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O n k o l ó g i a

„A képes atlasz elkészítésének gondolata hosszú 
évek óta foglalkoztatott. Az onkosebészet területén 
eltöltött 35 éves munkám és a Semmelweis Egyetem 
Szemészeti Klinika közel 35 000 betegéről készült 
képeket tartalmazó fotó archívuma adta a lehetősé-
get a válogatásra. Kolléganőmmel, Széles Éva fotog-
ráfussal hosszú évek alatt gyűjtöttük össze ennek a 
könyvnek sokszor ritkaságnak számító képanyagát. 
Ajánlom a könyvet minden szemész kollégának. há-
ziorvosoknak, akik először találkoznak a betegekkel. 
Onkológusoknak, bőrgyógyászoknak, maxillofacia-
lis és plasztikai sebészeknek, akik sokszor az arcon, 
a szemkörnyéken is végeznek beavatkozásokat.” 

Lukáts Olga
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Beszámoló a Szenátus szeptemberi üléséről
Két új főigazgatóság létrehozásáról határozott a Szenátus szeptemberi ülésén. A testület döntött arról is, hogy a Transzplantációs 
és Sebészeti Klinika beolvad az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikába, amely Sebészeti, Transzplantáci-
ós és Gasztroenterológiai Klinika néven működik tovább. Szavaztak új szabadon választható tárgyakról, egy új sportolói ösztöndíj 
létrehozásáról, és elfogadták az egyetem új Arculati kézikönyvét.

Dobozi Pálma 
Kommunikációs Igazgatóság

Az ülés kezdetén elfogadta a testület a Szenátus 2021. II. fél-
évi ülés- és munkatervét. Megszavazták a szenátorok a rek-
tor közvetlen irányítása alá tartozó Marketing és Kommuniká-
ciós Főigazgatóság, valamint a kancellár közvetlen irányítása 
alatt álló Informatikai Főigazgatóság létrehozását a Szervezeti 
és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításának keretében. 
A  Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság alá tartozik a 
Kommunikációs Igazgatóság, a Rendezvényszervezési Igazga-
tóság, valamint a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság, 
továbbá ide kerülnek a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságá-
nak nemzetközi kommunikációval kapcsolatos feladatai. Az új 
főigazgatóság látja el, ellenőrzi, tervezi és szervezi az egyetem 
általános PR- és marketing tevékenységét, amelyet erősíteni 
kíván az intézmény vezetése. (További részletek ezzel kapcso-
latban a 12-13. oldalon olvashatók.) 
Az Informatikai Főigazgatóság a Műszaki Főigazgatóságból 
kiváló Informatikai Igazgatóság feladatait látja el annak érdeké-
ben, hogy az egyetem informatikai rendszerének működtetése, 
fejlesztése az egyetemi stratégiai célok megvalósítása érdeké-
ben nagyobb hangsúlyt és hatékonyabb szervezeti megoldást 
kapjon. 
Döntöttek emellett a Semmelweis Országos Egészségügyi és 
Szociális Akkreditált Vizsgaközpontra vonatkozó rendelkezések 
SZMSZ-ben való megjelenítéséről.
Támogatták az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumának 
módosítását, amely érinti a Mikrobiológia I. és II. tárgyak óra-
rendi helyét, továbbá az Artificial Intelligence in Healthcare and 
Medical Science kötelezően választható tárgy bevezetését az 
Asklepios Campus Hamburgban. Elfogadták azt a javaslatot, 
hogy a Geriátriai Tanszéki Csoport a Belgyógyászati és Onkoló-
giai Klinika alá kerüljön.
Ismét elindul a Csontváryval a magyar kultúra útján című, két 
kreditértékű szabadon választható tantárgy, amely keretében 
2021. október 11. és 2021. december 10. között 250 hallgató 
vehet részt a magyar kultúrát tematikusan bemutató program-
sorozatban. Döntöttek a Semmelweis Szimpózium új szabadon 
választható tárgyként való bevezetéséről is. Az egyetem leg-
magasabb presztízsű tudományos eseményén való részvétel-
ért kreditjóváírás jár.
Elfogadták a Felülbírálati Bizottság személyi összetételének 
megújítását, miután a testület mandátuma októberben lejár.
Döntöttek a Transzplantációs és Sebészeti Klinika I. Sz. Sebé-
szeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikába való beolva-
dásáról október 1-jével. A két klinika korábbi telephelyeit meg-
tartva, de szakmailag egységesített struktúrában egy intéz-
ményként működik a továbbiakban Sebészeti, Transzplantációs 
és Gasztroenterológiai Klinika néven. A  kapacitások – különö-
sen a sebészetre, intervenciós gasztroenterológiára és transz-
plantációs sebészetre vonatkozóak –, valamint a kapcsolódó 
ágyszámok és szakmai specialitások nem változnak. A  szerve-
zeti átalakítás legfontosabb indoka az egységes ellátási meto-
dika kialakítása és érvényre juttatása, ami segíti a tudástransz-

fer megvalósulását, erősítve az orvosszakmai-tudományos szi-
nergiák kialakulását.
Elfogadták a Gyógyszerterápiás, Antibiotikus és Infekciókont-
roll Bizottság ügyrendjének módosítását és szavaztak a bizott-
ság új személyi összetételéről is; a testület elnökévé dr. Takács 
 Istvánt, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgatóját 
választották.
Létrejöhet az Egészségtámogatási Módszertani Tanszék az 
Egészségtudományi Karon október 15-ével. Az új tanszék fő 
feladata az egészségügyben egyre nagyobb mértékben meg-
jelenő elektronikus eszközök és megoldások felsőoktatási kép-
viselete az oktatás, kutatásfejlesztés és innováció területén.
Döntöttek óraadó oktatói, így magántanári, címzetes egyetemi 
tanári, címzetes egyetemi docensi és mesteroktatói címek ado-
mányozásáról, valamint véleményeztek aktuális vezetői és okta-
tói pályázatokat, továbbá határoztak az idei innovációs díjasok 
személyéről TDK, PhD és kutató kategóriában.
Elfogadták a szenátorok a Semmelweis Egyetem új Arculati 
kézikönyvét. Az egyetem címerének, logóinak és arculati kézi-
könyvének újratervezését, modernizálását a Semmelweis Brand 
és Marketing Igazgatóság végezte el. Az elfogadást követően 
megkezdődik a felhasználóbarát template-ek kidolgozása és 
feltöltése a honlapra. A több szakaszból álló projekt keretében 
következő lépésként történik majd meg a hat kar címereinek 
és kisarculatának újratervezése, majd a rendezvényekre vonat-
kozó szabályok, kreatívok kidolgozása.
Döntöttek a Semmelweis Egyetem Sportolói Ösztöndíj 
 lét rehozásáról, amelynek célja az egyetemi sportélet fejlesz-
tése. Az ösztöndíjra aktív jogviszonnyal és legalább egy éve 
folyamatos Semmelweis Egyetem Sport Klub szakosztályi tag-
sággal rendelkező hallgatók pályázhatnak a következő szená-
tusi ülésre előterjesztésre kerülő Hallgatói Térítési és Juttatási 
Szabályzatban rögzítendő szabályok szerint. A nyertes 5 hóna-
pon át havi 50, 100 vagy 150 ezer forint ösztöndíjban részesül-
het.
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Beadták a 400 ezredik koronavírus elleni védőoltást az 
egyetemen

Minden eddiginél nagyobb támogatást kapott a Semmelweis 
Egyetem Alapítvány

A Semmelweis Egyetem 400 ezredik koronavírus elleni védőoltását Füzesi Boglárka, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klini-
ka adminisztrátora kapta október 12-én, akit a Szputnyik második adag vakcinájával oltott be dr. Merkely Béla rektor. 

A Semmelweis Egyetem Alapítvány az idei felajánlási évben csaknem 67 százalékkal tudta növelni az előző évhez képest az adó 
1 százalék bevételeit, így 662 felajánlótól több mint 5,7 millió forint értékű támogatást kapott.

Szabó Ádám 
Kommunikációs Igazgatóság

A  Semmelweis Egyetem munkatársai által beadott koronaví-
rus elleni védőoltások száma október 12-én elérte a 400 ezret. 
A  400 ezredik oltást dr. Merkely Béla adta be a Városmajori 
Szív- és Érgyógyászati Klinikán. – Ugyan most ennek a szám-
nak az elérését ünnepeljük, de mi azt szeretnénk, ha máris fél-
milliónál járnánk – mondta el a rektor, aki több mint 20 ezer 
oltást adott be saját kezűleg. – Fontos, hogy mindenki adassa 
be magának a vakcinát, aki pedig már megkapta az első ada-
got, az akkor is kérje a másodikat, ha már esetleg átesett a fer-
tőzésen – hívta fel a figyelmet, kiemelve: a delta variáns rendkí-
vül fertőző, ezért fontos, hogy minél nagyobb legyen a lakosság 
átoltottsága. Azoknak, akik az egészségügyben dolgoznak, és így 
fokozottan ki vannak téve a fertőzésnek, valamint a 60 év felet-
tieknek, továbbá a krónikus betegséggel rendelkezőknek aján-
lott a harmadik oltás felvétele is – mutatott rá dr. Merkely Béla.  
A  400 ezredik védőoltást Füzesi Boglárka, a Városmajori Szív- 
és Érgyógyászati Klinika adminisztrátora kapta, akit a Szput-
nyik második adag vakcinájával oltott be a rektor. – Az egész 
családom elkapta a koronavírust, többeket nagyon megviselt 
a fertőzés. Nagypapám és sógornőm kórházba is került, édes-
apám műtüdő (ECMO) kezelésre is szorult, közel 50 napot töl-
tött az intenzív osztályon, mindössze két százalék esélyt adtak 
neki a túlélésre, de szerencsére felépült – emlékezett visz-
sza. Ő maga is megfertőződött, ezért tudta az első oltást csak 
később felvenni, most pedig a második vakcináját is megkapta. 
– Az oltás egyáltalán nem fáj és életet menthet, épp ezért min-

Dobozi Pálma, Horváth Dóra 
Kommunikációs Igazgatóság

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a Semmelweis Egye-
tem Alapítvány (SEA) számára felajánlott adó 1 százalék támoga-
tások összege, 2021-ben pedig kiemelkedő, 67 százalékos volt a 
növekedés mértéke. Az adatok alapján az alapítvány 662 felaján-
lótól 5 715 173 forintot gyűjtött össze, ezzel a több mint 28 ezer 
regisztrált civil szervezet között a 197. helyen áll a támogatások 
nagyságát tekintve.
– A hozzám eljutott visszajelzések szerint a lakosság nagyra érté-
kelte, hogy a Semmelweis Egyetem az első pillanattól az élére 
állt a COVID-19 elleni küzdelemnek, kiemelt szerepet vállaltunk 
a betegellátásban, a koronavírussal kapcsolatos tudományos 
munkában, miközben felelősséget éreztünk az emberek hiteles 
tájékoztatásával kapcsolatban is. Az elmúlt másfél év az egye-
temi polgároktól minden eddiginél nagyobb helytállást követelt, 
ugyanakkor ennek köszönhetően egyetemünk ismertsége és tár-
sadalmi elismertsége tovább nőtt, aminek szerepe lehet a támo-
gatások emelkedésében is – mutatott rá dr. Merkely Béla rek-
tor, a SEA kuratóriumának elnöke, aki köszönetet mondott azok-
nak, akik az egyetem alapítványa számára ajánlották fel adójuk 
1    százalékát. A  közhasznú tevékenységeket folytató, közfelada-

denkinek azt ajánlom, hogy oltassa be magát – fogalmazott. 
A  Semmelweis Egyetemen az országban az elsők között, 2020. 
december 26-án kezdődött meg a koronavírus elleni védőoltá-
sok beadása. 2021. január 7-én kezdődött meg a szociális intéz-
mények és idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása, amely a 
fővárosban az intézmény feladata volt. 2021. február 4. óta folyik 
a családorvosok által beutalt állampolgárok oltása, de itt indult el 
először 2021. március 27-én a várandósok és szoptató édesanyák, 
míg 2021. június 11-én a 12-15 évesek vakcinációja is. A Semmel-
weisen valamennyi, Magyarországon engedéllyel rendelkező vak-
cinával oltanak az egyetem dolgozói.

tokat ellátó Semmelweis Egyetem Alapítvány elsődleges célja 
az egyetem oktató, gyógyító és kutató tevékenységének támo-
gatása, éppen ezért kiemelt cél, hogy minél szélesebb körben 
ismert legyen a SEA tevékenysége – tette hozzá a rektor. Az idei 
támogatások felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma hoz 
majd döntést.
A tavalyi évben, a koronavírus-járvány alatt egy fertőtlenítőrobot 
beszerzését támogatta az alapítvány, míg azt megelőzően beteg-
őrző monitorokkal kapcsolatos fejlesztésre került sor a támogatá-
soknak köszönhetően.

Jótékonysági esemény a Semmelweis 
Egyetem Alapítvány javára
Első alkalommal szervez Jótékonysági Borkóstolót a Semmelweis 
Egyetem Alumni Igazgatósága október 28-án, a rendezvény pedig 
egyben adományozási lehetőség a Semmelweis Egyetem Alapítvány 
javára. A  befolyt összegből az egyetemi hallgatói tereket fejlesztik 
majd, a résztvevők az ezzel kapcsolatos terveket is megismerhetik 
kötetlenebb formában, a 250 éves Semmelweis Egyetem Bora orszá-
gos borverseny győztes borait kóstolva.

