ujult-a-belgyogyaszati-es-hematologiai-kli-
nika/

tem az életminőséget emelő szolgáltatásokat és kedvezménye-
ket is biztosítson. Ezt tűzte ki célul a rektori programban meg-
fogalmazott, majd 2020 szeptemberében elindult Családbarát 
Egyetem Program, a most elnyert tanúsítvány pedig azt mutatja, 
hogy az eddigi eredmények jól vizsgáztak – fogalmazott a rektor.

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható:
https://semmelweis.hu/hirek/2021/08/31/
csaladbarat-munkahely-tanusito -vedje -
gyet-nyert-el-a-semmelweis-egyetem/
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A Semmelweis Egyetem is részt vesz egy új COVID 19-cel 
kapcsolatos klinikai vizsgálatban

Először végeztek Magyarországon tüdőátültetést COVID-19 
miatt 

Augusztus 23-ával a Semmelweis Egyetem is csatlakozott ahhoz a nemzetközi szintű klinikai vizsgálathoz, amelynek célja egy új, 
koronavírusos betegeknek adható, szájon át szedhető, vizsgálati fázisban lévő készítmény hatékonyságának igazolása. A vizsgá-
lat az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján folyik dr. Merkely Béla rektor, klinikaigazgató vezetésével.

Életmentő tüdőtranszplantációt hajtottak végre egy 41 éves férfin, akinek a COVID-19 szövődményeként olyan mértékben ron-
csolódott a tüdeje, hogy műtüdő (ECMO) kezelésre szorult az átültetés elvégzésééig. A beavatkozást dr. Rényi-Vámos Ferenc, 
a Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikájának igazgatója hajtotta végre az Országos Onkológiai Intézetben. A sikeres 
műtétet és rehabilitációt követően a beteg utógondozása az egyetem Pulmonológiai Klinikáján folyik.

Dobozi Pálma Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az augusztus második felében Magyarországra érkezett, szájon 
át szedhető, antivirális koronavírus elleni vizsgálati készítmény 
klinikai tesztelésének első fázisa márciusban kezdődött meg az 
Egyesült Államokban. Ennek lezárását követően elindultak a már 
nagyobb számú beteg bevonásával megvalósuló második és har-
madik fázisú vizsgálatok is, amelyek világszerte 400 vizsgálóköz-
pontban, ezen belül Magyarországon hat helyszínen zajlanak.
2021. augusztus 23-ával, egyetlen budapesti központként, a Sem-
melweis Egyetem is csatlakozott a nemzetközi szintű klinikai tesz-
teléshez. Az egyetemi vizsgálat dr. Merkely Béla rektor, klinika-
igazgató vezetésével valósul meg a Városmajori Szív- és Érgyó-
gyászati Klinikán. Ez a klinikai vizsgálat azt értékeli, hogy egy szá-
jon át alkalmazandó vizsgálati készítmény csökkenti-e a beteg-
ség időtartamát és/vagy súlyosságát a közelmúltban COVID-19 
betegséggel diagnosztizált olyan emberek körében, akiknél ala-
csony vagy fokozott a tünetek súlyosbodásának kockázata.
– A Semmelweis Egyetem, mint az ország vezető COVID-ellátója 
kiemelten fontosnak tartja, hogy aktívan részt vegyen az új koro-
navírussal kapcsolatos ismeretek bővítésében, így az új terápiás 
eljárások, lehetőségek fejlesztésében is – hangsúlyozta dr. Mer-

Dobozi Pálma Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A 41 éves férfi idén márciusban COVID-19 fertőzése miatt életve-
szélyes állapotban került be az Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet Intenzív Osztályára. Itt előbb gépi lélegeztetésre, majd 
műtüdő (ECMO) kezelésre szorult, utóbbi során a szervezet tel-
jes oxigénellátását ez a külső eszköz biztosította. – A  koronaví-
rus-fertőzés következtében végstádiumú tüdőroncsolódás alakult 

kely Béla rektor, a vizsgálat vezetője. Emlékeztetett arra, hogy a 
pandémia hazai első hulláma során az egyetem vezetésével való-
sult meg az országos reprezentatív H-UNCOVER vizsgálat, amely 
pontos képet adott a járvány akkori kiterjedéséről. Emellett az 
egyetem több területen is kutatás-fejlesztési munkát indított a 
koronavírussal összefüggésben, részt vett egyebek mellett a vér-
plazmaterápia fejlesztésével kapcsolatos munkában, és több terá-
piás lehetőség (pl. remdesivir, fluvoxamin) klinikai vizsgálatában, 
továbbá fókuszban van a poszt-COVID transzlációs vizsgálata is.
A  Semmelweis Egyetemre érkező betegek közül azoknak, akik 
megfelelnek a kritériumoknak, felajánlják a vizsgálatban való 
részvételt. A  vizsgálattal kapcsolatban minden további informá-
ció az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Inté-
zet (OGYÉI) által jóváhagyott betegtájékoztató anyagban érhető 
el – mondta el dr. Filakovszky János, az egyetem koordinációs 
feladatokat ellátó Klinikai Kutatásokat Koordináló Központjának 
igazgatója. Mint minden klinikai vizsgálat során, a betegek folya-
matos orvosi ellenőrzés alatt állnak majd, napról napra nyomon 
követik egészségügyi állapotukat.
A vizsgálatot az OGYÉI hagyta jóvá az Egészségügyi Tudományos 
Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságának pozitív állás-
foglalása alapján. 

ki a betegnél, ezért felkerült az Eurotransplant sürgősségi várólis-
tájára – tájékoztatta lapunkat dr. Rényi-Vámos Ferenc, a Sem-
melweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikájának igazgatója, aki az 
Országos Onkológiai Intézetben (OOI) végrehajtott tüdőtransz-
plantációt végezte. – Nemzetközi szinten eddig kevés számú 
tüdőátültetésre volt szükség koronavírusos megbetegedés miatt, 
Magyarországon pedig ez volt az első ilyen eset – mondta el az 
egyetem docense, aki az OOI Mellkassebészeti Központjának is a 
vezetője.
A  sikeres műtétet követően a beteg rehabilitációját az Orszá-
gos Korányi Pulmonológiai Intézet végezte, utógondozása pedig 
a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján folyik, amely 
2008 óta végzi ezt a tevékenységet egyedüli, országos centrum-
ként felnőttek esetén.
– A  tüdőátültetésen átesett páciensek gondozása élethosszig 
tart, ez egy rendkívül intenzív és szerteágazó orvosi munkával 
járó folyamat. A  tüdő esetében rendszeresen kell ellenőrizni a 
beültetett szerv állapotát, különös gondosságot igényel a kilökő-
dést gátló gyógyszerek beállítása és a fertőzések rizikójának is ez 
a szerv van leginkább kitéve – mutatott rá dr. Müller Veronika 
igazgató, hozzátéve, hogy az utógondozás csapatmunka, a fel-
adatokban gyakorlatilag a klinika minden munkatársa részt vesz. 
Az igazgató szerint ez az eset is mutatja, mennyire fontos, hogy 
országszerte minél több arra rászoruló tüdőbeteg felkerüljön a 
várólistára.
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Záró szakaszban az akkreditáció megújítása

Közel 250 előadás és poszter a PhD Tudományos Napokon

Záró szakaszában tart a Semmelweis Egyetem intézményakkreditációs eljárása. A MAB ötévente értékeli az egyetemek műkö-
dését.

Nyolc témacsoportra bontva összesen mintegy 250 előadást és posztert mutattak be az idei PhD Tudományos Napokon a hazai 
orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi PhD-képzéssel foglalkozó egyetemek doktoranduszai. 
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Szabó Ádám 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Látogató 
Bizottsága az egyetem által összeállított önértékelés, valamint 
az intézmény működését bemutató intézményi dokumentumok 
áttekintése után június végén akkreditációs látogatás keretében 
kétnapos online panelbeszélgetés-sorozatban hallgatta meg az 
intézmény vezetőit, oktatóit, valamint hallgatóit. Az önértékelés 
elkészítését és az intézményakkreditációs eljárással kapcsolatos 
további feladatokat dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes 
irányította, a munka a teljes 2020/21-es tanévet felöltelte, amely-
nek koordinációját dr. Sedlák Rita, az Oktatásigazgatási Hivatal 
vezetője, valamint dr. Vámosi Péter, a Rektori Kabinetiroda szak-
értője segítette.
– A MAB utoljára 2015-ben akkreditálta a Semmelweis Egyetemet, 
amely a most folyó eljárás végéig, de legkésőbb 2021. december 
31-ig hatályos. Az eltelt időben az egyetembe integrálódott a 
korábbi Pető András Főiskola, így a jelenlegi eljárás az első, mely-
ben a hatkarú Semmelweis Egyetem teljes tevékenysége értéke-
lésre kerül. Az eltelt időben megújult a MAB elvárásrendszere is, 
így az eddigi kari szintű önértékelések helyett egyetlen, egyetemi 
szintű anyagban kellett bemutatnunk a Semmelweis Egyetem tel-
jes oktatási tevékenységét – emelte ki dr. Hermann Péter oktatási 
rektorhelyettes.
A  Látogató Bizottság elnökének dr. Vécsei Lászlót, a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) orvoskarának korábbi dékánját, társ-
elnökeinek dr. Balázs Margitot, a Debreceni Egyetem (DE) 
Népegészségügyi Karának volt dékánját, valamint dr. Vecser-
nyés Miklóst, a DE Gyógyszerésztudományi Karának dékánját 