Fo
tó

: K
o

vá
cs

 A
tt

ila
 –

 S
em

m
el

w
ei

s 
Eg

ye
te

m



6széchenyi-díjasok sorozat  Semmelweis Egyetem

Dr. Merkely Béla: Van vízióm és tudom, hova 
szeretnénk eljutni 
Dr. Merkely Béla már a gyermekkori úszóedzéseken megtanulta, hogy a kiemelkedő eredményhez világos célra van szükség, de 
az ide vezető út hosszú és fárasztó lehet, ezért erő és kitartás kell hozzá. – Az intézményfejlesztéshez az erőt a betegellátásból 
merítem, a motivációt pedig az adja, hogy van vízióm, és tudom, hogy hova szeretnénk eljutni – hangsúlyozta az egyetem rek-
tora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója. Dr. Merkely Béla a Széchenyi-díj átvétele kapcsán adott interjút 
lapunknak, amelyben beszélt többek mellett mentorairól, a klinikum központú tudományos pályájáról, valamint a Városmajori 
Klinika fejlődéséről is, amelynek kapuját pontosan 30 éve lépte át először frissen végzett orvosként.

Dobozi Pálma Kommunikációs Igazgatóság

– Pályafutásom két meghatározó személyisége – dr. Szabó Zol-
tán, az első hazai szívtranszplantáció megtervezője és elvégzője, 
valamint dr. Juhász-Nagy Sándor, kora meghatározó keringés-
kutatója – is Széchenyi-díjas professzor volt itt a Városmajori Szív- 
és Érgyógyászati Klinikán. Fantasztikus és felemelő érzés közéjük 
tartozni – emelte ki dr. Merkely Béla rektor, a klinika igazgatója 
annak kapcsán, hogy 2021. augusztus 20-án ő maga is átvehette 
ezt a kitüntetést. A díjat kivételesen értékes tudományos pályája 
során elért, nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási 
eredményei, elhivatott oktatói munkája, valamint kiemelkedően 
eredményes intézményvezetői és szakmai közéleti tevékenysége 
elismeréseként ítélték oda számára még márciusban, de a koro-
navírus-járvány miatt az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmá-
ból vehette át.
A  rektor felidézte: harminc évvel ezelőtt dr. Szabó Zoltán – az 
intézmény akkori igazgatója – vette fel a klinikára, aki ettől kezdve 
hat évvel ezelőtti haláláig napi, heti szinten végigkísérte pályáját.
– Úgy tiszteltem, mintha az apám lett volna, és a kezdetek-
től közeli, bizalmi viszonyba kerültünk egymással, mivel érzé-
kelte, hogy érdeklődő vagyok, és ha valamit elvállalok, akkor azt 
meg is csinálom. Látott bennem fantáziát, és lehetőséget adott 
a kibontakozásra – emlékezett vissza. Dr. Szabó Zoltántól a kli-
nikai szemlélet mellett sokat tanult arról is, hogy milyen egy jó 
vezető. – Menedzserszemléletű ember volt, aki nem az aprósá-
gokra, hanem a lényegre fókuszált. Volt víziója, mindig látott 
valami előremutató célt maga előtt, és folyamatosan építkezett – 
mutatott rá a rektor. Dr. Merkely Béla fiatal orvosként pacemake-
reket, beültethető defibrillátorokat, rádiófrekvenciás ablációs esz-
közöket fejlesztett a klinika Kutató Laboratóriumában, amelynek 
vezetője akkoriban dr. Juhász-Nagy Sándor volt. – Alapos, struk-
turált gondolkozású, ötletekkel teli, különleges személyiség volt, 
aki nemcsak arra tanított meg, hogy miként kell tisztességesen 
felépíteni egy kutatást, hanem a sikerek és kudarcok elviselésére 
is felkészített. Vezetésével a laborban – amely mára volumenében 
többszörösére nőtt – igazi transzlációs kutatás tudott megvaló-
sulni – emlékezett vissza másik fontos mentorára.

Dr. Merkely Bélát 2006-ban dr. Juhász-Nagy Sándor ajánlotta az 
akkori rektor figyelmébe a Kardiológiai Tanszék vezetésére, a Car-
diovascularis Centrum (CVC) irányításának megtartása mellett, 
hangsúlyozva, hogy benne látja a garanciát a megfelelő színvo-
nalú kardiológia oktatásra. Ezt nem csupán kutatási eredményei-
vel indokolta, hanem egészen rendkívüli intenzitású és hatékony-
ságú gyógyító tevékenységével, betegei iránti példamutató elkö-
telezettségével, remek szervezőkészségével, fiatal beosztottjaira 
gyakorolt inspiratív erejével – fogalmazott az erről szóló akkori 
levelében dr. Juhász-Nagy Sándor, amit ajánlásként dr. Tulassay 
Tivadar rektornak írt.
Meghatározó mentorai között említette még dr. Tenczer József 
professzort, aki a belgyógyászat gyakorlatvezetőjeként a kardio-
lógiát oktatta a III. Sz. Belgyógyászati Klinikán, ahol Merkely Béla 
másfél évig dolgozott mint koronária őrzős ápoló. Azzal kapcso-
latban, hogy miként esett később végzős orvosként a választása 
a Városmajorra elmondta: már heidelbergi ösztöndíjas éve alatt 
világossá vált számára, hogy ezt a szakterületet az intervenciós 
kardiológia fogja meghatározni a jövőben, az egyetemen belül 
pedig látszott, hogy a Városmajor lehet ennek a bölcsője, ezért 
kérte dr. Fonyó Attila akkori dékántól, hogy ide jöhessen. – Jól 
kell tudni választani – jegyezte meg.
Pontosan 30 évvel ezelőtti érkezésekor, 1991-ben 4 kardiológus 
volt a házban, a terület és a klinika fejlődését is jól mutatja, hogy 
számuk ma eléri a hatvanat, de jelentősen több a szívsebész, az 
érsebész, az aneszteziológus, valamint a PhD-s fiatal is.
– A Városmajori Klinikán ma minden, a szív- és érgyógyászatban 
ismert műtétet végre tudunk hajtani magas színvonalon, és mind-
egyikből itt végezzük a legtöbb beavatkozást Magyarországon. 
Szívtranszplantáció tekintetében nálunk működik Európa máso-
dik legnagyobb transzplantációs programja, a pacemaker beül-
tetések száma az elmúlt évtizedekben 2-300-ról 1500-1800-ra, az 
intervenciós beavatkozásoké 300 körüliről 2500-ra nőtt. 2 CT és 
egy MR áll a klinika rendelkezésre, ahol jelentős infrastrukturális 

Dr. Merkely Béla 1991-ben végzett a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen általános orvosként, PhD-fokozatot 1999-ben 
szerzett. 2006-ban habilitált, az évtől az MTA  doktora. 2007-től 
a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központja kardiológiai tan-
székének vezetője, 2013 óta a Városmajori Szív- és Érgyógyászati 
Klinika igazgatója, 2018 óta a Semmelweis Egyetem rektora. Gyó-
gyító munkája mellett folytatott kutatásaiban kezdetben az éle-
tet veszélyeztető ritmuszavarok mechanizmusait vizsgálta, majd 
később intenzíven foglalkozott új, modern minimál invazív esz-
közök fejlesztésével, különböző ablációs módszerekkel, ame-
lyek a ritmuszavarokat kezelik, így a defibrillátorok optimalizá-
lásával, beültetett és külső defibrillátorokkal. MTA  doktori címét 
a tachyarrhyth miák patomechanizmusai és új elektrofiziológiai 
nonfarmakológiás kezelési módszerei témában szerezte meg. 
Később a szívelégtelenség került munkája fókuszába, 750 közle-
ményéből 100 feletti publikáció fűződik a reszinkronizációs keze-
léshez. Döntően klinikai jellegű vizsgálatokat végzett a heveny 
szívizominfarktus kezelésével kapcsolatban. Fontos fejlődési irány 
a klinikán a sportkardiológiai profil kialakítása. Jelenleg a struktu-
rális intervenciók, billentyűbeültetések, minimál invazív beülteté-
sek vannak figyelme fókuszában.
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Jubilálókat köszöntöttek a Városmajorban
A 25, 30, 40 és 50 éve ott dolgozókat köszöntötték a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, valamint több kitüntetést is 
átadtak. A jubilálók közé tartozott dr. Merkely Béla rektor, a klinika igazgatója. 

– Négy szakvizsga, négy szakmai licensz birtokosa és számos tár-
saságban tölt be vezető pozíciót elnökként, alelnökként vagy tisz-
teletbeli tagként; ezek közül nemzetközi szinten az Európai Kar-
diológus Társaság alelnöksége tekinthető az egyik csúcsnak – 
fogalmazott dr. Merkely Bélát méltatva dr. Becker Dávid egye-
temi docens, a klinika igazgatóhelyettese. Hozzátette: dr. Merkely 
Béla egyetemi tevékenysége is hasonlóan kiemelkedő, hiszen a 
PhD-fokozattól kezdve a tanszékvezetői pozíción át jutott el a rek-
tori feladatokig, pályája során pedig számos kitüntetést szerzett. 
Az igazgatóhelyettes kiemelte: a rektor 33 nevesebb díj és szá-
mos megtisztelő kinevezés tulajdonosa, a medicinális elismeré-
sek mellett pedig megkapta a Gábor Dénes Díjat, a Figyelő 2020-
as Év embere elismerését, 2021-ben pedig a Széchenyi-díjat is.  
– Alapvetően könnyű dolgom volt, mert rögtön olyan helyen 
kezdhettem dolgozni, ahol az egész szakmai pályámat el tudom 
képzelni. Nyilvánvalóan azért vagyok még mindig itt három évti-
zed után is, és végzem a munkámat ilyen energiával, mert jól 
érzem magam, ki tudtam teljesedni az intézményben – fogal-
mazott beszédében dr. Merkely Béla, hozzátéve: a klinikán kiváló 
munkatársak veszik körül. Hosszú idő alatt fokozatosan bővült 
a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, és olyan karizmati-
kus vezetők példáját követhettem igazgatóként mint dr. Kudász 
József, dr. Soltész Lajos, dr. Szabó Zoltán és dr. Nemes Attila 
professzorok – hívta fel a figyelmet. A rektor külön kiemelte a 
jelenleg is zajló beruházást, valamint a Városmajor 70 fejleszté-
sét. – Európa egyik legjobb klinikája ez, ahol miután befejeződ-
nek az építkezések, ismét optimális körülmények között dolgoz-
hatunk. Jelenleg öt egyetemi tanszék működik itt, ahhoz pedig, 
hogy megőrizzük vezető pozíciónkat és a jövőben még tovább 
fejlődjünk, egy nap majd át kell tudni adni a klinikát a megfelelő 
kezekbe – mutatott rá a rektor, hozzátéve: azt javasolja a fiatalok-
nak, hogy nagy energiával és lelkesedéssel végezzék munkáju-
kat, lépjenek előre és legyenek céljaik, mert valakinek át kell majd 
vennie a stafétabotot. – Dr. Nemes Balázs jelenlegi tanszékve-
zető egyetemi docenssel együtt kerültünk klinikai orvosként a kli-
nikára 1991. október 1-jén. Leültettek minket hátra, mi pedig meg-
húzódtunk, mert szokatlan volt, hogy két fiatalembert is felvettek 

fejlesztések folynak, jelenleg 3 milliárd forintból korszerűsödnek 
a műtők és bővül az oktatási tér – ismertette dr. Merkely Béla.
– Lépésről lépésre haladtunk a jó irányba, és a sikerek mindig 
újabb támogatást, kutatási grantet hoztak, így tudtunk forrást 
teremteni, miközben a nemzetközi kapcsolatokat is maximalizál-
tuk – adott betekintést a klinika működésébe, rámutatva, hogy 
hasonló szemléletet képvisel az egyetem vezetésében is. – Egy 
szempont van: a szakmaiság minden téren. Emellett pedig kell, 
hogy legyen egy világos víziónk arról, hova akarunk eljutni, és 
ezt kell követni minden lépésünkben – mutatott rá. Kiemelte 
az emberi erőforrás fontosságát, mint fogalmazott: a klinikára is 
csak a legkiválóbbakat vesszük fel, és nagyon fontos, hogy min-
den területen a legjobbak álljanak az élen. Vannak professzoraim, 
akik tudományos diákkörösként kezdtek a klinikán – ez is mutatja, 
hogy a tehetséggondozás adja az alapot az egyetem emberi erő-
forrásának fejlesztéséhez.
Dr. Merkely Béla azt mondja, a betegellátásból meríti a frissessé-
get és feltöltődést, ami az intézményfejlesztési tevékenységéhez 
szükséges. – Ha belépek a műtőbe, olyan jól érzem magam, mint 
a vízilabda-mérkőzésen. A vízilabdában a labdajátékra és a társa-
imra figyelek, a műtőben pedig a betegre. Ilyenkor minden egyéb 
feladatból adódó nehézség eltűnik – ad betekintést. És hogy mi 
biztosít motivációt az intézményfejlesztéshez, legyen szó akár a 
klinikáról, akár az egyetemről? 

ide. Utána szép lassan felcseperedtünk, ma pedig már mi visszük 
a zászlót” – emlékezett vissza a kezdetekre dr. Merkely Béla, majd 
felhívta a figyelmet az alapítványi modellváltásra is. A jövőben a 
hűséget a közalkalmazotti jogviszony helyett az egyetemen eltöl-
tött években mérjük, és nagyon megbecsüljük azokat a kollégá-
kat, akikkel együtt dolgozunk az intézményben – fogalmazott. Az 
eseményen a klinika további 17 jubiláló munkatársát is köszöntöt-
ték, ötven év munkaviszony után Orbán Istvánnét, negyven év 
után Szekeres Piroskát, Dékán Andrásnét, Banka Máriát, 30 
év után Tóthné Minkó Ildikót, Mireisz Leyer Mónikát, Miha-
lik Csillát, Kovács Pétert, Hrankai Terézt, Fórizsné Futó Ibo-
lyát, dr. Nemes Balázst, 25 év után Zámbó Katalin Melindát, 
Törökné Kádár Judit Ágnest, Marczin Valériát, dr. Banga Péter 
Vincét, Bekő Marianna Zsuzsannát, Baloghné Szabó Szilviát.  
A Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója kitüntetést vehetett át 
dr. Skopál Judit, a Kardiológiai Tanszék tudományos munkatársa 
és dr. Nagy Zsuzsa klinikai főorvos. Az ITM oktatói szolgálati 
emlékérmében részesült dr. Kékesi Violetta docens. 