Deme Tamás Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A PhD-diploma a legértékesebb diploma, amit azoknak a legjobb 
hallgatóknak nyújtunk, akik úgy döntöttek, hogy tudományos 
munkába kezdenek – mondta dr. Ferdinandy Péter tudomá-
nyos és innovációs rektorhelyettes az eseményt megnyitó beszé-
dében, amelyben köszönetet mondott az egyetem PhD-hallga-
tóinak a járvány elleni védekezésben való részvételért. Kiemelte, 
hogy egy egyetem tudományos tevékenysége egyenesen ará-
nyos a PhD-hallgatóinak a számával, a Semmelweis Egyetem 
ezért mindent megtesz, hogy növelje a doktorandusz képzésben 
részt vevők számát. A folyamatosan fejlődő belső kutatás-fejlesz-
tést támogató rendszerünknek, valamint a kormány által nyúj-
tott megemelt támogatásnak köszönhetően pedig idén minden 
korábbinál többen jelentkeztek PhD-hallgatónak – mutatott rá.
Dr. Benyó Zoltán, a Doktori Tanács elnöke rövid köszöntőjé-
ben bemutatta a rendezvény tervezett programját és ösztö-
nözte a résztvevőket, hogy legyenek aktív szereplők és bát-
ran tegyenek fel kérdéseket. Ne feledjék, hogy minden kér-
dés új ötleteket és szempontokat vethet fel, amik akár meg 
is változtathatják egy kutatási projekt irányát – hangsúlyozta.  
A  kétnapos rendezvény során nyolc témacsoportra bontva, 24 
szekcióban mutatták be az ország különböző doktorandusz hall-
gatói összesen mintegy 250 absztraktjukat szóbeli, illetve posz-
ter-előadás keretében. A  rendezvény idei meghívott előadói dr. 
Maurovich-Horvat Pál, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója, 

választotta meg a MAB. A bizottság és az intézményi képviselők 
panelbeszélgetései a hagyományos intézménylátogatás helyett a 
COVID-járványra tekintettel videokonferencia keretében valósul-
tak meg. 2021. június 28-29. között több mint 100 egyetemi veze-
tővel, oktatóval, valamint hallgatóval találkoztak ilyen módon. Az 
intézménylátogatás során a nyitó ülést követően először az egye-
tem felsővezetői, dr. Merkely Béla rektor, dr. Pavlik Lívia kancel-
lár és a rektorhelyettesek válaszoltak a bizottság stratégiai veze-
tésre és tervezésre vonatkozó kérdéseire. A  program a szintén 
a felsővezetés részvételével lezajlott záró üléssel fejeződött be 
2021. június 29-én. Ezen dr. Vécsei László kiemelte: a tudomány 
rendkívül markánsan jelenik meg az egyetem értékrendszerében, 
alapvetően meghatározva az oktatás és a betegellátás minősé-
gét is. A  stratégiai és minőségszemlélet egyértelműen az intéz-
mény teljes egészében jelen van, a szervezetben tetten érhető a 
munkavállalói elkötelezettség és a belső motiváció is. A bizottság 
elnöke jelezte, az írásbeli jelentés konkrét fejlesztési javaslatokat 
is fog tartalmazni. 
A  Látogató Bizottság október elejére készíti el akkreditációs 
jelentését, mely az egyetem esetlegesen erre tett észrevételeivel 
kerül a MAB Testülete elé. – Az akkreditáció meghosszabbításá-
ról szóló – reményeink szerint pozitív – döntés a MAB októberi 
vagy novemberi ülésén születhet meg – mutatott rá dr. Hermann 
Péter. 

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: 
https://semmelweis.hu/hirek /2021/06/30/
ujabb-nagy-lepest-tett-a-semmelweis-egye-
tem-a-hazai-akkreditacio-megujitasa-fele/

dr. Szijártó Attila, az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroen-
terológiai Klinika igazgatója, valamint dr. Dénes Ádám, a Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézet agykutatója voltak.

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: https://semmel-
weis.hu/hirek /2021/07/09/kozel-250 - elo -
adast-es-posztert-mutattak-be-a-phd-tudo-
manyos-napokon/

https://semmelweis.hu/hirek/2021/06/30/ujabb-nagy-lepest-tett-a-semmelweis-egyetem-a-hazai-akkreditacio-megujitasa-fele/


19XXII. évfolyam 6. szám 2021. szeptember 27. interjú

Dr. Hegyi Péter: Ahhoz, hogy jól gyógyítsunk, a 
tudományt is művelni kell
Kilencvenen kezdték meg szeptembertől a Semmelweis Egyetemen PhD-képzésük keretében az újonnan indult transzlációs me-
dicina képzési programot, amely lehetővé teszi a doktori és a szakorvosi képzés párhuzamos folytatását is. Az oktatási modell 
bevezetéséért és a képzésért felelős, június 1-jével létrejött Transzlációs Medicina Központ igazgatója, dr. Hegyi Péter azt vallja: 
az ellátás minden szereplője számára fontos tudás, hogy a tudományos eredmények miként fordíthatók a beteg javára. 

Dobozi Pálma 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  Transzlációs Medicina Központ 2021. június 1-jével 
jött létre a Szenátus döntése alapján, azzal a céllal, hogy 
elindítsa az egyetem egy új oktatási modulját, a transz-
lációs medicina képzési programot. A  tudományos és 
innovációs rektorhelyettes felügyelete alatt működő, 
kutatás-fejlesztést és innovációt (KFI) támogató rend-
szer részeként létrehozott központ igazgatója, dr. 
Hegyi Péter Pécsről érkezett az egyetemre. Mint 
hangsúlyozza: az új, minden kar számára nyitott képzési 
program célja, hogy az orvosok és a kutatók képzése ne 
váljon szét egymástól. A  transzlációs kutatás lényege, 
hogy a tudományos eredményeket azonnal visszafor-
dítjuk a betegek gyógyulása javára, ehhez pedig arra 
van szükség, hogy a betegellátásban részt vevő szemé-
lyek – az orvostól a gyógyszerészen át a dietetikusig 
és gyógytornászig – megkapják azt a tudást, aminek 
segítségével ezt meg tudják valósítani – fogalmazott. 
Évente 1,4 millió tudományos közlemény jelenik meg 
világszerte, és ahhoz, hogy ennek a tudáshalmaznak a 
jelenleginél nagyobb része hasznosuljon a betegágy 
mellett, meg kell tanulni az információk gyors és haté-
kony szűrésének módszertanát, így a tárgyak között szerepel a 
metaanalízis és a statisztika is. – Célunk, hogy akik nálunk végez-
nek lássák, a betegágy mellett megfogalmazódó kérdések alap-
ján miként lehet felépíteni a tudományos aktivitást, ismerjék meg 
a tudományos módszertanokat, a tudomány alapú betegellátást, 
legyen számukra egyértelmű: egy jó orvosnak muszáj tudomá-
nyos munkát is végezni – fogalmazott. Mint megjegyezte, a vízi-
ójuk az, hogy olyan orvosok dolgozzanak a betegellátás minden 
szintjén, akik ezzel a tudással rendelkeznek, hiszen ez emeli a 
minőséget és a költséghatékonyságot is. A  transzláció fontossá-
gát egy Nature Medicine-ben a közelmúltban megjelent cikk is 
bizonyítja, amelynek dr. Hegyi Péter az első szerzője. 
Az idei felvételi során 161 jelentkezőből 90 főt vettek fel, közü-
lük 68-an új belépők a PhD-képzésbe, míg a többiek már a Dok-
tori Iskola hallgatói voltak, és 50 fő vesz részt szakorvosképzés-
ben is. Szinte minden karról érkeztek hallgatók, és mint dr. Hegyi 
Péter kiemelte, elsőszámú motivációként azt említették, hogy jó 
orvosok szeretnének lenni. A  nagyszámú bővítést az Innovációs 
és Technológia Minisztérium tette lehetővé, amely a Semmel-
weis Egyetem esetében a jelenlegi 160 államilag finanszírozott 
PhD-s helyet 90-nel növelte. Minden hallgatónak saját témával 
és témavezetővel kellett érkeznie. Az első évben heti négy nap 
folyik az oktatás, a fennmaradó idő fordítható a szakorvoskép-
zésre, az egészségügyi ellátásban végzett munkára, majd a máso-
dik évtől megfordul ez az arány. A transzlációs medicina képzési 
programba emellett körülbelül ugyanennyi TDK-hallgató is részt 
vesz, akik a tudományos diákköri munka keretében kreditpontot 
kapnak a kurzusért. 
Dr. Hegyi Péter elmondta: a transzlációs medicina oktatási modell 
pilot programját korábban a Pécsi Tudományegyetemen indí-
totta el kisebb számú hallgatóval, ennek a teljes intézményre való 
kiterjesztése valósulhat meg most a Semmelweis Egye temen. 
A  modell kidolgozására saját tapasztalata sarkallta,  mi után 
látta, hogy szakterületén, a hasnyálmirigy-gyulladás kezelésé-

ben  mennyire kevés felfedezés kerül vissza rövid úton a beteg-
ellátásba.
A  szakember a Szegedi Tudományegyetemen vehette át orvosi 
diplomáját 1996-ban, és itt szerezte PhD-ját is, amihez a szükséges 
mutatókkal már a graduális képzés végén rendelkezett. Ezzel 
párhuzamosan kezdte meg a belgyógyász rezidens képzését, 
majd ezt átmenetileg megszakítva négy évet töltött az Egyesült 
Királyságban és az USA-ban, kutatómunkát végezve. 2002-ben egy 
Wellcome Trust pályázattal tért haza Szegedre, amely lehetővé 
tette egy saját kutatási laboratórium kiépítését, miközben 
folytatta a belgyógyászat szakorvosi képzését is, majd a gaszt-
roenterológia szakvizsgát is megszerezte. A transzlációs program 
elindítását a jelentős presztízsű és pénzügyi forrást tartalmazó 
MTA  Lendület pályázat tette lehetővé számára. Később Pécsett 
kapott lehetőséget arra, hogy egyszerre végezzen betegágy mel-
letti munkát és tudományos tevékenységet. 
A Semmelweis Egyetemre szintén ez a kettős lehetőség vonzotta. 
Mint elmondta, amellett, hogy a korábbinál nagyobb dimenzió-
ban, összegyetemi szinten tudja megvalósítani a transzlációs 
medicina oktatási modellt, egy európai szinten is egyedülálló 
multidiszciplináris, szervközpontú pilotprogram kialakítására is 
lehetőséget kapott. A  Szenátus nyáron döntött egy új pancreas 
betegellátó szervezeti egység kialakításáról, amely a jelenlegi 
Mária utcai parkoló területén épül fel. A  létrehozandó kiválósági 
központban minden diszciplína egy helyen lesz, amely ahhoz 
szükséges, hogy a jelenlegi idő tizedére csökkenjen pl. a has-
nyálmirigyrák kivizsgálása. Az új központ létrejöttéig szeptember 
1-jével egy kifejezetten hasnyálmirigy betegeket ellátó részleg 
jött létre dr. Hegyi Péter vezetésével a Városmajori Szív- és Érgyó-
gyászati Klinikához rendelten, a Transzplantációs és Sebészeti Kli-
nika területén. Itt a betegellátó tevékenység mellett tovább foly-
tatja tudományos munkáját is, amely jelenleg elsősorban arra 
fókuszál, hogy heveny hasnyálmirigy-gyulladás esetén miként 
lehet megelőzni a krónikus betegség vagy rák kialakulását. 
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Mintegy 1200 jelentkezőnél került sor a Semmelweis Egyetemen 
június 15-én meghirdetett térítésmentes koronavírus ellenanyag-
szint-vizsgálatra, melynek kapcsán öt Magyarországon használt 
vakcina hatására létrejött ellenanyagszintet vizsgálta az egyetem 
laboratóriuma. Az esetek 88 százalékában pozitív eredményt 
adott a Roche cég SARS-CoV-2 vírus S protein RBD doménnal 
– vagyis a vírus terjedéséért felelős fehérjével – szembeni anti-
testek kimutatására szolgáló tesztje azoknál, akik egy korábbi 
antitestvizsgálat negatív eredményével érkeztek az egyetemre. 
A  pozitív eredmények aránya alapján mind az öt vizsgált kétdó-
zisú vakcina hatásosan ki tudja váltani az ellenanyag-termelést. 
A  közvéleményt az oltások hatására kialakult ellenanyagszint 
rendkívüli módon foglalkoztatja, az eltérő érzékenységű elle-

Az inzulin 100 éve címmel rendeztek ünnepi tudományos ülést a 
Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán. Az eseményen elhangzó 
előadások az intézményben folyó diabetológiai témájú tudomá-
nyos munkát mutatták be a kezdetektől napjainkig, kitekintve a 
jövőben várható kutatásokra is. A  megnyitón dr. Takács István 
egyetemi tanár, a klinika igazgatója, dr. Merkely Béla rektor és 
dr. Kempler Péter egyetemi tanár, a Magyar Diabetes Társaság 
elnöke, a Diabetológiai Munkacsoport vezetője mondtak köszön-
tőt. – Immáron 100 éves a diabetológia a klinikán, ez pedig egy 

Áttörés egy ritka gyermekbetegség kezelésében az egyetemen
Hazánkban először az I. és II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán 
kezdték meg négy gyermeknél egy új biológiai terápia alkal-
mazását. A  csontdeformitással és növekedési zavarral járó ritka 
betegséggel, hipofoszfatémiával élő gyermekek számára nemré-

giben nyílt új terápiás lehetőség a betegség kezelésére. A  buro-
sumab hatóanyagú szert sikeresen, szövődmények nélkül kezdték 
el alkalmazni a gyermekeknél, akiknek egészen kamaszkorukig, 
a növekedésük lezárultáig szükségük lesz az injekciós terápiára.

Szabó Ádám Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Tovább bővült 2021. július 6-ától az egyetem gyermekgyógyá-
szati poszt-COVID vagy más kifejezéssel long-COVID (hosszútávú 
COVID) kapacitása: az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és a II. Sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika után a Szent Rókus Klinikai Tömbben 
található Semmelweis Egyetemi Szakrendelő Intézetben (SESZI) is 

A Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében poszt-COVID 
ellátás keretében fogadják a mitokondriális betegségben szenvedő-
ket. Az intézet ezeknek a ritka betegeknek az ellátásához kapcsoló-
dóan nemzetközi partnerekkel végzett kutatásban vizsgálja a koro-
navírus mitokondriumokra gyakorolt hatását is, azt, hogy mi történik 
a fertőzés során azokkal, akiknek eleve rosszabbul működnek a mito-
kondriumaik a genetikusan meghatározott betegség következtében 
– tájékoztatott dr. Molnár Mária Judit intézetvezető. 

Újabb lehetőség a poszt-COVID szindrómával küzdő gyermekeknek

Lezárult a Semmelweis Egyetem koronavírus ellenanyagszint-vizsgálata 

Diabetológiai tudományos ülés a Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán  

várják azokat a gyerekeket, akiknek korábban bizonyítottan koro-
navírus-fertőzésük volt, és tartósan különböző tünetektől szen-
vednek.
– Az eddigi tapasztalat szerint a jelentkezők nagyrészt a serdülő, 
kisiskolás és gimnazista korosztályból kerülnek ki. Vezető tünet 
náluk az általános fáradékonyság, a rossz fizikai vagy épp szel-
lemi teljesítőképesség, valamint a nehézlégzés – mondta el dr. 
Keresztes Emília, a tömb gyermekpulmonológiai szakrendelé-
sének főorvosa, hozzátéve: megfordult már náluk olyan páciens 
is, akinél ezek egyike sem volt jellemző, csak épp 5 hónapja nem 
érzett szagokat és ízeket, ez pedig nagyon rontotta az életminő-
ségét.
Mint arról korábban beszámoltunk, az egyetem gyermekgyó-
gyászati poszt-COVID rendelésein azokat a 18 év alattiakat vár-
ják, akik a koronavírus-fertőzés után 6-8 héttel, vagy akár több 
hónappal is az életminőséget rontó, elhúzódó tünetekkel küzde-
nek. 
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nanyag tesztek bizonytalanságérzést okozhatnak, ezért tartotta 
fontosnak az egyetem, hogy egy egységes eljárással és ennek 
köszönhetően egymással összehasonlítható eredményekkel is 
megvizsgálja a kérdést. Ugyanakkor az egyetem orvosszakmai 
véleménye továbbra is az, hogy az egyes vakcinák hatásosságá-
nak mértéke csak az oltást követően fellépő fertőzések, megbe-
tegedések, kórházi felvételek és halálesetek számának alakulása 
alapján határozható meg. 
Az eredményekről szóló cikk teljes terjedelemben 
megtekinthető a Semmelweis Egyetem honlapján: 
https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/14/leza-
rult-a-semmelweis-egyetem-koronavirus-elle-
nanyagszint-vizsgalata/

jó alkalom arra, hogy felidézzük a múltat, beszéljünk a jelenről 
és egy kicsit a jövőbe is tekintsünk – mondta el dr. Takács István 
igazgató.

A  tudósítás teljes terjedelemben a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: https://semmel-
weis.hu/hirek/2021/06/24/diabetologiai-tu-
domanyos-ulest-rendeztek-a-belgyogyasza-
ti-es-onkologiai-klinikan/
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Dr. Tulassay Tivadar és dr. Reusz 
György a Magyar Gyermekorvosok 
Társaságának díjazottjai között

Magyar Családokért elismerő 
oklevelet kaptak a hallgatók és a 
HÖK-elnök
A  koronavírus-járvány elleni védekezésben játszott szerepükért 
Magyar Családokért elismerő oklevélben részesültek a magyar 
orvosképző egyetemek hallgatói és a Hallgatói Önkormányzatok 
vezetői. A Semmelweis Egyetem hallgatói nevében az előbbi elis-
merést Takács Félix, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) alelnöke 
vette át az utóbbit pedig a HÖK-elnöke, Tripolszky Bálint.
Az elismeréseket dr. Varga Judit igazságügyi miniszter adta át. 
– Az érdem nem csupán engem illet, hanem mindazt a sok ezer 
hallgatótársamat, akik az elmúlt évben tanulmányaik mellett 
önként, vagy kirendelés útján áldozatosan segítették a járvány 
elleni harcot. Nekik és a Semmelweis Egyetem összes polgárá-
nak szeretném ajánlani ezt a díjat a rendkívüli erőfeszítéseikért – 
fogalmazott Tripolszky Bálint. 