– Van vízióm és tudom, hova szeretnénk eljutni – hangsúlyozta, 
hozzátéve, hogy ezt a szemléletet még gyermekkorából, az 
úszóedzéseiből őrizte meg. – Miközben róttuk a sok ezer métert 
– havi szinten 100 kilométert kellett leúsznunk –, tudtuk, hogy 
hosszú az út, de ez kell ahhoz, hogy a szükséges másodperceken 
javítsunk és teljesítményünk a következő versenyen jobb legyen. 
Megtanultam, hogy világos célra van szükség, és az odáig vezető 
út hosszú és fárasztó lehet, ezért ehhez erő kell – fogalmazott.
Dr. Merkely Béla szólt arról is, hogy a COVID-19 járvány elleni 
küzdelem jól megmutatta, hogy bár sokakat meggyógyíthat az 
ember a saját kezével, talán még többeken lehet segíteni egy kri-
tikus helyzetben jól megszervezett rendszerrel.
A helyzet komolysága megkövetelte, hogy teljesítményünk maxi-
mumát adva forduljunk rá erre a kihívásra, tudatos fejlesztéssel 
pedig nemzetünk érdekében országos szinten is a feladatok élére 
álltunk – mondta el dr. Merkely Béla, hozzátéve, hogy példa nél-
küli összefogás alakult ki a Semmelweis Egyetemen belül is, de a 
négy orvosképző egyetem között is.
Dr. Merkely Béla azt vallja, a gyógyítás 24 órás munka, de az egyik 
legszebb hivatás. Három gyermeke közül felnőtt fia és lánya is ezt 
a pályát választotta, és jelenleg legkisebb gyermeke is eltökélt 
abban, hogy nincs más szakma, csak az orvoslás. – Jó érzés meg-
tapasztalni, ha gyermekeink látják, a hivatás, amit választottunk 
egy felemelő, életre szóló feladatot ad.
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Hatékonyabb beszerzési folyamatokat hozhat a 
modellváltás
A modellváltást követően az egyetem már nem köteles központosított közbeszerzési eljárás keretében lebonyolítani a kiemelt 
termékek beszerzését, ugyanakkor önkéntes módon ez a lehetőség továbbra is megmaradt. A változás hatásairól és előnyeiről 
dr. Pavlik Lívia kancellár és dr. Farkas Dénes beszerzési igazgató adott tájékoztatást.

Szabó Ádám  
Kommunikációs Igazgatóság

A  Semmelweis Egyetem 
2021. augusztus 1-jétől 
állami felsőoktatási 
intézményi szervezeti 
forma helyett közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány 
fenntartásában műkö-
dik, ez pedig a beszer-
zési folyamatokban is 
változásokat hozott. Bár 
a modellváltást köve-
tően az egyetem már 
nem köteles központo-
sított közbeszerzési eljá-
rás keretében lebonyo-
lítani a beszerzéseket, 
továbbra is a közbeszer-
zési törvény hatálya alatt 
maradt – emelte ki dr. 
Farkas Dénes, a Beszer-
zési Igazgatóság igaz-
gatója. A  Semmelweis 
Egyetemen folyó okta-
tás, gyógyítás és kuta-
tás-innováció ugyanis 
döntő részben, 50 szá-

zalékot meghaladó mértékben állami finanszírozásból valósul 
meg a modellváltás után is, ezért az intézmény egésze közbe-
szerzés-köteles maradt, hiszen közpénzt elkölteni csak a közbe-
szerzési törvény keretei között lehet. Változás ugyanakkor, hogy 
dönthetünk arról, egyetemi szinten saját hatáskörben bonyolítjuk 
le az ún. kiemelt termékek beszerzését, vagy az erre szakosodott 
központi beszerző szervezeteket vesszük igénybe. Költségvetési 
szervként utóbbi opció kötelező volt, most csak egyfajta lehető-
ség – hívta fel a figyelmet dr. Pavlik Lívia. – A modellváltás köny-
nyítéseket és számos lehetőséget is hozott számunkra, amelyek-
kel élhetünk, de nem szabad kidobni a fürdővízzel együtt a gye-
reket is. Vannak ugyanis olyan jól bejáratott beszerzési módoza-
tok, amelyeket akkor sem szabad pályán kívülre helyezni, ha már 
nem szorítanak rá minket ezekre kötelező jelleggel – magyarázta. 
A  modellváltással ugyanakkor több dologban érvényesülhetnek 
a megfontolásaink, a döntési lehetőségekben sokkal inkább elő-
térbe kerülhetnek a saját szempontjaink – tette hozzá. A  jogsza-
bályi környezet változásával ugyanis az egyetem már nem köte-
les a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) és a Digitális 
Kormányzati Ügynökség (DKÜ) rendszereivel együttműködni, 
azonban lehetőség van önként csatlakozóként igénybe venni 
ezeket. A  központosított közbeszerzések területén az informati-
kai eszközök és szolgáltatások beszerzése a DKÜ hatáskörébe tar-
tozik, míg a KEF-hez köthetőek többek között az orvostechnikai 
eszközök, a gyógyszerek, a bútorok, a gépjárművek, valamint az 
üzemanyag beszerzése – ezekkel kapcsolatban augusztus 1-jétől 
az egyetem szervezeti egységei dönthetik el, élnek-e a KEF szol-
gáltatásaival, és a KEF-en rendelkezésre álló keretszerződésekből 
lehívható, viszonylag rövid idő alatt megvalósuló központosított 
közbeszerzéssel, vagy azon kívül szeretnék egyetem által lebo-
nyolítandó saját hatáskörű (köz)beszerzési eljárásban beszerezni 

a termékeket és szolgáltatásokat. Utóbbi esetében az egybeszá-
mítási szabályok alkalmazása dönti el, hogy a rövidebb idő alatt 
megvalósuló egyszerű beszerzési eljárás keretében, vagy a hosz-
szabb időtartamú hagyományos közbeszerzés keretében valósul-
hat meg a tranzakció.
A beszerzési igazgató szerint a központosított közbeszerzés akkor 
előnyösebb, ha fontos a beszerzés gyorsasága, illetve ha az adott 
szervezeti egység számára megfelelnek az így elérhető korlá-
tozottabb, de még így is széles körű étlapok, míg a saját hatás-
körben megvalósuló beszerzés mellett a saját igényre szabott 
műszaki specifikációk szólhatnak, amelyek beszerzése azonban 
hosszabb időt is igénybe vehet.
Természetesen minden beszerzés ellenőrzött körülmények 
között kell történjen: a Beszerzési Igazgatóságnál van a kontroll 
az eljárási szabályok és az egybeszámítási szempont mérlegelé-
sével, míg a szakmai szempontokat az illetékes szakigazgatóság 
gyakorolja – fejtette ki dr. Farkas Dénes. A  beszerzési igazgató 
szerint a modellváltással emellett egyszerűsödtek is a beszer-
zési folyamatok: a szervezeti egységeknek immár nem szüksé-
ges minden esetben papíralapon, a beszerzés minősítő űrlappal 
(BML) elindítani a folyamatot, ez a lépés – meghatározott ese-
tekben – elektronikusan, e-maillel is kiváltható. Dr. Farkas Dénes 
kiemelte: a megváltozott beszerzési szabályokról jelenleg a Gaz-
dasági Főigazgatóság, valamint a Beszerzési Igazgatóság oldalá-
ról tájékozódhatnak az érdeklődők. Dr. Pavlik Lívia hozzátette: a 

szervezeti egységek munkáját igyekszenek majd azzal is segíteni, 
hogy a közeljövőben ajánlásokat fogalmaznak meg számukra, az 
eddigi tapasztalatok szerint mikor melyik beszerzési formát érde-
mes alkalmazni. A  változástól azt várjuk, hogy bizonyos beszer-
zések olcsóbban valósulhatnak meg, míg más esetekben valami-
lyen paramétert tekintve jobb, előnyösebb terméket vagy szol-
gáltatást szerezhetünk be, esetleg mindezt rövi-
debb idő alatt bonyolíthatjuk le – összegezte dr. 
Farkas Dénes.

A cikk teljes terjedelemben az egyetem honlapján olvasható.
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Bódi Bernadett,  
Kommunikációs Igazgatóság

Dr. Pászthy Bea a Sem-
melweis Egyetemen dip-
lomázott, gyermekgyó-
gyász, gyermekpszichi-
áter, klinikai farmakoló-
gus és pszichoterape-
uta szakorvos. 2005-ben 
megalapította a család-
központú Gyermekpszi-
chiátriai és Pszichoterá-
piás Osztályt a mentá-
lis betegséggel küzdő 
gyermekek gyógyítá-
sára az I. Sz. Gyermek-
gyógyászati Klinikán. 
Kidolgozta a gyermek-
kori súlyos evészavarok 
terápiás protokollját, lét-
rehozta az első magyar 
evészavarrészleget gyermekek számára. A bio-pszicho-szociá-
lis szemléletű gyógyítás úttörője, szaktekintélye. A gyermek- és 
 serdülőkori pszichoszomatikus betegségek nemzetközi szakér-
tője. 

XXII. évfolyam 7. szám 2021. október 25. elismerés

Két egyetemi nyertes a Lendület Programban

Prima Primissima-jelölt dr. Pászthy Bea

A Semmelweis Egyetem két kutatója is a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Lendület Programjának 2021. évi nyertesei kö-
zött van, az okleveleket ünnepélyes keretek között vehették át az MTA Székházának Dísztermében.

Magyar tudomány kategóriában Prima díjazott lett dr. Pászthy Bea, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense, 
gyermekorvos, gyermekpszichiáter, családpszichoterapeuta. Ez azt is jelenti, hogy tudományos területen ő az idei Prima Primis-
sima Díj egyik jelöltje, és a novemberben induló közönségszavazáson is lehet rá voksolni. 

Szabó Ádám Kommunikációs Igazgatóság

– Orvosként, gyógyszerfejlesztőként egy olyan területtel foglal-
kozom, ami a világon rengeteg embert érint: a glaukóma a vak-
ságért felelős második vezető ok az euroatlanti társadalmakban, 
ráadásul egy nagyon nehezen kezelhető szemészeti betegségről 
van szó – mondta bemutató előadásában dr. Fekete Andrea. Az 
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense a Lendület 
II. program támogatását a Sigma-1 receptor agonisták, mint a fib-
rózissal járó szemészeti kórképek új kezelési lehetőségei című kuta-
tási témájáért nyerte el. Kiemelte: a glaukóma esetében a szem-
zugban található hálózatos sejtállomány megvastagodása miatt 
zavart szenved a csarnokvíz elvezetés, amely a szemnyomás 
megnövekedését okozza – ez nyomja a látóideget, ami vakságot 
okoz. A sejtállomány megvastagodásának hátterében a fibrózis, 
azaz a hegesedés áll – kutatásaik ennek megakadályozására irá-
nyulnak, a munka nagy részét egy előző Lendület-pályázat ala-
pozta meg. Beszámolt arról is, hogy a mostani, Lendület II. prog-
ram keretében egy szemcseppet fognak fejleszteni.
Dr. Varga Zoltán, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 
tudományos főmunkatársa a Kardio-onkológiai és onko-kardio-
lógiai betegségek molekuláris mechanizmusa, valamint terápiás és 
diagnosztikus célú vizsgálata című kutatási témájával nyerte el a 
Lendület I. program támogatását, amely keretében az onkoló-
gia, kardiológia, immunológia és farmakológia határterületein 
mozgó, interdiszciplináris projekten dolgoznak majd. Mint rámu-
tatott: a mostani Lendület pályázat fókuszába egyes, az onkoló-
giai terápiát forradalmasító immunterápiás szerek, az úgyneve-

zett immunellenőrzésipont-gátló biológiai terápiák kardiológiai 
mellékhatásai kerültek. – Vizsgálni szeretnénk, miként károsíthat-
ják egyes kemo- és immunterápiás szerek a szívizmot az onko-
lógiai kezelések során, azonosítva, hogy mely betegekben jön 
létre ez a toxicitás, és természetesen szeretnénk megtalálni a kli-
nikailag is alkalmazható kezelési megoldást erre a problémára – 
mondta dr. Varga Zoltán. 
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– Nagy megtiszteltetés számomra a Príma Díj elnyerése, és öröm-
mel tölt el, hogy a Prima Primissima Díjra jelölésemmel nagyobb 
figyelem irányul a gyermekpszichiátriára, elindult egyfajta dis-
kurzus a gyermekek és családok lelki egészségéről – fogalmazott 
az elismerés kapcsán. A gyermekorvos, mint mondta, gyógyult 
betegeire a legbüszkébb. Fontos eredménynek tartja, hogy 2005-
ben dr. Tulassay Tivadar támogatásával sikerült elindítania az 
első gyermekpszichiátriai osztályt az egyetemen, megszervezte 
a tárgy graduális oktatását, a rezidensképzést és a szakorvoskép-
zést, ahonnan, mint fogalmaz, kiváló szakorvos kollégák karrierje 
indult el. 
Dr. Pászthy Bea az egyetem hármas egységében – gyógyítás, 
oktatás és a kutatás – dolgozik, ez utóbbi kapcsán több nem-
zetközi és hazai együttműködés jött létre a gyermekek mentális 
betegségeinek kutatása céljából. Az elmúlt másfél évtizedben a 
terápiás és kutatási érdeklődésének fókuszában az anorexia ner-
vosa állt, ebben szeretne minél tökéletesebb terápiás eljárásokat 
kifejleszteni – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy szakmai irányelvük 
is megjelent e tárgyban. – Szeretnék többet tenni azért, hogy a 
mentális betegség ne legyen stigma, a páciensek könnyebben és 
szégyenkezés nélkül jussanak szakellátáshoz – emelte ki. 
A zsűri által kiválasztott Prima Primissimák személyét december 
3-án hozzák nyilvánosságára, emellett várhatóan novemberben 
elindul az sms-szavazás a közönségdíjas kiválasztásáért, amely 
során a Semmelweis Egyetem jelöltjére is lehet voksolni. A sza-
vazás indulásáról beszámolunk majd az egyetem honlapján.
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10jubileumi díszoklevél  Semmelweis Egyetem

Több mint 200 jubileumi díszoklevelet adtak át az 
Általános Orvostudományi Karon
Rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomát adományozott a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar tanácsa a karon 
70, 65, 60 és 50 éve diplomát szerzett orvosoknak.  A Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében 237 jubileumi díszoklevelet 
nyújtott át dr. Merkely Béla rektor és dr. Kellermayer Miklós dékán.

Dávid Orsolya 
Kommunikációs Igazgatóság

A  bölcsességet nem kapjuk, magunknak kell felfedez-
nünk, miután véget ért utazásunk a vadonban, ahova 
senki nem mehet el helyettünk, amit senki nem tehet 
meg helyettünk, mert a bölcsességünk éppen abban 
rejlik, hogy mi magunk milyennek látjuk a világot – 
köszöntötte dr. Merkely Béla az ünneplő közönséget 
Marcel Proust francia író gondolataival. Hozzátette: 
akik most veszik át jubileumi díszokleveleiket, ponto-
san tudják ezt, hiszen ötven, hatvan, sőt, hetven éves 
tapasztalatokkal rendelkeznek nemcsak az egészség-
ügy, a betegek gyógyítása, de az élet számtalan más 
területén is. A  rektor ünnepi beszédében felvillan-
totta a Semmelweis Egyetem sikereit, a fontosabb 
változásokat, nehézségeket, így többek között szólt 
a kurrikulumreformról, a koronavírus elleni küzdelem 
kihívásairól és a közelmúltban megvalósult fenntartói 
modellváltásról, amely még rugalmasabb struktúrát 
tesz lehetővé. Említést tett arról is, hogy a Times Hig-
her Education legfrissebb világrangsorában az intéz-
mény bekerült a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye közé. 
– Van azonban, ami nem változott – folytatta a rektor. Nemcsak 
magas színvonalon gyógyító, a legújabb technológiákat ismerő 
szakembereket képzünk, de munkájukra igényes, felelősségteljes 
orvosokat, akik elkötelezettek a betegeik iránt. Olyan Semmel-
weis Polgárokat, akik ötven, hatvan, hatvanöt, vagy épp hetven 
év múlva ugyanolyan büszkeséggel vehetik majd át arany, gyé-
mánt, vas és rubin diplomájukat, mint most Önök.
Úgy vélte, az, hogy a Semmelweis Egyetem ilyen jól teljesített a 
rendhagyó helyzetben, a nemzetközi rangsorokban évről évre 
kiválóan szerepel, és minden évben első helyen áll az orvosi és 
egészségtudományi területre felvételizők számát tekintve, az 
ünnepségen megjelent orvosoknak is köszönhető, hiszen ők 
azok, akik a jelenlegi tradíciókat és az intézmény hírnevét meg-
alapozták. A  jövőt ugyanis csak biztos alapokra lehet építeni – 
köszönte meg a jubilálók munkáját a rektor, gratulálva díszokle-
velükhöz.
Az ünnepség részeként összesen 237 jubileumi oklevelet nyúj-

tott át dr. Merkely Béla és dr. Kellermayer Miklós, a kar 
dékánja. Öt 70 éve végzett orvos vehetett át rubindiplo-
mát, a végzés 65. évfordulójára emlékezve pedig 11-en 
kaptak vasdiplomát. 51 egykori hallgatónak adományoz-
tak gyémántdiplomát a 60 éves jubileum tiszteletére, a fél 
évszázada végzett 170 orvosnak pedig az aranyoklevélhez 
gratulált a rektor és a dékán.
Az arany díszokleveles orvosok nevében dr. Bucsky Péter 
Pál professzor idézte fel az intézményhez kötődő szép 
emlékeiket, köztük azt, hogy 56 éve várakozással és szo-
rongással telve léptek be az akkori Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem kapuján, hogy megvalósítsák az álmu-
kat, és orvosok lehessenek. Örömteli pillanatként gondolt 
vissza arra is, amikor hallgatótársaival ötven éve az Erkel 
Színházban vették át diplomájukat vágyuk beteljesülése-
ként.
Szívesen emlékezett az egyetemen töltött hat évre – éle-
tük talán legmaradandóbb, legszabadabb, legvidámabb 
és szellemileg a legtermékenyebb időszakára –, ahol az 

évek során szép szerelmek és igaz barátságok köttettek. Szólt 
professzoraikról, oktatóikról, akiktől nemcsak az adott tantárgyat 
tanulták meg, hanem emberséget, humánumot, empátiát, tartást 
is kaptak az orvoslás mestersége és művészete mellett.
– Büszkék vagyunk Alma Materünkre, de ez a mai ünnepség azt 
mutatja, hogy egyetemünk sem felejtette el régi diákjait, mi több, 
büszke is rájuk – mondta. Kitért arra is, hogy az elmúlt ötven év 
a diplomájukat aranyra, hajukat fehérre festette, és őszinte sze-
retettel emlékezett meg azokról a társakról, akik már nincsenek 
közöttük. 
A jubilálók nevében a professzor azt kívánta, hogy a Semmelweis 
Egyetem tovább fejlődjön, épüljön és tartsa meg azt a kimagasló 
oktatási színvonalat, amelyet véleménye szerint kevés más euró-
pai egyetem mondhat magáénak.
Az ünnepségen a Magyar Örökség díjjal kitüntetett Misztrál 
zenei együttes megzenésített versekkel, Takács Bence Ervin 
előadóművész Reményik Sándor: Az orvos és Kosztolányi 
Dezső: Üllői úti fák című versével működött közre.
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Több mint hetvenen vehettek át jubileumi 
díszoklevelet a Fogorvostudományi Kar ünnepségén
A 65, 60 és 50 éve végzett fogorvosok vehettek át vas, gyémánt és arany jubileumi díszoklevelet dr. Hermann Péter oktatási 
rektorhelyettestől és dr. Gerber Gábor dékántól a Fogorvostudományi Kar (FOK) ünnepségén. A kar eddigi történetében először 
adhattak át vas diplomát. 

Dobozi Pálma Kommunikációs Igazgatóság

– A  történelem tanúi azok, akik most itt ülnek – mondta dr. 
Hermann Péter oktatási rektorhelyettes a Nagyvárad téri Elmé-
leti Tömb dísztermében rendezett ünnepséget megnyitó beszé-
dében. Rámutatott arra, hogy az, aki vasdiplomát vehet át, 1956-
ban végzett, a gyémántdiplomások a forradalom és szabadság-
harc évében kezdhették képzésüket, míg az aranydiplomások 
oktatása alatt indult az új gazdasági mechanizmus 1968. január 
elsejétől. Az egész újkori történelem mellett a fogorvosképzésnek 
is tanúi a jubilánsok, hiszen oktatóként ők alakították ki annak a 
rendszernek az alapját, ami a kar oktatását ma is jellemzi. Mindez 
oda vezetett, mutatott rá a rektorhelyettes, hogy a Semmelweis 
Egyetem ma a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye között 
van, a FOK pedig egyedüli hazai fogorvosképző intézményként 
bekerült szakterületén a TOP 200-ba.
Köszönjük az Önök útmutatását, és igyekezni fogunk a kijelölt 
irányt továbbra is követni – fogalmazott. Az öröm és a büszkeség 
érzésébe ugyanakkor szomorúság is vegyül, mivel sokan vannak, 
akik már nem lehetnek velünk – emelte ki a rektorhelyettes, majd 
a jelenlévők felállva emlékeztek meg az elhunyt egykori hallga-
tótársakról.
Dr. Gerber Gábor dékán beszédének kezdetén John Lennon 
Imagine című dalának egy részlete hangzott el, utalásként arra, 
hogy az albumot 1971-ben adták ki, amikor a mostani aranydiplo-
mások végeztek. A kar fejlődését érzékeltetve a dékán kitért arra, 
hogy a 65 évvel ezelőtti évfolyamon nyolcan, a 60 évvel ezelőt-
tin már több mint tízszer annyian, 82-en, az 50 évvel ezelőttin 
pedig közel hússzor többen, 161-en végeztek. Utóbbi létszám a 
jelenleginél is magasabb, ami jól mutatja, hogy az akkori fogor-
voshiányt kibővített képzési kapacitással igyekeztek mérsékelni. 
– Ennek ellenére igen nagy feladat hárult önökre az SZTK-ren-
delők tömeges betegellátása során, emellett kevés szabadidejük 
egy részét a folyamatos továbbképzésükre, önképzésükre kellett 
fordítaniuk. Az elmúlt évtizedekben, jó példát mutatva a későbbi 
generációknak, folyamatos képzéssel, tanulással sajátították el 
a hivatásuk gyakorlásához szükséges újabb és újabb terápiákat, 
technikákat, lépést tartva az egyre nagyobb tempóban haladó 
tudománnyal – mutatott rá.
Szólt arról is, hogy az ünnepségen jelen lévő jubiláns évfolyamok 
mindegyike adott oktatót alma materének, mi több dékánt dr. 
Zelles Tivadar, dékánhelyettest dr. Gábris Katalin, klinikaigaz-
gatót dr. Nyárasdy Ida, sőt olimpikont is Konrád Ferenc szemé-
lyében, továbbá  olyan megkerülhetetlen szaktekintélyeket mint 
dr. Orosz Mihály és dr. Vágó Péter.
Dr. Gerber Gábor hangsúlyozta, a kar 2021-es ShanghaiRanking-
ben elért kiemelkedő eredménye, a világ legjobb kétszáz fogor-
vosképzése közé való bejutás, generációk egymásra épülő mun-
kájának gyümölcse.  A  kar és a fiatalabb fogorvos-generációk 
nevében köszönetet mondott a jubilálók több évtizedes munká-
jáért és mindazért, amit a magyar lakosság fogászati egészségi 
állapotának javításáért tettek, tesznek, hivatásuk lelkiismeretes 
gyakorlásával öregbítve a kar hírnevét.
A  dékán az aktualitások között szólt arról is, hogy a kar egykori 
dékánja, mostani jubilánsa által megálmodott, PPP-konstrukció-
ban megvalósított Fogorvostudományi Oktatási Centrum szep-
tember 29-én, állami segítséggel végleg az egyetem tulajdonába 
került, a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet felújítási tervei 
pedig a napokban kerülnek véglegesítésre.