Schoepf-Merei-emlékéremmel díjazták a Magyar Gyermekor-
vosok Társaságának éves nagygyűlése alkalmaból dr. Tulassay 
Tivadar rector emeritust, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
korábbi igazgatóját, aki Schoepf-Merei Ágost emlékének ápolá-
sán túl a gyermekgyógyászat, a gyermekegészségügy területén 
kiemelkedő jelentőségű szakmai, szakmapolitikai munkássága 
és a társaság fejlődésében betöltött szerepe elismeréseképpen 
részesült a kitüntetésben. 
Kerpel-Fronius-díjjal ismerték el dr. Reusz György, a klinika egye-
temi tanára a gyermekorvoslás területén kifejtett magas szintű 
tudományos munkásságát. 

Mammen Díjat vehetett át dr. 
Varjú Imre 
A  fiatal kutatókat elismerő, valamely nemzetközi trombózis kon-
ferencián tartott legjobb előadásokért járó Mammen Díjat kapott 
dr. Varjú Imre, a Biokémiai Tanszék adjunktusa. A Mammen Díjat 
évente hat fiatal kutatónak ítélik oda a trombózis területén nem-
zetközi kongresszusokon bemutatott munkáért. A Biokémiai Tan-
szék adjunktusa a STH 2020 Virtual Congress eseményen elő-
adott prezentációjával érdemelte ki az elismerést. Ebben bemu-
tatta azon megfigyeléseit, amelyek hozzájárulnak a trombusok 
szerkezetének és ezáltal a trombózis-kezelés molekuláris befo-
lyásoló tényezőinek jobb megértéséhez. – Nagyon sokat jelent 
ez az elismerés, hiszen trombózis absztraktok kategóriában ez az 
egyik legnívósabb díj – fogalmazott dr. Varjú Imre. 

Átadták a Semmelweis 250 Klinikai 
Konferencia díjait

Csaknem kétszáz nevezés érkezett a 
2021-es borversenyre 

Köszönet a Hősöknek elismerés dr. 
Gál Jánosnak
A  koronavírus-járvány elleni védekezésben nyújtott kimagasló 
teljesítménye elismeréseként Köszönet a hősöknek díjat, azaz  
Szent Corona-emlékérmet vehetett át dr. Gál János, az Aneszte-
ziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatója 2021. június 21-én, 
a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház udvarán tartott ünnepsé-
gen. A  díjat a koronavírus-járvány első hulláma után alapította 
dr. Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-helyettes, a 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. Az emlékérmet 
arról a Szent Coronáról nevezte el az alapító, aki a 2. században 
a járvánnyal sújtott területeken mentette az emberéleteket. 

A Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából 
szervezett programsorozat egyik kiemelt eseménye volt a Klini-
kai Konferencia. A  tavaly ősszel megrendezett kétnapos, angol 
nyelvű rendezvény díjátadója a pandémia miatt elmaradt, így 
júliusban a Semmelweis Szalonban, ünnepélyes elnökségi ülés 
keretei között adta át az elismeréseket dr. Szabó Attila klinikai 
rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke és dr. Réthelyi János, 
a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója, a Klinikai Köz-
pont elnökségi tagja. A  négy, rendkívül magas színvonalú posz-
terszekcióban – amelyet mintegy négyszázan követtek – közel 60 
PhD-hallgató és szakorvos mutatta be a kutatási 
eredményeit. 

https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/16/
unnepelyes-ulesen-adtak-at-a-semmelweis-
250-klinikai-konferencia-dijait/

Öt kategóriában 70 borászat 192 bora mérette meg magát a Sem-
melweis Egyetem Bora Országos Borversenyen 2021-ben. A Sem-
melweis Szalonban tartott ünnepélyes eredményhirdetésen dr. 
Merkely Béla rektor adta át a díjakat. A  július 8-i ünnepélyes 
eredményhirdetésen 13 nagyarany, 64 arany, 87 ezüst minősítést 
ítéltek oda a szakértők a résztvevő borászatoknak. Az egyetem 
borai átkönyveléssel a Kommunikációs és Rendezvényszervezési 
Igazgatóságtól igényelhetők, tíz darabon felüli tételek esetén a 
karok saját hatáskörben intézhetik a megrendelé-
seket.
https://semmelweis.hu/hirek /2021/07/12/
rekordszamu-csaknem-ketszaz-nevezes-erke-
zett-a-2021-es-borversenyre/

https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/16/unnepelyes-ulesen-adtak-at-a-semmelweis-250-klinikai-konferencia-dijait/
https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/12/rekordszamu-csaknem-ketszaz-nevezes-erkezett-a-2021-es-borversenyre/
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Orvosavatók, diplomaátadók az egyetem hat karán
A Semmelweis Egyetem hat karán összesen 1803 hallgató fejezte be tanulmányait és vehette át oklevelét a nyár eleji avatóün-
nepségeken. A június 16. és július 11. között megrendezett eseményeket kronológiai sorrendben foglaljuk össze.

Bódi Bernadett, Dobozi Pálma, Szabó Ádám 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné szakirányú 
továbbképzésének tavaly végzett évfolyama a járványhelyzet 
miatt idén tartotta meg diplomaátadó ünnepségét a Nagyvá-
rad téri Elméleti Tömbben, ahol 112 végzős vehette át elismerő 
oklevelét. Dr. Török Gábor, a Mentálhigiéné Intézet igazgató-
helyettese köszöntőjében egy személyes példán keresztül az 
érzelmek megélésének fontosságára mutatott rá. Dr. Semsey 
Gábor, a Mentálhigiéné Intézet adjunktusa, a szakcsoport veze-
tője köszöntő beszédében azokat az értékeket gyűjtötte össze, 
ami miatt jó mentálosnak lenni. A hallgatói visszaemlékezések és 
a végzősök által előadott humoros jelenet és zenei összeállítás 
után az oklevelek átadása következett. 
Az Általános Orvostudományi Kar ünnepségén 326 magyar, 130 
angol és 106 német nyelvi képzésben részt vett hallgatót avatott 
orvosdoktorrá dr. Merkely Béla rektor és dr. Kellermayer Miklós 
dékán az ünnepélyes eskütételt követően. Az esemény kezdetén 
mondott beszédében dr. Hankó Balázs, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára 
hangsúlyozta, a magyar társadalom sosem fogja elfelejteni az 
orvos-, egészségtudományi hallgatók koronavírus-járvány során 
tanúsított helytállását. Dr. Merkely Béla rektor ünnepi beszédé-
ben kiemelte: a járvány okozta rendkívüli helyzetben nem tudott 
volna az egyetem méltóbban tisztelegni 250. jubileuma előtt, 
mint azzal a helytállással, amit a Semmelweis Egyetem hallgatói, 
munkatársai mutattak az elmúlt időszakban. A  rektor szólt még 
az orvosképzés gyakorlatorientált kurrikulumreformjáról is. Dr. 
Kellermayer Miklós dékán kiemelte, büszkeséggel tölti el, hogy 
a magyar, angol és német orvosképzésben milyen nagy szám-
ban teljesítettek a hallgatók szolgálatot a koronavírus járvánnyal 
kapcsolatos kirendelés vagy önkéntesség során. A magyar nyelvű 
képzésben részt vett orvostanhallgatók nevében dr. Bakos Ben-
degúz, az angol képzésben részt vett orvostanhallgatókat képvi-
selve dr. Jabri Ingy és dr. Patel Anmol, a német képzés hallgatói 
nevében dr. Hakan Car Aydar mondott beszédet.
A Pető András Kar (PAK) 90 sikeres záróvizsgát tevő végzős hall-
gatóját a Nagyvárad Téri Elméleti Tömb dísztermében, ünnepé-
lyes oklevélátadó keretében fogadták konduktorrá. Az oklevele-
ket dr. Merkely Béla rektor, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, 
a kar dékánja, valamint Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fej-

lesztési rektorhelyettes adta át. A  rektor úgy fogal-
mazott, köszönet illeti mindazokat, akik olykor nem-
csak szakmájukat, az orvosi és egészségtudományi 
hivatásukat gyakorolták, de az önzetlenségre, a fele-
lősségre, az egymásért és embertársainkért hozott 
áldozatvállalásra is felkészítették hallgatóinkat. Dr. 
Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea felidézte a kar sze-
repét a COVID-19 vírus okozta járvány leküzdésében, 
köszönetet mondva mindenkinek, aki ebben felada-
tot vállalt. Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesz-
tési rektorhelyettes, a Konduktív Pedagógiai Központ 
vezetője kiemelte, a jubilánsok munkájukkal, szolgá-
latukkal valamennyien hozzájárultak a PAK történe-
tének formálódásához, a jelenben képviselt értékei-
nek megalapozásához. Az idén először a határon túli 
képzésben résztvevő hallgatók is oklevelet kaptak. 
Az eseményen 25 aranydiplomát is átadtak azoknak 
a kollégáknak, akik munkájukkal évtizedek óta ápol-
ják a konduktív nevelés hagyományait. 
A Gyógyszerésztudományi Kar diplomaátadó ünnep-
ségén 105 gyógyszerészt avattak doktorrá a Nagyvá-

rad Téri Elméleti Tömb dísztermében, köztük öten angol, négyen 
pedig német nyelven végezték tanulmányaikat. A végzős hallga-
tók az okleveleiket dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyet-
tes államtitkártól, dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettestől 
és dr. Antal István dékántól vehették át. Dr. Hankó Balázs beszé-
dében hangsúlyozta, a gyógyszerész nemcsak a gyógyszer szak-
értője, hanem a betegek gyógyszeres terápiája eredményességé-
nek őre is. Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes szólt arról 
is, hogy a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Központ lét-
rehozásával a közeljövőben egy modern gyógyszerkutatási köz-
pont és gyógyszerészeti campus jöhet létre. A  magyar nyelvű 
képzésben végzett évfolyam nevében dr. Holp Kirill József, a 
német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógysze-
részek nevében Cristian Petszulat, az angol nyelvű képzésben 
oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében pedig Javi-
dizargar Shaghayegh mondott beszédet. Az avatást követően 
dr. Antal István dékán köszöntötte az új gyógyszerészeket. Mint 
fogalmazott, gyógyszerésszé válni látásmódot jelent. – E diplo-
mával jogosultságot szereztek az életet, az ember egészségét 
szolgálni, vállalják bátran, mert jobbá tudják tenni a világot – 
emelte ki.
Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet öt kép-
zésének közös ünnepségén 134 oklevelet adtak át a Nagyvárad 
téri Elméleti Tömb Dísztermében. Dr. Pethesné Dávid Beáta, a 
kar dékánhelyettese, a Mentálhigiéné Intézet igazgatója köszön-
tőjében a személyes kapcsolatok, illetve a munkahely nyújtotta 
biztonság fontosságáról beszélt. A  fogadalomtételt követően a 
tavalyi év helyett idén vette át diplomáját a szociális munka mes-
terképzés 2018-2020-as évfolyamának 24 hallgatója, az idei évfo-
lyamon pedig 23 fő kapott elismerő oklevelét. A családtudomány 
és családterápia mesterképzésen 17 fő, a laktációs szaktanácsadó 