A jubileumi díszokleveleket dr. Hermann Péter és dr. Gerber Gábor 
nyújtották át. A kar történetében idén először adhattak át a vég-
zés 65. évfordulójáról megemlékező vas oklevelet. Ezt dr. Balogh 
Magdolna vehette át, aki a végzést követően, 1956. szeptem-
ber 1-jétől a dr. Balogh Károly vezetésével megalakuló Fogor-
vostudományi Karon dolgozott, részt vett a Gyermekfogászati és 
Fogszabályozási Osztály létrehozásában, ahonnan 44 év munka-
viszony után ment nyugdíjba. Pályája során többször részesült 
Kiváló Oktató elismerésben, és közreműködött az újszülött ajak- 
és szájpadhasadékos csecsemők gondozásában a Tűzoltó utcai 
gyermekklinikával együttműködésben. – Remélem, hogy az itt 
lévő munkatársaknak, akik közül jelentős számban tanítványaim 
is voltak, eredményesen tudtam tovább adni az elődeimtől meg-
szerzett tudást – üzente.
A  60 éve végzetteknek járó gyémánt diplomát 21-en vehették 
át, nevükben dr. Zelles Tivadar, az Orálbiológiai Tanszék mega-
lapítója, jelenlegi professor emeritusa, a kar 1998-2004 közötti 
dékánja szólt. – Méltán vagyunk büszkék arra, hogy mi vagyunk 
az 56-os évfolyam – hangsúlyozta, és visszaemlékezett az októ-
ber 23-i eseményekre is. Szólt arról is, hogy évfolyamuk volt az 
első nagyobb létszámú ún. új rendszerű fogorvosévfolyam, akik 
a kar alapítójától, dr. Balogh Károlytól vehették át oklevelüket 60 
éve. – A 60 év majdnem 22 ezer nap, a fehér köpeny legalább 20 
ezerszeri felhúzása, és több mint százezer meggyógyított beteg 
– fogalmazott.
Arany oklevelet ötven, 1971-ben végzett egykori hallgató vehe-
tett át, nevükben dr. Nyárasdy Ida nyugalmazott egyetemi tanár 
mondott köszöntőt, aki korábban a Konzerváló Fogászati Klinika 
igazgatója volt. – Amikor ezért a díszoklevél-osztóért köszönetet 
mondunk, hálával és tisztelettel kell gondolnunk oktatóinkra is, 
akik 50-55 évvel ezelőtt tudásuk átadásával felkészítettek ben-
nünket erre az útra, a hivatásunkra, és lehetővé tették, hogy 
végigdolgozzuk ezt a fél évszázadot – fogalmazott. Szólt arról, 
hogy szakmai területükön döbbenetes fejlődést élhettek át, mind 
a diagnosztika, a gyógyászat, mind a technológiák területén.
Az ünnepség során Németh Zoltán zongorán adta elő egyebek 
mellett Chopin Ász-dúr keringőjét, majd Szűcs Boróka énekessel 
Mozart: Als Luise die Briefe című művét.
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Szepesi Dóra: A kommunikációs területek közös célja 
az egyetem hírnevének erősítése
Szorosabb együttműködés jön létre a kommunikációval összefüggő, azt támogató területek között a Marketing és Kommuniká-
ciós Főigazgatóság létrehozásával, amelyről a Szenátus szeptember 30-i ülésén döntött. Az új főigazgatóság vezetője Szepesi 
Dóra marketing-kommunikációs szakember, aki eddig a Rektori Kabinet munkatársaként dolgozott. 

Dobozi Pálma Kommunikációs Igazgatóság

A  Marketing és Kommunikációs Főigazgatósághoz tartozik az 
eddigi Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság 
(KRI) két külön igazgatóságra bontva a két fő szakterület alapján 
(kommunikáció és rendezvények), továbbá a Semmelweis Brand 
és Marketing Igazgatóság, valamint ide kerül a Nemzetközi Kap-
csolatok Igazgatóságának tevékenységi köréből a nemzetközi 
kommunikáció. Az újonnan létrejött szervezeti egység kineve-
zett vezetője október 1-jétől Szepesi Dóra, aki eddig a Rektori 
Kabinetiroda munkatársaként, valamint a rektor PR-managere-
ként dolgozott. Nevéhez fűződik dr. Merkely Béla hivatalos Face-
book-oldalának létrehozása, működtetése, amelynek egyik célja a 
rektor pandémia kapcsán megnövekedett médiajelenlétének egy 
mederbe terelése volt. 
Szepesi Dóra több mint egy évtizedes reklámügynökségi tapasz-
talattal érkezett az egyetemre, jellemzően nagyobb hazai és 
országokon átívelő nemzetközi projekteken dolgozott, ún. 360 
fokos kommunikációs kampányokat lebonyolítva, amelyekben 
minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítottak, a digitális csa-
tornáktól a print felületeken át a televízióig. Ezek során betekin-
tést nyert a marketing kommunikáció minden egyes szegmen-
sébe, érintve valamennyi területet, amely a létrejövő főigazgató-
sághoz tartozik.
Az ügynökségi kampányoknál ugyanakkor – mint fogalmaz – 
általában egy-egy szűkebb, konkrét célcsoport felé kommunikál-
tak, míg az egyetem esetében sokkal szélesebb – az egyetemi 
munkatársaktól, hallgatóktól a betegeken át a laikus érdeklő-
dőkig terjedő – közönségnek kell eljuttatni az információkat. Ez 
utóbbiban látja az igazi kihívást, amely ugyanakkor motiválóan 
hat rá. – Mindig is az olyan, számomra újdonságot jelentő felada-
tokat szerettem, amelyekben látom a próbatételt, engem ez visz 
előre, valamint az elvégzendő teendők, éppen ezért az ügynök-
ségeknél is mindig sok projektet vittem egyszerre – érzékelteti 
pörgős szemléletét.
Az új főigazgató szólt arról is, hogy bár még csak szűk másfél éve 
dolgozik az egyetemen, nagyon hamar Semmelweis Polgárnak 
érezte magát, az alapos egyetemismeret elsajátításában pedig 
segítségére volt a rektor mellett végzett, az ő munkatempójá-
hoz és szerteágazó feladatellátásához igazodó rendkívül intenzív 

munka. – Fogalmazhatunk úgy, nem hogy a tűz közelébe kerül-
tem az első pillanattól, hanem a tűzbe; egyenesen a sűrűjébe – 
jegyezte meg.
Szepesi Dóra jelenleg a főigazgatói pozíció mellett a kommuni-
kációs igazgatói poszttal járó teendőket is ellátja. Erre a feladatra 
Kovács Eszter, a KRI eddigi vezetője ajánlotta a rektor figyel-
mébe, amikor hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy a jövő-
ben másfajta szakmai feladatokra és kihívásokra kíván fókuszálni. 
– Az új főigazgatóság azzal a céllal jött létre, hogy a kommuni-
kációs területhez, annak támogatásához kapcsolódó igazgató-
ságok és szervezeti egységek szorosabban tudjanak együttmű-
ködni, hatékonyabbá téve a munkavégzést. Új szervezeti struk-
túra és modell kerül bevezetésre, amely a projekt alapú szemlé-
letet szolgálja. Erősítendő területként jelenik meg a nemzetközi 
kommunikáció, hangsúlyosabb és innovatívabb marketing kom-
munikációs kampányok várhatók mind a leendő külföldi hallga-
tók felé, mind általánosságban. Ha nagyobb publicitást tudunk 
elérni a nemzetközi sajtóban is, akkor az segít növelni az egye-
tem elismertségét, hírnevét, és ezáltal a világrangsorokban való 
előrelépést – emelte ki a főigazgató. Éppen ezért fontos, hogy 
szinergia legyen mind a hazai, mind a nemzetközi kommuniká-
cióban, egy karmester  irányítsa ezt a két területet, így egysége-
sen tudjuk a célok  ér dekébe állítani. Kulcsfontosságú, hogy disz-
szeminálódjon a tudás, és törekedjünk a közérthető kommuniká-
cióra a lakosság felé, ezzel is növelve az egyetem reputációját – 
tette egyértelművé.
Bővülnek a feladatok a rendezvények területén is, itt a cél, hogy a 
központi események mellett több kapacitás jusson a kisebb ren-
dezvények támogatására. Az új vezető fontosnak tartja a rendez-
vények színvonalának további fejlesztését, a nagyszabású esemé-
nyek még ünnepélyesebbé tételét. 
Szepesi Dóra a céljai közé sorolta, hogy digitális platformokon 
is tovább erősödjön az egyetem, és a jelenlegiek mellett új felü-
leteket is használjon. Fontos, hogy minél több egyedi tartalom 
szülessen a stratégiai kommunikációs célok mentén, ehhez pedig 
nagyon jó támogatást ad a már épülő stúdió és filmes stáb, ami 
lehetővé teszi, hogy minél több saját gyártású kisfilmet hozzunk 
létre akár edukációs, akár kommunikációs céllal – adott bete-
kintést a tervekbe. A  feladatbővülés a csapat bővülésével is jár, 
mert látható, hogy a szakterület jelenlegi kapacitásával már nem 
tudja kiszolgálni az egyetem növekvő szükségleteit, igényeit. Sze-
pesi Dóra vezetőként fontosnak tartja, hogy egy erős csapat áll-
jon mögötte, akikkel kölcsönös a bizalom, és mint fogalmaz, ő 
maga is a csapat része kíván lenni, a fontos döntéseknél pedig 
lényegesnek tartja a közös gondolkodást és azt, hogy ezek meg-
hozatalához a kollégák is hozzátegyék szakmai tudásukat, véle-
ményüket.
– Közös célunk az egyetem vezetőinek, ikonikus személyeinek a 
megjelenését is tovább erősíteni, az intézmény hírneve mellett, 
hazai és nemzetközi területen egyaránt, hiszen a kommunikáció 
alapvetően meghatározza az egyetem imidzsét, azt, hogy milyen 
képet festünk magunkról – emelte ki. Hozzátette: a COVID-19 jár-
ványban az elmúlt másfél év alatt kiemelten felértékelődött az 
egyetem kommunikációja, a gyors és naprakész információk hite-
les átadása, így hangsúlyos cél az egyetem ilyen típusú vezető 
szerepének a megőrzése is.
– Izgatottan várom az új pozícióval járó feladatokat. Nagy meg-
tiszteltetés, hogy részese lehetek az egyetem történetének – 
hangsúlyozta az új vezető.
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Kovács Eszter: A Semmelweis Egyetemnek 
kulcsszerepe van a lakosság edukálásában 
Közel tíz év után köszönt le a kommunikációs és rendezvényszervezési igazgatói posztról Kovács Eszter, aki a továbbiakban 
sajtókapcsolatokért felelős igazgatóhelyettesként és rektori biztosként, valamint egy telemedicinával kapcsolatos projekt veze-
tésével támogatja az egyetem munkáját. Kovács Eszter az elmúlt évtizedet értékelve kiemelte: a kommunikációs terület minden 
ága jelentős fejlődésen és bővülésen ment keresztül, a COVID-19 járvány eddigi másfél éve alatt pedig országos szinten is vezető 
szerepet vállalt az egyetem a hiteles és naprakész kommunikációban.

Dobozi Pálma 
Kommunikációs Igazgatóság

Kovács Eszter tizenöt éve dolgozik a Semmelweis Egyetemen, 
ahova 2006-ban a Sláger Rádió hírszerkesztőségétől és a Függet-
len Hírügynökségtől érkezett, míg korábban országos szerkesz-
tőségek tudósítójaként napilapos és tv híradós, valamint peda-
gógiai területen PR-kommunikációs tapasztalatokat is szerzett. 
A  szakember 2012 májusa óta vezette a kommunikációs és ren-
dezvényszervezési szakterületet, amelynek így második igazga-
tója lett. Elődje és korábbi főnöke Kún Éva öt évig volt a KRI jog-
elődjének számító szervezeti egység első igazgatója, majd távo-
zása után két évig igazgató nélkül és csoportként működött a 
terület, Vaktor Éva szakmai irányításával – idézte fel a kezdete-
ket Kovács Eszter, hozzátéve, hogy 2012-ben, rektori kinevezését 
követően dr. Szél Ágoston kérte fel az egyetem kommunikáció-
jának irányítására, és ekkor alakult meg a Kommunikációs és Ren-
dezvényszervezési Igazgatóság. 2014-ben az egyetem első kan-
cellárja, majd 2018-ban rektorrá választásakor dr. Merkely Béla 
is – akivel korábban klinikaigazgatóként, majd Klinikai Központ 
elnökként több közös kommunikációs projektben együtt dolgo-
zott – megerősítette posztján.
– Hálás vagyok a kollégáimnak és az egyetem vezetésének, hogy 
ekkora lehetőséget adtak számomra; három rektorral dolgozhat-
tam együtt és mindhármójuktól nagyon sokat tanultam. Megtisz-
teltetés számomra, hogy 2006 óta vagyok a Szenátus, az egye-
tem legfőbb döntéshozó testületének meghívott tagja, így azóta 
követhetem nyomon a legfontosabb döntéseket, változásokat 
– fogalmazott a leköszönő vezető, aki ugyanakkor kiemelte: az 
igazgatóság tevékenységi köréből mindig is a gyógyítással, 
egészségmegőrzéssel, prevencióval kapcsolatos kommunikáció 
állt a legközelebb hozzá. Éppen ezért hosszas mérlegelés után, 
dr. Merkely Béla rektorral egyeztetve úgy döntött, hogy az első 
számú vezetői feladatok után a jövőben másfajta szakmai kihí-
vásokra szeretne fókuszálni. Mint kiemelte: hálás, hogy dr. Mer-
kely Béla támogatta szakmai törekvéseit, így október 1-jétől saj-
tókapcsolatokért felelős igazgatóhelyettesként és rektori biztos-
ként segíti tovább az egyetem és a rektor tevékenységét, emel-
lett egy új online, telemedicinával kapcsolatos felület létrehozá-
sán dolgozik majd. Meglátása szerint kiemelten fontos, hogy a 
Semmelweis Egyetem, mint a legnagyobb hazai egészségügyi 
szolgáltató, felvállalja a lakosság hiteles edukálását, segítséget 
nyújtson eligazodni a lehetséges prevenciós programok és terá-
piák útvesztőjében.
Az elmúlt 15 évet értékelve kiemelte: a ranglétrát végigjárva 
szinte minden olyan ismeretet elsajátíthatott, amely az intéz-
ményi kommunikáció alapja. Nevéhez fűződik az egyetem sajtó-
kapcsolati hálójának megteremtése, az ennek során létrehozott 
adatbázisban ezernél is több e-mail cím szerepel szerkesztősé-
gekhez rendelten. Mint hangsúlyozta: kollégáival az intézményi 
kommunikáció területén új műfajt teremtett meg a prevencióra, 
egészségügyi edukációra épülő sajtókommunikációs témaajánlók 
bevezetésével. Ezek a cikkek heti rendszerességgel érkeznek meg 
a szerkesztőségekbe, fontos információkat eljuttatva a lakosság 
felé, számos megjelenést generálva az egyetem számára. 
Tavaly 10 hónap alatt 15 570 alkalommal szerepelt az egyetem 
neve az írott, online és elektronikus sajtóban úgy, hogy ezek 