Közel 200-an vettek részt a Végzős Bálon 

A  hagyományoknak megfelelően idén is a Nagyvárad téri 
Elméleti Tömbben rendezték meg a Végzős Bált, amelyen 
közel 200-an vettek részt. A  megnyitó és dr. Merkely Béla 
rektor ünnepi köszöntője után hallgatói műsor, majd jazz 
zenével kísért díszvacsora következett. Az estét jótékonysági 
tombola, majd afterparty zárta.
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Mind a hat karról érkeztek hallgatók a gólyatáborba
Dobozi Pálma, Hiller Balázs 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Augusztus 17-én kezdődött meg a Semmelweis Egyetem hat 
karának gólyatábora a Tatai Ifjúsági Táborban, amin több mint 
700 leendő elsőéves vett részt. A tábor fórumnapján dr. Merkely 
Béla rektor köszöntötte a gólyákat, emlékeztetett arra, hogy az 
orvos- és egészségtudományi területen a Semmelweis Egye-
tem karaira való bejutáshoz kellett a legtöbb pont, így a legma-
gasabb szintű teljesítmény. – Önök Magyarország jövendőbeli 
elit csapata, akik egy életre szóló hivatást választottak, amit egy 
egész pálya során lehet örömmel végezni – fogalmazott. – Jövő-
beli hivatásukra való felkészülés során részben a könyvekből, de 
leginkább a betegektől fognak tudni tanulni, ezt pedig az új kur-
rikulum biztosítja – mutatott rá a rektor. Tripolszky Bálint, a 
Hallgatói Önkormányzat elnöke kiemelte, a táborban jelen lévő 

szakirányú továbbképzésen 25 fő, az integrált szülő-csecsemő 
konzultáció szakirányú továbbképzésen 22 fő, a közösségi és 
családi mediáció szakirányú továbbképzésen pedig 23 fő kapott 
oklevelet.
Az Egészségtudományi Kar (ETK) 405 végzett hallgatója vehette 
át diplomáját a Budapesti Kongresszusi Központban megrende-
zett ceremónia keretében dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhe-
lyettestől és Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékántól. A rek-
torhelyettes ünnepi beszédében emlékeztette a jelenlévőket: a 
járvány sok mindenre megtanította az embereket, és az egyik 
legfontosabb tanulság az volt, mennyire törékeny az emberi 
egészség, de ugyanilyen fontos az is, hogy milyen fantasztikus 
teljesítményre képes az orvostudomány és az egészségügy. Bed-
nárikné dr. Dörnyei Gabriella, az ETK dékánja szólt arról, hogy dip-
lomaátadó ünnepségeken gyakran hangzik el, hogy a frissen vég-
zettek most lépnek be a nagybetűs életbe. A tavalyi évben kitört 
világjárvány azonban olyan rendkívüli helyzetet teremtett, hogy 
Önök, kedves végzősök ezt már hallgatóként mindannyian meg-
tették – mondta beszédében. A végzett hallgatók nevében Gye-
nes Gábor népegészségügyi ellenőr mondott búcsúbeszédet.
A  Fogorvostudományi Kar diplomaátadó ünnepségén 139 vég-
zős hallgatót avattak fogorvosdoktorrá a Nagyvárad téri Elmé-
leti Tömbben, köztük 91-en a magyar, 36-an az angol és 12-en a 
német képzésen szerezték meg az oklevelet.  22-en summa cum 
laude, 113-an cum laude, 4-en pedig rite minősítésű oklevelet 
kaptak. Dr. Merkely Béla rektor ünnepi beszédében kiemelte: a 
most oklevelüket megkapók nemcsak vizsgáikat és gyakorlatai-
kat teljesítették sikerrel, de egy hazai és közép-európai szinten 
is vezető orvos- és egészségtudományi intézmény hallgatóihoz 
híven a koronavírus elleni harcból is kivették részüket. Dr. Ger-
ber Gábor, a kar dékánja emlékeztetett arra, hogy a most vég-
zettek képzését egy nem várt gyakorlati résszel egészítette ki a 
COVID-19 pandémia. Felhívta a figyelmet, hogy a most felavatott 
fogorvosdoktorok már a 250. jubileumi évben bevezetett kurri-
kulumreformnak megfelelően végezték tanulmányaikat, amely 
során nemcsak gyakorlatorientáltabbá vált a képzés, de a klinikai 
tárgyak terén is változások történtek. A magyar nyelvű hallgatók 
nevében dr. Borbola Dániel, az angol évfolyamon végzett fog-
orvosok nevében dr. Kalantari Soltanieh Sam Gis és dr. Kargahi 
Soroush, míg a német nyelvű hallgatók nevében dr. Weißneg-
ger Ines és dr. Moldovan Hanna köszöntötték a jelenlévőket. Az 
ünnepélyes ceremónián több kitüntetést is átadtak.
51 végzős orvostanhallgató vette át a Semmelweis Egyetem dip-
lomáját a berlini magyar nagykövetség épületében, az Asklepios 
Campus Hamburg (ACH) ünnepségén. A  hamburgi társkar tör-
ténetében ez volt a tizedik, jubileumi diplomaátadó. Az ünnep-
ség házigazdája, dr. Györkös Péter nagykövet köszöntője után 
dr. Karl J. Oldhafer, az ACH rektori és dékáni biztosa gratulált 

a frissen felavatott orvosdoktoroknak. A  végzősöket dr. Merkely 
Béla rektor, dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja, dr. Alpár 
Alán, nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes, dr. Müller 
Veronika, a külföldi hallgatók klinikai ügyeiért felelős rektori biz-
tos, valamint a hamburgi kampusz részéről dr. Karl J. Oldhafer, az 
ACH rektori és dékáni biztosa avatta doktorrá. Az ünnepség kere-
tében dr. Merkely Béla átadta tantárgyfelelősi kinevezésüket az 
ACH négy szakmailag hosszú évek óta kiváló munkát nyújtó mun-
katársának. A frissen végzett évfolyam nevében dr. Nico Erhard, 
dr. Ronja Griesen és dr. Urs Schröter szólt a jelenlévőkhöz. 
205 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményve-
zető vehette át a szociális vezetőképzés mesterszintű tanúsít-
ványát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő székházában. 
Dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja 
felidézte, a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények felső- és 
középvezetőinek képzése egy olyan oktatási program alapján 
történik, amelyet a Semmelweis Egyetem dolgozott ki. A  dékán 
hangsúlyozta a társegyetemekkel való további szakmai együtt-
működés fontosságát. Az eseményen beszédet mondott még 
Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár képviseletében 
dr. Tóth Tibor, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, dr. 
Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora és 
dr. Czine Ágnes, a Károli Gáspár Református Egyetem rektori fel-
adatokkal megbízott rektorhelyettese.

A  tudósítások teljes terjedelemben a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvashatók: 
https://semmelweis.hu/hirek/tag/
diplomaatadok-orvosavatok-2021/

oktatók, a HÖK tagjai és az instruktorok, mind azon dolgoznak, 
hogy a leendő elsőévesek mihamarabb a Semmelweis közös-
ségének integráns részeivé válhassanak. Ezt követően a gólyák 
csoportokra válva saját karuk vezetőivel, oktatóival ismerkedhet-
tek a beszélgetéseken. A  tábort idén is közösen szervezte meg 
a Hallgatói Önkormányzat és az Instruktor Öntevékeny Csoport. 
A fórumnap beszélgetésein kívül reggeltől estig tartó ismerkedő 
programok, játékok, táncos programok várták a gólyákat. A tábor 
egységes arculatát a Brand és Marketing Igazgatósággal együtt-
működve tervezték meg a szervezők. 