egyike sem volt fizetett hirdetés. A  semmelweis.hu alá tartozó 
központi honlap tartalmát 2020-ban több mint 20 millió alkalom-
mal tekintették meg, az adatok, valamint a legnépszerűbb tartal-
mak vizsgálata azt mutatja, hogy azt hiteles tájékozódási pontnak 
tartja a lakosság – mondja a szakember. Kovács Eszter felidézte 
azt is, hogy az egyetemi fényképész segítségével megtörtént az 
egyetem digitális fotóarchívumának életre hívása. A honlaprend-
szerrel kapcsolatban fontos lépés volt a semmelweis.hu domain 
név megvásárlása, mára pedig egy kiterjedt, 228 alhonlapból álló 
honlaprendszert tudhat magáénak az intézmény, amely 2018-ban 
az Év honlapja kitüntető címet is elnyerte.
– Létrehoztuk az egyetem első social média felületeit, és kez-
deményezésemre 2019-ben útjára indult az a lakosságnak szóló 
oktatóvideó-sorozat, melynek részei máig a legnépszerűbbek a 
Semmelweis-filmek közül – mondta el Kovács Eszter. Szólt arról 
is, hogy vezetése alatt a korábbi évi 10-20 központi rendezvény 
helyett mára 100 körül van a KRI kollégái által szervezett esemé-
nyek száma, miközben a rendezvényszervezők létszáma csupán 
egy fővel bővült.
Az elmúlt másfél évben, a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos fel-
adatokban az első pillanattól érintett volt a kommunikáció terü-
lete. Az egyetem és első számú vezetője, dr. Merkely Béla orszá-
gos szinten vezető szerepet vállalt a lakosság hiteles tájékoztatá-
sában, és máig fokozott az egyetemmel kapcsolatos érdeklődés 
a hét minden napján. Ebben az időszakban vettük fel az egyetem 
első saját filmes csapatának tagjait, munkájuk eredményét már 
egyetem szerte sokan látták, sőt a KliniKaland révén a lakosság is 
megismerhette – mutatott rá. 
Kovács Eszter leköszönését követően október 1-jétől a kommu-
nikációs terület vezetését Szepesi Dóra látja el, aki ugyanakkor 
a szintén a hónap elejétől felálló új Marketing és Kommuniká-
ciós Főigazgatóság főigazgatója is lesz. Kovács Eszter kiemelte: 
úgy véli, hogy Szepesi Dóra kapcsán új lendület, innovatív mar-
keting-kommunikáció, a social felületek és a rendezvények terén 
pedig dinamikus fejlődés lesz majd tapasztalható.
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COVID-ellátás a Belgyógyászati és Onkológiai 
Klinikán
Az egyetemi honlapon 2020 decemberében indítottuk el a COVID-ellátásban, annak háttértámogatásában részt vevő szervezeti 
egységekről szóló cikksorozatunkat. Most folytatjuk az újságban is a sorozat elemeinek közlését. A Belgyógyászati és Onkológiai 
Klinika a járvány első pillanatától részt vett a COVID-ellátásban, összesen három telephelyen, mindeközben az onkológiai bete-
gek biztonságos ellátása is folyamatos volt. A honlapon a cikk június 10-én jelent meg, így az akkori helyzetet tükrözi. 

Dobozi Pálma Kommunikációs Igazgatóság

Az egyik legfontosabb tapasztalás, hogy 
az extrém terhelésben milyen mértékben 
helytálltak a kollégák
Dr. Takács István, igazgató, Belgyógyászati és Onkológiai 
Klinika

Mióta vettek részt a COVID-betegek ellátásában?
Rögtön az első hullám első pillanatától részt vettünk az ellátásban, 
a harmadik hullám tetőpontján pedig egy időben összesen 204 
ágyon láttunk el COVID-betegeket, ami azt jelenti, hogy szinte az 
egész klinika csak és kizárólag a koronavírus-fertőzöttek ellátásá-
ban vett rész, három különböző telephelyen: a Tömő utcai Jár-
ványtömbben, az Urológiai Klinikán és a saját klinikai épületünk-
ben. A klinikánk alapvetően 130 ágyas, de a járvány alatt össze-
sen három helyszínen csaknem hatvan százalékkal több ágyon 
kellett dolgoznunk, amihez nagyon sok külső segítséget kaptunk 
– az egyetem központi támogatásával orvosokkal és nővérekkel is 
kiegészült a csapatunk. Nagy köszönet illeti a hozzánk vezényelt 
munkatársakat, akik magas színvonalon és elhivatottan dolgoz-
tak. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az onkológia profil minde-
zek mellett folyamatosan működött, változó, mindig COVID-men-
tes helyszínen a betegek biztonsága érdekében.

Mi a feladatkörük a COVID-19 betegek ellátása terén?
Speciális feladatunk volt a hematológiai és a nefrológiai bete-
gek ellátása, ide értve a művese kezelteket is. Mindkét betegcso-
port különösen veszélyeztetettnek számít, mivel az alapbetegség 
egyébként is gyengíti az immunrendszerüket. A  szakmaspecifi-
kus ellátás keretében szintén hozzánk tartozott a cukorbetegek, 
magasvérnyomásban szenvedők kezelése – ez a két betegség 
szintén kiemelt rizikófaktornak számít a COVID okozta halálozás 
tekintetében. Mindezek ellenére nagyon jó eredményekkel vet-
tünk részt az ellátásban. Ebben kiemelt szerepet játszott a magas 
szintű ápolási munka, és az, hogy naprakészen követtük az álta-
lános ellátásban és a nálunk kezelt speciális betegcsoportoknál 

is a COVID-ellátási protokollokkal kapcsolatos legújabb eredmé-
nyeket. Az is sokat számított, hogy minden eszköz és gyógyszer a 
rendelkezésünkre állt az egyetemnek köszönhetően.

Milyen fontos tanulságokkal, később is használható tapasz-
talatokkal szolgál ez a helyzet?
Számomra az egyik legfontosabb tapasztalás annak megélése 
volt, hogy az extrém terhelésben milyen mértékben helytálltak a 
kollégák, zokszó nélkül egységben mindenki vállalta a megnöve-
kedett ügyeletet, a nagyobb megterhelést. Magas szinten tudtuk 
végezni a gyógyító tevékenységet, oktattunk is, és még kutatás 
is zajlott. 

Ez a kihívás megmutatta, hogy csapatban 
bármit le tudunk küzdeni

Kiefer Csilla, klinikavezető főnővér, Belgyógyászati és 
Hematológiai Klinika

A szakdolgozói, ápolói feladatok tekintetében mi az a legna-
gyobb változás, amit a COVID-helyzet hozott?
A szakdolgozóknak nagyon fontos szerepük volt már a felkészü-
lés keretében végzett építészeti feladatokban is, hiszen komoly 
átalakításokra volt szükség ahhoz, hogy járványügyi szempont-
ból alkalmassá tegyük a belgyógyászati ellátást végző osztálya-
inkat, kórtermeinket a COVID-ellátásra. Meg kellett oldanunk a 
vörös és a zöld zóna közötti kommunikációt, amiben sokat segí-
tett a walkie talkie, de megtanultuk azt is, hogy milyen segítséget 
ad az ablaküveg a betegdokumentációban szereplő információk 
átadásában – hiszen a benti fertőző részben keletkezett papírokat 
nem hozhattuk ki. A COVID-ellátás ápolói szempontból nagyobb 
létszámot igényel, mint az eredeti profilunk, így nagy segítséget 
jelentett, hogy az egyetem más klinikáiról is irányítottak hozzánk 
ápolókat, valamint orvostan- és ápoló hallgatókat. Nagyon sokat 
jelentett, hogy az ambulanciáink asszisztensei, akik a közvetlen 
betegellátásban egyébként nem vesznek részt, az első szóra jöt-
tek és segítettek.

Mennyiben igényelnek más ellátást ezek a betegek ápolási 
szempontból?
Az alapvető feladatok ugyanazok, csak éppen a körülmények vál-
toztak meg teljesen, ami pedig mindenre hatással volt. Fantasz-
tikus volt megtapasztalni, ahogy az ápolóink le tudták küzdeni 
adott esetben a saját félelmeiket, illetve a védőruházat okozta 
nehézségeket. Hatalmas kihívás például több réteg gumikesz-
tyűn keresztül vért venni, vénát szúrni, de mégis nagyon hamar 
beletanult mindenki.

Milyen fontos tanulságokkal szolgál, milyen később is hasz-
nálható tapasztalatokat ad ez a helyzet?
Egyetemünk névadója, Semmelweis Ignác már közel két évszá-
zada feltalálta a kézmosást, de azt hiszem most ebben az idő-
szakban jutottunk el oda, hogy az egész világ megtanulta Sem-
melweis nevét, és tökéletes szinten elsajátította a higiénés kéz-
fertőtlenítést. Ezen kívül egyetlen pozitívum, hogy ez a kihívás 
megmutatta, hogy nem vagyunk egyedül, és csapatban bármit 
le tudunk küzdeni. 
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COVID-ellátás a Belgyógyászati és Hematológiai, az 
Urológiai, valamint az Ortopédiai Klinikán
A COVID-ellátókat bemutató, egyetemi honlapon indított cikksorozatunk keretében a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán, 
az Urológiai Klinikán, valamint az Ortopédiai Klinikán végzett munkát is bemutattuk. A cikk júniusban jelent meg a honlapon, így 
az akkori helyzetet tükrözi. 

Dobozi Pálma, Bódi Bernadett Kommunikációs Igazgatóság hozzáállásuk volt pél-
daértékű, de megol-
dásra való törekvé-
sük is – fogalmazott. 
Kiemelte a betegek 
részéről tapasztalt 
támogató, megértő és 
elismerő hozzáállást is. 
– Mindent egyik pilla-
natról a másikra kel-
lett megoldanunk: a 
laboratóriumot, illetve 
bizonyos kórtermeket 
átköltöztetni, minden-
nek új helyet találni, a 
humánerőforrást irá-
nyítani, kialakítani a 
struktúrát, ezzel pár-
huzamosan pedig az 
embereket is bátorí-
tani, tartani bennük a 
lelket – sorolta a kihí-
vásokat. 

Az Ortopédiai Klinika munkatársai folyamatosan részt vettek 
a koronavírus elleni harcban, mindezzel párhuzamosan pedig 
meg kellett oldaniuk saját pácienseik ellátását is a pandémia tel-

jes ideje alatt – hang-
súlyozta dr. Szőke 
György. A  klinika 
igazgatója kiemelte, 
a koronavírus máso-
dik, illetve harmadik 
hullámában az emel-
kedő fertőzésszám 
miatt teljes egészé-
ben COVID-ellátást 
végző részleggé ala-
kultak át. Ezen felada-
tok mellett biztosítani 
kellett a nem halaszt-
ható beavatkozáso-
kat is, mint például a 
csont- és lágyrésztu-
moros betegek keze-
lését, amihez komoly 
átszervezésre volt 
szükség. A  Központi 
Betegellátó Épületben 
működő oltópont is 
az Ortopédiai Klinika 

területén üzemelt, az oltások megszervezésében is részt vállaltak 
a kollégák – osztotta meg az igazgató, aki szerint a szakmai meg-
felelés jelentette az egyik legnagyobb kihívást, hiszen egy telje-
sen új szakterületen kellett helytállni. – Óriási hálával tartozom a 
kollégáimnak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben 
is mindannyian teljesítették a feladatokat – fogal-
mazott.
A COVID-ellátók cikksorozat részei teljes 
terjedelemben az egyetemi honlapon olvashatók

A  Belgyógyászati és 
Hematológiai Klinika 
elsődleges feladata 
kezdetben a Belső 
Klinikai Tömb (BKT) 
védelme, fertőzés-
mentesen tartása volt. 
A  Szentkirályi utcai 
épületben már a jár-
vány elején ún. szürke 
zónát alakítottak ki, 
és ide került minden 
olyan beteg, aki eseté-
ben felmerült a koro-
navírus-fertőzés gya-
núja. – A  betegség 
meglétét két, 48 órás 
különbséggel végzett 
PCR-teszttel zártuk ki, 
ez idő alatt pedig úgy 
láttuk el az érintette-
ket, mintha COVID-fer-
tőzöttek lettek volna – 

hangsúlyozta dr. Masszi Tamás igazgató, hozzátéve, hogy ez a 
körültekintés segített abban, hogy a tömbben ne jelenjen meg a 
fertőzés, és mindeközben biztosították az egyetemen belüli bel-
gyógyászati ellátást is. A közvetlen COVID-ellátásban 2020. októ-
ber 1-től vett részt a klinika, amely saját COVID-osztályt állított 
fel a Tömő utcai járványtömb 4. emeletén 28 ágyon, valamint 
az 5. emeleti osztályt közösen működtette a Belgyógyászati és 
Onkológiai Klinikával. – Az igazságos közteherviselést szem előtt 
tartva, forgó rendszerben dolgoztak itt a kollégáink; körülbe-
lül kéthavonkénti váltásban – adott betekintést a munkaszerve-
zésbe az igazgató. A Belgyógyászati és Hematológiai Klinika által 
működtetett COVID-osztályra elsősorban olyan betegek kerültek, 
akiknek belgyógyászati alapbetegségük is volt a fertőzésen felül, 
de általános COVID-ellátást is végeztek. Az igazgató a világjár-
vány tanulságai közé sorolta, hogy a jövőbeli fejlesztéseknél min-
dig gondolni kell a betegizolációt lehetővé tevő területek kiala-
kítására. Érdekes tapasztalás, hogy a fokozott kézfertőtlenítés, 
a maszk- és védőruhaviselés teljesen visszaszorított egyébként 
viszonylag gyakran előforduló vírusos vagy bakteriális fertőzése-
ket. Az igazgató kiemelte azt is, hogy a COVID-ellátó csapatuk 
más klinikákról érkezett rezidensekkel, szigorló medikusokkal is 
kiegészült, és nagy öröm volt látni, milyen hatékony segítséget 
tudtak nyújtani rövid betanulás után.
Az Urológiai Klinika 100 éves történetének legnehezebb idősza-
kát éltük meg az elmúlt egy évben, a pandémia harmadik hul-
lámának csúcsán klinikánk 62 ággyal vett részt a COVID-ellátás-
ban – idézte fel dr. Nyirády Péter. Az igazgató kifejtette, a máso-
dik hullám elején még csak egy osztályt alakítottak át a koro-
navírus-betegek fogadására, majd ezt fokozatosan bővítették, a 
legnehezebb időkben már három osztállyal kapcsolódtak be a 
koronavírusos betegek ellátásába, amelyben a klinika összes rezi-
dense, a járvány csúcsán pedig fiatal szakorvosok is bekapcsolód-
tak. Dr. Nyirády Péter kiemelte a medikus és rezidens kollégákat, 
akik az egyetem hírnevéhez méltó módon cselekedtek: nemcsak 
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Újraindult a Kutatói Szalon rendezvénysorozat

Ajánlás készült a reumatoid arthritisz egyes eseteinek kezeléséről

Két ortopéd sebészeti kurzus egy nemzetközi kongresszuson

A Kutatói Szalon idei első eseményén a molekuláris onkológiai diagnosztikáról és a személyre szabott terápiáról hallgathattak 
előadásokat az érdeklődők, míg a második alkalmon a versenyképes publikációval és a tudományértékelési rendszerekkel kap-
csolatos kérdések kerültek fókuszba. Az előadások teljes terjedelemben visszanézhetők a Kaltura-rendszerben. 

A Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék vezetője, dr. Nagy György által irányított, 32 fős nemzetközi munkacsoport 
ajánlása a nehezen kezelhető reumatoid artritiszes (RA) betegek kezelését segíti két átfogó és 11 specifikus ajánlással. 

Horváth Dóra Kommunikációs Igazgatóság

Budapesten rendezték meg a Nemzetközi Ortopéd és Trauma-
tológus Társaság idei kongresszusát, amelyen 83 országból több 
mint 1800-an vettek részt. A találkozót dr. Bucsi László, az egye-
tem Ortopédiai Klinikájának korábbi docense, a Fejér Megyei 
Szent György Egyetemi Oktató Kórház igazgatója szervezte. 
A  rendezvényen belül kiemelt szerepet kapott két kadáver kur-

Szabó Ádám Kommunikációs Igazgatóság

A reumatoid artritisz (RA) a leggyakoribb autoimmun eredetű, a 
sokízületet érintő gyulladás, amely esetében különösen fontos 
a korai felismerés és a legjobb kezelésmód kiválasztása. Ebben 
segíthet az a dr. Nagy György vezette munkacsoport által jegy-
zett, a páciensek kezeléséhez készült ajánlás, amely a reumato-
lógia vezető nemzetközi tudományos lapjában, az Annals of the 
Rheumatic Diseases-ben jelent meg. A reumatoid artritiszben 
szenvedők egy része nem úgy reagál a kezelésekre, mint a töb-
biek – nekik jellemzően pszichés problémáik, gyógyszerreziszten-
ciájuk vagy valamilyen társbetegségük van. Az ő terápiájuk javí-
tása érdekében született meg az ötlet, hogy indokolt lenne egy 
külön kezelési eljárás ezen betegcsoport számára. Első lépésként 

Bódi Bernadett, Horváth Dóra, Szabó Ádám 
Kommunikációs Igazgatóság

– Ez az első Kutatói Szalon ebben a szemeszterben. A tava-
lyi évben a sorozatot szüneteltettük a COVID-19 járvány miatt, 
mivel úgy gondoltuk, hogy az eseménynek személyes jelenléttel 
van igazán értelme – fogalmazott a Molekuláris onkológiai diag-
nosztika és személyre-szabott terápia című szeptemberi progra-
mot megnyitó beszédében dr. Ferdinandy Péter tudományos 
és innovációs rektorhelyettes. Hozzátette: ebből az elvből csak 
annyiban engedtek, hogy a Semmelweis Szalonban megtartott 
előadások az érdeklődők számára online is nyomon követhetőek 
voltak.

Dr. Tímár József, a II. Sz. Patológiai Intézet egyetemi tanára 
Mutáns Ras gént hordozó daganatok kezelési lehetőségei: valóban 
célozhatatlan a Ras mutáció? címmel tartott előadást. Dr. Győrffy 
Balázs, a Bioinformatika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 
az MTA doktora Omikai adatok alkalmazása prognosztikus és pre-
diktív onkológiai biomarkerek azonosítására című előadása során 
három olyan bioinformatikai eszközt mutatott be az érdeklődők-
nek, amelyeket a tanszéken fejlesztenek, és onkológiai kérdése-
ket válaszolnak meg. Ezt követően személyre szabott terápiát 
támogató genomikai eljárásokról beszélt dr. Bödör Csaba, az I. 
Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos főmun-
katársa. Dr. Peták István, a Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet tudományos főmunkatársa, az Oncompass molekuláris 
farmakológusa a terápiás döntéstámogatásról szólt a precíziós 
onkológia klinikai alkalmazásában. 
A Kutatói Szalon októberi eseménye a Versenyképes publikáció, 
ranking, open access címet viselte, és a gondolatébresztő téma-
bevezetést dr. Szluka Péter, a Központi Könyvtár igazgatója tar-
totta, hangsúlyozva, hogy napjainkban egyre több kutató, egyre 
több témában kutat, és egyre fontosabbá válik az objektív érté-
kelés. A tudománymetria már külön tudománnyá vált – hangsú-
lyozta. A program keretében dr. Győrffy Balázs a tudomanymet-
ria.com, illetve a https://scientometrics.org/ rendszereket mutatta 
be, Soós Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Tudo-
mánypolitikai és tudományelemzési osztályának 
vezetője az MTA könyvtár által alkalmazott tudo-
mányértékelési rendszert ismertette. 
Mindkét Kutatói Szalon esemény végignézhető 
VPN-hozzáféréssel a Kaltura-rendszerben. 

definiálták a nehezen kezelhető (Difficult to Treat) betegcsopor-
tot, amelyről márciusi lapszámunkban beszámoltunk, majd elké-
szült az a dokumentum, amely két átfogó és 11 specifikus aján-
lást tartalmaz. Ezek közé tartozik a pontos diagnózis felállítása, a 
gyulladásos aktivitás megállapítása, az adherencia ellenőrzése, a 
gyógyszeres terápia optimalizálása, a társbetegségek vizsgálata. 
A gyógyulást nem feltétlenül az azonnali gyógyszerváltás vagy a 
gyógyszermennyiség növelése segíti a legjobban – fogalmazott 
dr. Nagy György. Az ajánlás célja, hogy ha egy reumatológus úgy 
látja, reumatoid artritiszes betegének gyógyulása 
nem a terápiás céloknak megfelelően halad, akkor 
az útmutató lépésről lépésre végigvezesse a teen-
dőkön, a kezelés javításán.
A cikk teljes terjedelemben az egyetem honlapján olvasható.
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zus, amelyeket az Ortopédiai Klinika szervezett együttműködés-
ben az I. Sz. Patológiai, Kísérleti és Rákkutató Intézettel és II. Sz. 
Patológiai Intézettel. A képzések az ortopéd sebé-
szet aktuális témáira koncentráltak, így csípőproté-
zis revíziós és vállízületi artroszkópos kurzus került 
be a programba. 

A cikk teljes terjedelemben az egyetem honlapján olvasható.

https://kaltura.semmelweis.hu/playlist/dedicated/1_6iy75u96/
https://semmelweis.hu/hirek/2021/09/20/a-nehezen-kezelheto-ra-betegek-kezeleserol-szolo-ajanlas-keszult-a-semmelweis-egyetem-reszvetelevel/
https://semmelweis.hu/hirek/2021/10/15/ket-ortoped-sebeszeti-kurzust-is-tartott-az-egyetem-egy-nemzetkozi-kongresszus-kereteben/
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Dr. Szabó István: Az egyetemi kiválóságot szeretném 
sikerre vinni a piacon egyfajta producerként
Kari szintű referensekkel rendelkező üzletfejlesztési hálózatot hoz létre az egyetemen az új szervezeti egységként létrejött KFI 
Üzletfejlesztési Központ. Dr. Szabó István igazgató célja, hogy 2030-ra nagyságrendileg 100 közeli, egyetemi szabadalmakra, 
fejlesztésekre, szolgáltatásokra épülő spin-off cég működjön szoros együttműködésben a Semmelweis Egyetemmel. A vezető 
egyfajta producerként tekint magára, feladata pedig az, hogy az alapötlettől jelen legyen és egészen az értékesítésig elvigye 
a folyamatokat más KFI támogató szervezeti egységekkel együttműködve. Dr. Szabó István is a II. Sz. Belgyógyászati Klinikán 
kezdte pályáját, majd első vállalkozását egy saját szabadalomra építette, ezt követően pedig jelentős tapasztalatokat szerzett az 
egészség- és gyógyszeriparban.  

Dobozi Pálma 
Kommunikációs Igazgatóság 

– Gyorsan tanulok új dolgokat, amiket 
rövid időn belül rendszerszinten tudok 
alkalmazni, könnyen adaptálódom az 
új környezethez, és gyorsabban szá-
molok fejben, mint az átlag. Talán ezek 
a legspeciálisabb képességeim, ame-
lyek az üzlethez is kellenek – mondja 
magáról az orvos végzettségű, majd az 
egészség- és gyógyszeriparban jelen-
tős tapasztalatot szerzett dr. Szabó Ist-
ván, aki június óta vezeti az új, központi 
szervezeti egységként létrehozott KFI 
Üzletfejlesztési Központot. A központ – 
az intézményi innovációs ökoszisztéma 
szerves részeként – az egyetemen szü-
letett KFI (kutatás-fejlesztés, innováció) 
termékek és szolgáltatások piaci értéke-
sítését hangolja össze, vagyis azt segíti, 
hogy a kutatásokból származó termé-
kek és szolgáltatások, piaci partnerek 
és befektetők bevonásával hasznosul-
janak. A feladatok közé tartozik a Sem-
melweis Egyetem KFI termék- és szol-
gáltatás portfóliójának összeállítása, az 
ez iránt érdeklődő ipari szereplők, pénz-
ügyi befektetők felkutatása, az értékesítési lehetőségek megala-
pozása, kulcs KFI üzletágak kialakítása, fejlesztése. – Felderítem, 
kiszámolom, helyzetbe hozom, forrást teremtek, és ha szükséges, 
értékesítem. Az üzletfejlesztés feladata, hogy pénzt és partnere-
ket szerezzen, majd piaci termékké gyúrja az ötletet, fejlesztést, 
szolgáltatást – fogalja össze röviden a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatban rögzített feladatokat. Az egyetemen jelenleg is elér-
hető szolgáltatás az Innovációs Központon és az Egyetemi Inno-
vációs Bizottságon keresztül a kutatói ötletek, fejlesztések inku-
bálása, a szabadalomig való eljutás támogatása. – Az inkubációs 
folyamat átlagosan 2-3 évig tart, és már ez idő alatt folyamato-
san szervezzük a jövendő szabadalom hasznosítását. Az általam 
irányított szervezet önálló szerepe igazából ott kezdődik, amikor 
már van egy mintadarab vagy dobozos termék, ekkor tudjuk az 
üzleti tervet véglegesíteni – a KFI Üzletfejlesztési Igazgatóság a 
gyártástól akár egy vállalat felépítésééig, szükség esetén annak 
értékesítéséig el kívánja vinni a folyamatot. A vezető úgy véli, bár 
az egyetem kiválósága hazai és nemzetközi szinten is jól ismert, 
nem feltétlen vagyunk tudatában annak, hogy üzletfejlesz-
tési szempontból milyen értékek között járunk. – Biztos vagyok 
benne, hogy sokkal több hasznosítható érték, ötlet van, mint ami 
jelenleg eljut hozzánk, képletesen egy aranybányánk van, de nem 
tudjuk, hol van benne az arany, ezért át kell mosni az egészet – 
szemlélteti. Éppen ezért egy olyan üzletfejlesztési indukciós háló-
zat jön létre az egyetemen, amelynek kari szinten is lesznek refe-
rensei, akik első körben egyfajta mentorként terelgetik a tehet-
ségeket, majd szűrőként ellenőrzik, hogy egy-egy ötlet megfe-