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: https://semmelweis.
h u / h i r e k / 2 0 21/ 0 8 / 19 / m i n d - a - h a t - k a r -
leendo-hallgatoi-a-semmelweis-egyetem-
golyataboraban/ 

https://semmelweis.hu/hirek/tag/diplomaatadok-orvosavatok-2021/
https://semmelweis.hu/hirek/2021/08/19/mind-a-hat-kar-leendo-hallgatoi-a-semmelweis-egyetem-golyataboraban/
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80. születésnapján köszöntötték dr. Sándor Józsefet

Projektzáró konferenciát tartottak az atherosclerosisról 

Kollégái, barátai, tudományos együttműködésben résztvevő nemzetközi pályatársai köszöntötték dr. Sándor Józsefet, a Kísérle-
tes és Sebészeti Műtéttani Tanszék tudományos tanácsadóját a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett ünnepségen, ahol az 
ünnepelt Pro Universitate díjat vehetett át dr. Merkely Béla rektortól. 
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Bódi Bernadett 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Sándor József a laparoszkópiás sebészet hazai úttörője, 
sebészgenerációk tanítómestere, a tudomány utazó nagykövete, 
számos magas szakmai elismerés címzettje, aki elévülhetetlen 
érdemeket szerzett egyetemünk nemzetközi elismertségének 
növelésében és máig is fáradhatatlan motorja szakmai kapcso-
lataink nemzetközi építésének – emelte ki méltatásában dr. Mer-
kely Béla. A rektor szólt arról, hogy az ünnepelt kiemelkedő szak-
mai életútja az oktatás, a tudományos kutatás, valamint a gyó-
gyítás hármas egységében példaként szolgál a sebészet múltját 
tisztelő, jelenének kihívásait vállaló, a jövő sebészetét alakító kol-
légák számára. A  köszöntő végén a rektor Pro Universitate díjat 
adott át dr. Sándor Józsefnek.
– Olyan ember vagy, aki az elkeserítő helyzetekben is mindig 
képes meglátni a jót, a szépet és az örömtelit – szólt a profesz-
szorhoz dr. Kellermayer Miklós. Az Általános Orvostudományi 
Kar dékánja emlékeztetett egyebek mellett arra, hogy dr. Sándor 
József kiemelkedő szerepet játszott az egyetem külföldi szakmai 

Szabó Ádám Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  Fókuszban az atherosclerosis: Új terápiás célpontok és gyógyszer-
jelöltek azonosítása című projektzáró hibrid konferencia a Nem-
zeti Versenyképességi és Kiválósági Program NVKP_16-1-2016-
0039 azonosítószámú pályázatát zárta le a szakmai szempontok 
szerint sikeres megvalósulás után, melyben a Semmelweis Egye-
tem Élettani Intézete és Angiológiai Tanszéki Csoportja, a Nem-
zeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – Mezőgazdasági Bio-
technológiai Kutatóintézet, valamint az Immunogenes Kft. által 
alkotott konzorcium vett részt. Az atherosclerosis (érelmeszese-
dés) egy népbetegség, amely rendkívül széles körben nagyon sok 
embert érint. A  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
finanszírozásának segítségével kialakított konzorcium azt tűzte 
ki céljául, hogy innovatív, molekuláris biológiai, immunológiai 
és géntechnológiai módszereket alkalmazó kutatással, pácien-
sektől származó minták analízisével, valamint a kutatási eredmé-
nyek transzlációjával közelebb jusson az atherosclerosis hátteré-

kapcsolatteremtésében; 1995-ben a Semmelweis Egyetem és a 
New York State University közötti orvostanhallgatók csereprog-
ramjának létrehozásánál is bábáskodott. Kulcsembere volt 2002-
ben a japán Tokyo Medical Universityvel kialakított medikus, 
majd fiatal orvos csereprogram megszervezésének. 
Dr. Ender Ferenc, a Dél-pesti Centrumkórház Sebészeti Osztályá-
nak vezető főorvosa, a Semmelweis Egyetem magántanára nap-
jaink egyik klasszikus sebész, oktató egyéniségének nevezte dr. 
Sándor Józsefet, akinek munkáját világszerte elismerik és tiszte-
lik. Dr. Seli Artúr, a Dél-pesti Centrumkórház Sebészeti Osztályá-
nak sebész főorvosa a Szent István Kórház történetéről tartott 
rövid prezentációt.
Dr. Vereczkei András, a Magyar Sebész Társaság elnöke köszöntő 
szavait dr. Szabó Györgyi adjunktus olvasta fel, melyben az 
ünnepelt gazdag életútját részletezte. Dr. Sándor József mindig 
jó érzékkel ismerte fel a korszak sebészeti fejlődésének irányvo-
nalait, a laporoszkópiás és minimálisan invazív technológiák ter-
jesztésének élére állt, beleértve a robotsebészetet is. Kitüntetései 
közül kiemelte a Balassa János Emlékérmet, mely minden magyar 
sebésznek a lehető legnagyobb elismerés.
A Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék jelenlegi és volt mun-
katársai nevében dr. Ferencz Andrea tanszékvezető köszöntötte 
a professzort, aki mint fogalmazott, meghatározó szerepet ját-
szott az intézet életében, ott volt minden fontosabb mérföldkő-
nél. Dr. Sándor József kiváló szervező, előadó, csapatjátékos, szer-
kesztője, illetve több fejezet szerzője is volt a 2015-ben kiadott 
Műtéttan tankönyvnek – sorolta. 
Zárásként dr. Sándor József köszönetet mondott az ünnepségért, 
majd röviden karrierjére is visszatekintett, mely során sok sze-
mélyes emléket, történetet osztott meg családjáról, testvéreiről, 
szüleiről is. Felidézte, hogy a 250 éves Semmelweis Egyetem tör-
ténetének egynegyedét, 62 évet töltött az egyetemen, egyaránt 
élvezte az oktatás, a kutatás és a gyógyítás örömét. Konfuciuszt 
idézve elmondta, olyan munkát választott magának, mely egy-
ben a hobbija is.

A  cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egye-
tem honlapján olvasható: https://semmelweis.hu/
hirek/2021/07/05/80-szuletesnapjan-koszon-
tottek-dr-sandor-jozsefet/

ben álló folyamatok megismeréséhez és gyógyszeres befolyáso-
lásához. Az Elméleti Orvostudományi Központban megrendezett, 
online is közvetített projektzáró eseményen a konzorcium tag-
jai tartottak rövid előadásokat, többek között az érelmeszesedés 
kialakulásának okait és a betegség lefolyását meghatározó ténye-
zőket mutatták be. 

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem 
honlapján olvasható:
https://semmelweis.hu/hirek/2021/08/06/pro-
jektzaro-konferenciat-tartottak-az-atheroscle-
rosisrol/

https://semmelweis.hu/hirek/2021/07/05/80-szuletesnapjan-koszontottek-dr-sandor-jozsefet/
https://semmelweis.hu/hirek/2021/08/06/projektzaro-konferenciat-tartottak-az-atherosclerosisrol/
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Aktív szerepet vállalt a Semmelweis Egyetem az olimpián

Ezüstérmes lett az egyetem férfi vízilabda csapata 

Több sportág versenyzőinek itthoni egészségügyi felkészítésében is aktív szerepet vállalt az egyetem, az intézmény több spor-
tegészségügyi szakembere pedig a helyszínen segítette az olimpiai csapat sikeres szereplését. Dr. Merkely Béla rektor, a Vá-
rosmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) sportegészségügyi bizottságának tagja-
ként vett részt az olimpia vizes sportok versenyein.

Hiller Balázs  
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Az egyetem 2019 óta a szövetségekkel kötött megállapodások 
szerint szorosan együttműködik az úszó- és vízilabda válogatott 
orvosi felkészítésében. Ennek keretében a válogatott versenyzők 
rendszeres sportkardiológiai szűrésen vesznek részt a Városma-
jori Szív-és Érgyógyászati Klinikán. A  szűrés magában foglalja a 
sportolók részletes anamnézisfelvételét, nyugalmi EKG-, kiterjesz-
tett laboratóriumi, valamint szívultrahang vizsgálatát, testössze-
tétel mérését és légzésfunkciós terheléses vizsgálatát. – A  labo-
ratóriumi méréseket a felkészülési szakaszokhoz igazítva pálya-
mérésekkel egészítjük ki, azaz edzés- és versenykörülmények 
között is vizsgáljuk a sportolók mért értékeit. Részletes szűrést, 
az utóbbi évben a poszt-COVID vizsgálatokat is beleértve álta-
lában évente két alkalommal végzünk, majd az eredményeket 
közösen értékeljük az edzőkkel – foglalta össze dr. Merkely Béla 
rektor az egyetem szerepvállalását a felkészülésben, hozzátéve, 
hogy az olimpia előtti szűrések idén áprilistól kezdődtek el. Az 
úszóválogatott minden tagja részletes pulmonológiai kivizsgálá-
son is átesett a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján. 
Dr. Müller Veronika klinikaigazgató és munkatársai az olimpiai 
felkészülés fontos állomását jelentő májusi úszó-Európa-bajnok-
ságon egy egyedülálló légzésfunkciós pályamérést is szerveztek.
– Az úszóknál és vízilabdázóknál a felkészülés keretében vég-
zett részletes laboratóriumi vizsgálat során kiszűrjük és kezeljük 
a sportteljesítményt esetlegesen befolyásoló tényezőket, így pél-
dául a vashiányt – emelte ki a rektor a sportorvostan korszerű 
alkalmazásának egyik példájaként. Dr. Merkely Béla a Nemzet-
közi Úszószövetség (FINA) sportorvosi bizottságának tagjaként 
volt Tokióban. 
A Semmelweis Egyetem orvosai és a Sportorvostan Tanszék orvos 
munkatársai közül többen is kiutaztak Tokióba az olimpiai csa-
pattal, hogy a helyszínen végezzék vállalt feladataikat. Dr. Sydó 
Nóra kardiológus, sportorvos, a Kardiológiai Tanszék tanárse-
gédje nemcsak a versenyek alatt biztosította az úszóválogatott 

Dávid Orsolya 
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

A  Miskolci Strandfürdő területén megrendezett Magyar Egye-
temi-Főiskolai Országos Bajnokság vízilabda versenyén a női 
mezőnybe 4 felsőoktatási intézmény, a férfi versenyre pedig 12 
felsőoktatási intézmény – köztük a Semmelweis Egyetem csa-
pata – nevezett. A  július 4-i férfi döntőben az egyetem a Buda-
pesti Gazdasági Egyetemmel (BGE), a 2019-es győztessel csapott 
össze. A BGE-nek sikerült megvédenie korábbi címét, a Semmel-
weis Egyetem így a dobogó második fokára állhatott fel, a bronz-
érmet pedig a Budapesti Corvinus Egyetem érdemelte ki. 
Jó hangulatú, de küzdelmes hétvégét tudhat maga mögött a 
Semmelweis Egyetem Vízilabda Klubja – fogalmazott Kopa Mik-
lós csapatkapitány. Rendkívül fegyelmezetten, maximális kon-
centráció mellett tartotta a megbeszélt taktikát a csapat, az pedig 
különösen örömmel tölt el, hogy több élvonalbeli, első osztályú 
sportoló is volt az ellenfelek között, akikkel szemben helyt tud-
tunk állni – összegezte a Semmelweis Egyetem Vízilabda Klubjá-
nak edzője. Karácsonyi Vazul felidézte, hogy az idei szezonban 

egészségügyi hátterét keretorvosként, hanem a sportkardiológiai 
felkészítést is ő végezte a Városmajori Klinikán dr. Csulak Emese 
segítségével. Dr. Komka Zsolt kardiológus, sportorvos, a Kar-
diológiai Tanszék tanársegédje a kajak-kenu válogatott helyszíni 
orvosa, akiknek versenyei az olimpia második hetén kezdődtek. 
A  Sportorvostan Tanszék oktatói közül dr. Pavlik Attila szintén 
ortopéd orvos, traumatológus a női vízilabda válogatott csapat-
orvosa, dr. Tállay András ortopéd orvos, traumatológus és dr. 
Halasi Tamás sportorvos, sebész, ortopéd orvos a MOB Orvosi 
Bizottságának képviseletében dolgozott a japán fővárosban az 
olimpiai csapat sikereiért.

A  Semmelweis Egyetem munkatársainak olimpiai 
szerepvállalásáról kétrészes cikkben számoltunk be 
a honlapon: https://semmelweis.hu/hirek/tag/
tokioi-olimpia/

úgy került az élmezőnybe a csapat mind a Budapest Bajnoksá-
gon, mind az Országos Bajnokságon (OB2), hogy a játékosok – 
orvosok és orvostanhallgatók egyaránt – munka és tanulás mel-
lett vették ki részüket a koronavírus elleni küzdelemből, emellett 
pedig még az edzésre is maradt erejük. Az edző megköszönte 
Kalanovics Balázs másodedző és az egész csapat munkáját, nem 
utolsó sorban pedig dr. Merkely Béla rektor támogatását.
A  Magyar Vízilabda Szövetség, a Magyar Egyetemi – Főiskolai 
Sportszövetség és a Miskolci Egyetem által közösen rendezett 
esemény fővédnöke Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója címmel 
kitüntetett olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar vízilabdázó, 
edző és dr. Merkely Béla rektor, a Magyar Egyetemi – Főiskolai 
Sportszövetség alelnöke volt. A díjkiosztó ünnepségén köszöntő-
beszédében a rektor kifejtette: dicséretes, ha valaki az egyetemi 
tanulmányai mellett időt tud szakítani arra, hogy magas színvo-
nalon sportoljon, ha pedig ezt csapatban teszi, az az életre készíti 
fel. Hozzátette: azokból lesznek a legjobb szakemberek, akik 
együtt képesek tenni az országért, a gazdaságért vagy éppen a 
betegekért, mindenki a saját területén.

https://semmelweis.hu/hirek/tag/tokioi-olimpia/
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Ein ausführlicher Bericht und weitere Themen 
finden sich auf  

www.asklepios.com/ach

Highlights des Sommers: Jubiläums-
Abschlussjahrgang und Vertragsverlängerung 
51 Absolvent*innen des 10. Jahrgangs am Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität (ACH) haben am 16. Juli in 
der ungarischen Botschaft in Berlin ihre Diplome erhalten. Neben dem Jubiläumsjahrgang prägt die unbefristete Verlängerung 
des Kooperationsvertrages zwischen der Semmelweis Universität und Asklepios den Sommer 2021. Außerdem: Der jetzt neu ge-
startete 14. Studienjahrgang konnte als erster mit dem sogenannten StudCard-Tool die Vorteile einer neuen digitalen Applikation 
rund um die Studienbewerbung und Zulassung nutzen. 

Nicola Sauter-Wenzler

10. Studienjahrgang am ACH erhält Diplome 

Auf dieses Jubiläum kann der ACH stolz sein: Seit dem 16 Juli 2021 
sind die 51 Absolventinnen und Absolventen des 10. Jahrgangs 
im Besitz ihrer Abschlussdiplome. Entgegengenommen haben 
sie sie in der ungarischen Botschaft in Berlin aus den Händen von 
Prof. Dr. Béla Merkely, Rektor der Semmelweis Universität, Prof. 
Dr. Miklós Kellermayer, Dekan der medizinischen Fakultät, Prof. 
Dr. Alán Alpár, Vizerektor für die Ausbildung der internationa-
len Studierenden, sowie Prof. Dr. Karl J. Oldhafer, Repräsentant 

Unbefristete Kooperation sichert den ACH 

Im Rahmen der traditionellen Zeremonie zur feierlichen Eröffnung 
des akademischen Jahres wurde am 1. September in Anwesen-
heit des zuständigen Ministers, der gesamten Universitätsleitung 
und von 2.500 Gästen ein neues Blatt in der Geschichte des ACH 
aufgeschlagen. Asklepios-Konzerngeschäftsführer Prof. Dr. Chris-
toph U. Herborn und Dr. Christoph Jermann unterzeichneten 
in Budapest für die Geschäftsführung der den ACH betreibenden 
Asklepios Medical School (AMS) den neuen Kooperationsvertrag 
mit der Semmelweis Universität. Dazu Prof. Herborn: – Das ist ein 
Meilenstein in mehrfacher Hinsicht. Im Sommer 2023 wird nach 
15 Jahren der aktuelle Vertrag zwischen der AMS und der Sem-
melweis Universität auslaufen. Unsere Unterschriften und die des 
Rektors und der Kanzlerin haben einen Schlusspunkt gesetzt hin-
ter vier Jahre der Verhandlung über die Fortsetzung der Koopera-
tion. Im Blick auf die Zukunft markiert der Anschlussvertrag einen 
Neuanfang. Denn in dem 40 Seiten starken, vollständig neu auf-
gesetzten Vertragswerk sind sowohl die bisherigen Erfahrungen 
und erfolgreichen Entwicklungsschritte des Campus berücksich-
tigt als auch die erwünschten weiteren Entwicklungsperspekti-
ven festgeschrieben. Vor allem aber bringt die Unterzeichnung 
des neuen, nicht mehr befristeten Vertrags den klaren Willen bei-
der Seiten zum Ausdruck, die erfolgreiche, für beide Seiten glei-
chermaßen nutzbringende Kooperation fortzuführen. Diese hat 
in den letzten Jahren noch erheblich an Tiefe, Breite und Dyna-
mik gewonnen und wird nicht zuletzt getragen von einer aufrich-
tigen gegenseitigen Wertschätzung der Verantwortlichen.

Weiterer Meilenstein in der 
Digitalisierungsstrategie

Für die neuen Studierenden des 14. Jahrgangs wurde das soge-
nannte StudCard-Tool eingeführt. Die Applikation digitalisiert 
und vereinfacht gleich mehrere Kernprozesse für Studierende 
wie Team-Mitglieder. Der Studierendenausweis mit Multifunkti-
ons-Chip ist nicht nur Studierendenkarte, sondern gleichzeitig 
Zutrittskarte zum Gebäude, Bibliotheksausweis, SportCard für 
den Hamburger Hochschulsport und auf Sicht auch Abokarte für 
den Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Hinter all diesen Funktio-
nen liegt ein integratives, Cloud-basiertes System, das als online-
Bewerbungsplattform und zugleich elektronische Studierenden-
akte eine Schnittstelle zu den Studierenden von der Bewerbungs-
phase durch das ganze Studium und noch danach ist. Sie enthält 
alle Stammdaten und studienrelevanten Dokumente, macht sie 
für alle jederzeit zugänglich und gestaltet deren laufende Aktua-
lisierung und Administration deutlich effizienter und komfortab-
ler gestaltet. 

des Rektors der Semmelweis Universität sowie des Dekans der 
Medizinischen Fakultät am ACH. Gemeinsam mit Prof. Dr. Vero-
nika Müller, Beauftragte des Rektors für klinische Angelegen-
heiten von internationalen Studierenden, führten sie die traditio-
nelle außerordentliche Senatssitzung durch, die den Rahmen für 
die Feierstunde bildete. In seiner zentralen Rede verkündete Prof. 
Merkely, dass die Fortschreibung des bislang auf 15 Jahre gülti-
gen Vertrages zwischen Semmelweis Universität und Asklepios 
erfolgreich verhandelt worden sei. Für ihn sei die Fortsetzung der 
Kooperation eine logische Folge der erfolgreichen und sich über 
alle die Jahre immer mehr vertiefenden Zusammenarbeit zwi-
schen Budapest und Hamburg. 
Dr. Christoph Jermann, Geschäftsführer der den ACH betrei-
benden Asklepios Medical School (AMS), begrüßte diese Ankün-
digung: – Ich freue mich sehr, dass die Fortsetzung des Vertra-
ges zwischen der Semmelweis Universität und Asklepios, denen 
beiden mein großer Dank gilt, in trockenen Tüchern ist. Dieser 
Schritt zeigt, dass der ACH kein Projekt mehr ist. Er ist mittler-
weile eine feste Größe in der Ausbildungslandschaft in Hamburg 
und Deutschland. Dies unterstreicht auch das wichtige Jubiläum, 
das der 10. Abschlussjahrgang für den ACH markiert. Er geht 
gleichzeitig mit der herausragenden Durchschnittsnote von 4,98 
von 5,0 im schriftlichen sowie 4,3 im mündlich-praktischen Exa-
men als bislang bester in die Annalen des Campus ein. Dabei ist 
besonders erfreulich, dass sich viele nebenher sozial, organisato-
risch oder wissenschaftlich engagiert haben. Wir verabschieden 
daher einen Jahrgang mit Profil und Charakter, der bleibende 
Spuren und Erinnerungen hinterlässt, und der am ACH fehlen 
wird.
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Elhunyt dr. Bender György professor emeritus

Elhunyt dr. Lozsádi Károly professor emeritus 

2021. augusztus 22-én, életé-
nek 101. évében elhunyt dr. 
Bender György, az Ortopé-
diai Klinika professor emeri-
tusa. Dr. Bender György 1951-
ben a Semmelweis Egyetem 
jogelődjén végzett általá-
nos orvosként, majd negy-
ven évig dolgozott az egye-
tem Ortopédiai Klinikáján. 
1991-ben ment nyugdíjba, de 
még hosszú időn át segítette 
utódját a lábsebészeti, podo-
lógiai terület továbbfejlesz-
tésében. A  magyar ortopédia 
alapítóinak egyik kiemelkedő 

egyénisége volt. 1945-ben, huszonnégy évesen tudta elkezdeni 
az orvostudományi tanulmányait. Kitűnő manualitása predesz-
tinálta a sebészeti pályára. Korának egyik legjobb nevű sebész 
főorvosa, dr. Molnár Béla mellett szerezte meg az alapismerete-

Elhunyt dr. Friedmann Tamás 
Életének 83. évében elhunyt dr. Friedmann Tamás, a 
 Far makológiai és Farmakoterápiás Intézet (korábbi nevén 
Gyógyszertani Intézet) nyugalmazott adjunktusa. 1963-
ban  végzett  az egyetem orvosi karán, majd a Gyógy-
szertani Intézetben helyezkedett el, ahonnan adjunktus-
ként ment nyugdíjba.  Szerény, nagy tudású, kristálytiszta 
logikával érvelő, rend kívül tájékozott kolléga volt. Soha-
sem vágyott karrierre, elismerésre,  díjakra, anyagiakra. 
A  diákok rajongásig sze rették,   hosszú évek után is visz-
szajártak hozzá, nagyon szeretett oktatni, órákig el tudott 
mélyülni egy probléma megoldásába. 

A nekrológ teljes terjedelemben a Semmel-
weis Egyetem honlapján olvasható:
https://semmelweis.hu/
hirek/2021/07/19/elhunyt-dr-friedmann-
tamas/

Elhunyt dr. Szőgyi Mária
2021. augusztus 5-én súlyos betegség után elhunyt dr. 
Szőgyi Mária, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet nyu-
galmazott egyetemi docense. Már egyetemi hallgatóként 
bekapcsolódott az akkori Orvosi Fizikai Intézet munkájába 
tudományos diákkörösként, majd a gyógyszerész dip-
loma megszerzése után az intézet munkatársa lett és az 
is maradt nyugdíjba vonulásáig. Kutatómunkájában kez-
detben dr. Tamás Gyula vezetésével az ultrahang hatá-
saival foglalkozott, később a dr. Györgyi Sándor vezette 
membránkutató csoportban a membránok tulajdonságait 
vizsgálta. Kedvelt oktató volt, a német nyelvű oktatás kez-
detétől, 1982-től hosszú éveken át volt német tanulmányi 
felelős. 2000-ben az egyetem Kiváló Tudományos Diákköri 
nevelője kitüntetésben részesült.

A  nekrológ teljes terjedelemben a Semmel-
weis Egyetem honlapján olvasható: 
https://semmelweis.hu/hirek/2021/08/07/
elhunyt-dr-szogyi-maria/

2021. június 18-án, 
életének 86. évében 
elhunyt dr.  Lozsádi 
Károly professor 
eme ritus, az egye-
temi Kardiológiai 
Tanszék és a II. Sz. 
Gyermekgyógyászati 
Klinika Gyermekszív-
sebészeti osztályá-
nak egykori vezetője, 
a Gottsegen György 

Országos Kardiológiai Intézet korábbi főigazgatója, a Szívbeteg 
Gyermekek Védelmében Alapítvány alapítója. 1953 és 59 között 
az akkori Semmelweis Orvostudományi Egyetemen tanult, diplo-
májának megszerzését követően Gottsegen professzor munka-
társa volt. Két évet töltött Angliában, és ezt követően, 1974-től 

a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekszívsebészeti osz-
tályát szervezte újra. 1986-ban egyetemi tanárrá, majd a Kar-
diológiai Tanszék vezetőjévé nevezték ki. 1993-tól a Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézet (ma GOKVI) igazgatója volt 
és kezdeményezője egy új gyermekszív központ létrehozásának. 
Töretlen lendületének és kollégái összefogásának köszönhetően 
a Gyermekszív Központ 1999-ben nyitotta meg kapuit. Elkezdte 
tervezni a magyarországi gyermek szívtranszplantációt is, amely 
azóta sikeres programmá fejlődött.
Több magyar és külföldi orvostársaság vezetőségi tagja volt. 
A  szívbeteg gyermekek gyógyulásának támogatására 1991-ben 
létrehozta  A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítványt. 

A  nekrológ teljes terjedelemben a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható: 
https://semmelweis.hu/hirek /2021/06/30/
elhunyt-dr-lozsadi-karoly-professor-emeritus/

ket. Ő terelte az ortopédia felé is. Az akkor alakuló Ortopédiai Kli-
nikára dr. Zinner Nándor professzor vette fel. Később önálló osz-
tályt vezetett, dr. Glauber Andor mellett a klinika munkameneté-
nek szervezését, a szakorvosjelöltekkel való foglalkozást végezte. 
Korán felismerte, hogy a láb betegségeinek jelentős része a rosz-
szul elkészített cipőknek köszönhető. Kapcsolatokat épített ki a 
cipőgyártókkal, az ortopéd cipő készítőkkel, a gyógyászati segéd-
eszköz gyártókkal. Elérte, hogy a modern gyermekcipő gyártás a 
divat helyett az ortopédiai szempontokat helyezze előtérbe. Szá-
mos közleménye jelent meg a láb betegségeiről, míg 1972-ben a 
kandidátusi fokozatot elérte. Disszertációjának a témája is erről 
szólt. A  klinika mindennapi életében évtizedeken át, mint Glau-
ber professzor helyettese szervező munkát végzett. 1980 novem-
bere és 1981 februárja között a klinikát megbízott tanszékveze-
tőként irányította. 

A  nekrológ teljes terjedelemben a Semmelweis 
Egyetem honlapján olvasható:
https://semmelweis.hu/hirek /2021/08/23/
elhunyt-dr-bender-gyorgy-professor-emeritus/
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„Magyarország vezető orvos- és egészségtudományi 
intézményeként a Semmelweis Egyetem fontos külde-
tése, hogy az egészség megőrzéséhez és a minőségi 
élethez hiteles információt és iránymutatást adjon a 
lakosság kezébe.  Ez az egyedülálló, interaktív könyv 
egy különleges térkép, ami az Olvasókra szabott, tel-
jesíthető célok kijelölése révén valós segítséget nyújt-
hat egy egészségesebb életforma megtalálásához. 
Ragadja meg ezt az alkalmat, éljen vele!”

Prof. Dr. Merkely Béla
a Semmelweis Egyetem rektora

„A kezedben van. Talán kaptad, talán vetted. Rögtön 
kinyitottad, vagy csupán hosszas halogatást követően 
lapozod fel. Lehetőség. Te döntesz, hagyod-e poro-
sodni, vagy megragadod, és élsz vele. Mindegy, hány 
éves vagy, mindegy, milyen testi adottságokkal, csalá-
di és anyagi háttérrel rendelkezel, sőt még az is mind-
egy, hova jártál iskolába és mi a szakmád! Rajtad mú-
lik, hogy a jelenlegi állapotodhoz képest jobban érezd 
magad a bőrödben!”

Dr. Papp Magor
főszerkesztő 

a Semmelweis Egészségfejlesztési 
Központ mb. igazgatója

EGÉSZSÉG ELVITELRE
Minden, amit önmagadért tehetsz

  Mérete: B5  

  Oldalszáma: 362+76 oldal kérdőív
  Ára: 4800 Ft  

4000 Ft-os kedvezményes áron 

kapható a Legendus könyves boltban!
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