lel-e a feltételeknek, kellően üzletre 
hangolt-e, az elgondolás találkozik-e 
valós piaci igénnyel. Az ideális üzletfej-
lesztési referens felgyorsítja az innová-
ciós folyamatot, növeli a termék érté-
két, megkönnyíti annak a piacra kerü-
lését. – Várom a jelentkezőket, akiket 
érdekel ez a világ, hiszen most építjük 
saját erőforrásainkból, saját magunk-
nak a jövő sikerembereit – fogalmazott.  
A központ a szellemi tulajdon hasznosí-
tásán túl, az egyetemi tudományos inf-
rastruktúra (core facility) hatékony hasz-
nálatára is üzleti tervet fog kidolgozni, 
hiszen a belső használat mellett itt is 
nagy lehetőségek vannak a szolgálta-
tásként való értékesítésre. Ennek az inf-
rastruktúrának a részei a nagy értékű 
eszközök mellett többek között a bio-
bankok is, amelyek egységes rendszer-
ben való működtetése ezért is jelen-
tős. Dr. Szabó István felhívta a figyel-
met arra, hogy az egyetem mind szak-
mai, mind infrastrukturális szempont-
ból kiváló tesztkörnyezetet tud bizto-
sítani egyes termékek fejlesztéséhez. – 
Olyan Semmelweis márkanév alatt futó 

termékcsaládokat szeretnénk, amelynek fejlesztésében, tesztelé-
sében részt vett az egyetem – mutatott rá. A KFI Üzletfejlesztési 
Központ vezetőjének célja, hogy 2030-ra mintegy 100 egyetem 
közeli spinoff cég működjön, amelyek egyetemi szabadalmakra, 
fejlesztésekre épülnek. 
Dr. Szabó István 1996-ban végzett Szegeden általános orvosként. 
Mint meséli, felmenői több generációig visszavezethetően klini-
kusok, azon belül is többségében belgyógyászok, így ő is a II. Sz. 
Belgyógyászati Klinikán kezdte pályáját. A családi hagyomány 
ellenére ugyanakkor a kezdetektől vonzotta a kutatás, azon belül 
is a molekuláris medicina. Első lépésként egy saját szabadalomra 
épített termékcsaládot és laborhálózatot alakított ki, sikeres pia-
cot építve, majd később a gyógyszeriparban dolgozott egyebek 
mellett az EGIS-nél, Hexalnál és a Sandoznál, majd a Beaufour 
Ipsennél. Az állami vezetői pozíciókba is belekóstolt az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél, valamint 
a korábbi Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szer-
vezetfejlesztési Intézetnél (GYEMSZI), 2021 márciusáig pedig a 
Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (HCEEM) ügy-
vezető igazgatója volt. – Mindig is klasszikus startupper voltam, 
kezembe adtak egy új ötletet, portfóliót, amit elkezdtünk építeni 
hárman, majd két év után körülnéztem és ültünk egy 150 fős cég-
nél, ami csinált 50 millió dollárt – mondja dr. Szabó István, meg-
jegyezve, hogy ehhez a jó stratégiai képességek mellett csapat-
játék is kellett. Dinamikájában hasonlót szeretne elérni az egyete-
men is, ahol az egyetemi kiválóság egyfajta producereként tekint 
magára, aki a termékportfolió építéséért, hasznosulásáért felelős.
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Új kezelés segíti a petefészekrákban szenvedő nőket

Kardiogenetikai ambulancia jött létre az egyetemen

Budapesten elsőként az egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Baross utcai részlegén alkalmazták azt az úgyneve-
zett HIPEC (Hypertermic Intraperitoneal Chemotherapy) kezelést, amely a kiterjedt – hashártya érintettséggel is járó – petefé-
szek-daganatos betegek terápiájában kaphat fontos szerepet.

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán május óta érhető el hiánypótló szolgáltatásként a kardiogenetikai ambulancia; a 
kapcsolódó genetikai vizsgálatokat az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet végzi. 

Dobozi Pálma Kommunikációs Igazgatóság

A  Kardiogenetikai ambulancián azokkal a szív- és érrendszeri 
betegségekkel foglalkoznak, amelyek esetében ismert, hogy egy-
egy adott génhiba állhat a kórkép hátterében. Az ilyen betegsé-
gek egyik nagy csoportja az aortapathia, vagyis az emberi szer-
vezet legnagyobb verőerének, az aortaérnek az elváltozásai (pl. 
az aortatágulatot okozó kötőszöveti betegség, a Marfan-szind-
róma), a kardiomiopathia, vagyis a szívizombetegségek bizo-
nyos fajtái, az olyan ritmuszavarok, amelyek hátterében nincs 
strukturális eltérés, valamint a hirtelen szívhalál – tájékoztatott 
dr. Fekete Bálint András, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati 
Klinika Kardiogenetikai ambulanciájának klinikai genetikus szak-
orvosa. A  páciensek előzetes vizsgálatok után kardiológus vagy 
belgyógyász szakorvosi beutalóval, előjegyzés alapján érkezhet-
nek az ambulanciára.
A  genetikai vizsgálat jelentősége kettős. Amennyiben valakinél 
igazolják az öröklődő szívbetegséget, a teljes közvetlen család 
vizsgálata a következő lépés, így időben kiderül, ha további csa-
ládtagok is veszélyeztetettek. Ilyen esetben a megelőzés, vala-
mint a rendszeres orvosi kontrollnak köszönhető időbeni felisme-
rés, a szövődmények elkerülése akár életet is menthet – hang-
súlyozta dr. Vágó Hajnalka, a Kardiológiai Tanszék egyetemi 

Dávid Orsolya Kommunikációs Igazgatóság

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, valamint a korábbi Transz-
plantációs és Sebészeti Klinika onkológiai sebészei közösen 
végezték el az első HIPEC-kezelést. A  terápia célja a hasüregben 
kiterjedten áttéteket adó, elsősorban a hashártyán terjedő daga-
natok kezelése, a sebészi ellátás kiegészítőjeként. A 6 órán át tartó 
sikeres műtétet követően a beteg 10 napos klinikai benntartóz-
kodás után térhetett haza otthonába. A  HIPEC-kezelés lényege, 
hogy első lépésben a hasüregből minden látható daganatot eltá-
volítanak, akár több érintett szerv együttes műtétével (fali has-
hártya, vékony- és vastagbélszakaszok, lép, epehólyag, petefész-
kek, méh, rekeszizomrészletek, májdaganatok) – ez a beavatkozás 
esetenként 4-6 órás operációt is jelenthet. Ezt követően azonnal, 
még a műtőben 41-43 Celsius fokra melegített és folyamatosan 
áramoltatott kemoterápiás oldattal 1-2 órás hasüregi kemoterá-
piás kezelést (hipertermia) kap a beteg – ismertette dr. Máté Sza-

bolcs, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Onkológiai Osztályá-
nak vezetője. A  hipertermia amellett, hogy közvetlenül is pusz-
tító hatással bír a daganatsejtekre, növeli a kemoterápia haté-
konyságát, mivel segíti a gyógyszer bejutását a felszíni sejtekbe. 
A beavatkozás során a vérben mérhető gyógyszerszint és ennek 
következtében a kemoterápia szisztémás mellékhatása mérsékelt 
marad. A HIPEC-kezelés akkor igazán hatékony, ha a szemmel lát-
ható hasűri daganatokat sikerült eltávolítani, tehát a beavatkozás 
gerincét a sikeres sebészeti beavatkozás adja.
A  Semmelweis Egyetemen végzett műtétet jelentős felkészülés 
előzte meg, a sebészi team évek óta együttműködik, legutóbb az 
egyik legnagyobb európai centrumban, a római Policlinico Uni-
versitario Agostino Gemelliben szereztek tapasztalatot a műtéti 
technika kivitelezésével kapcsolatban. A  műtéthez a RanD kor-
szerű Performer HT berendezését szerezték be. Az új eljárás 
segítségével nemcsak a nőgyógyászati-onkológiai betegellátás 
színvonala emelkedik, hanem potenciálisan más, elsősorban has-
hártyát érintő daganatos betegségekben is alkalmazható lehet a 
technika, továbbá nemzetközi vizsgálatokhoz is csatlakozni tud-
nak a klinikák jövőben – hangsúlyozza dr. Máté Szabolcs osztály-
vezető és dr. Huszty Gergely, a korábbi transzplantációs klinika, 
most már Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Kli-
nika adjunktusa.
Dr. Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
kiemelte: a dr. Máté Szabolcs vezetésével megvalósult beavatko-
zás összetett szervezési feladatokat, multidiszciplináris ismerete-
ket és magas színvonalú operatív tudást, valamint klinikák közti 
együttműködést igényelt. A  sikeres operációhoz 
elengedhetetlen volt az Aneszteziológiai és Inten-
zív Terápiás Klinika csapattal hosszú ideje együtt 
dolgozó orvoscsoportja is.
A cikk teljes terjedelemben az egyetem honlapján olvasható.

docense, hozzátéve, hogy a genetikai meghatározottságnak a 
kezelésben és az életmódbeli tanácsokban is szerepe lehet.
Az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézettel való együtt-
működésnek köszönhetően a klinikán már korábban is végez-
tek bizonyos esetekben, pl. sportolói szívhalál esetén, genetikai 
vizsgálatokat, de az ambulancia keretei között május óta műkö-
dik genetikai tanácsadással egybekötött vizsgálat. Az ambulancia 
létrehozásával kiteljesedik a Városmajor európai szintű kardioló-
giai ellátása – hangsúlyozta dr. Vágó Hajnalka és dr. Fekete Bálint 
András. Hozzátették: a fejlesztés számos kutatási lehetőséget is 
hoz magával. A perifériás vérminták vizsgálata az I. Sz. Patológiai 
és Kísérleti Rákkutató Intézetben történik, ahol izolálják a DNS-t 
és az újgenerációs szekvenálás módszerével vizsgálják meg azt a 
180 gént, amely jelen tudásunk szerint összefüggésbe hozható 
szív- és érrendszeri kórképekkel – adott betekintést dr. Bödör 
Csaba az intézet tudományos főmunkatársa, a molekuláris diag-
nosztikai részleg vezetője. Mint kiemelte: a végső eredményhez 
igazi multi diszciplináris csapatmunka szükséges, 
amelyben részt vesz a patológus, a bioinformati-
kus, a klinikai és a molekuláris genetikus, valamint 
a kardiológus. 
A cikk teljes terjedelemben az egyetem honlapján olvasható.
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111 éves születésnapját ünnepelte az Üllői úti 
sebészet
Egész napos programmal és tudományos üléssel emlékeztek meg az Üllői úti sebészeti klinika megnyitásának évfordulójáról a 
klinika tantermében. A programot dr. Merkely Béla rektor és dr. Szijártó Attila igazgató nyitották meg. 

Dobozi Pálma  
Kommunikációs Igazgatóság

A sebészet történetéből eddig több 111 év kötődik ehhez az épü-
lethez, amely mindig is garantálta a legmagasabb szintű sebé-
szeti ellátást – köszöntötte a résztvevőket dr. Merkely Béla rek-
tor, aki online csatlakozott az eseményhez. – Az egyetem vezeté-
sével elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a sebészet valameny-
nyi technológiai fejlődésének lehetőségét kihasználjuk, egyértel-
műen támogatni kívánjuk a sebészet centralizációját, és erősíteni 
mindazt, ami révén a klinika a világ legjobb sebészetei közé kerül-
het – fogalmazott a rektor. Hozzátette: ezt a célt szolgálja többek 
között, hogy a Da Vinci robot remélhetőleg még az idén szolgá-
latba tud állni, és a fiatalok ebbe az irányba is továbbképzést kap-
nak, de ezt a törekvést támogatja a szervspecifikus sebészet erő-
sítése és a centralizáció, vagyis a három sebészeti klinika egybeol-
vadása. – Bízom benne, hogy a fiatalok megtalálják azt a jövőké-
pet a klinikán, ami biztosítja a Semmelweis Egyetem vezető sze-
repét a sebészet területén – emelte ki dr. Merkely Béla.

klinikát. Dollinger Gyula 1898. február 16-án kezdte 
meg tanszékvezetői tevékenységét, és ő terveztette 
a klinika máig használt épületét, melynek átadására 
1909-ben került sor. Az új klinikára elsősorban a hall-
gatók megnövekedett száma miatt lett igény, a ház 
Korb Flóris és Giergl Kálmán építészek tervei alap-
ján készült el, és akkoriban a legmodernebb sebészeti 
intézetek egyike volt hazai és európai szinten is.
Az elmúlt 111 év alatt 605 orvoskolléga dolgozott a 
házban, akik nevét az évforduló alkalmából emlék-
tábla őrzi a sebészeti szakambulanciára vezető föld-
szinti folyosón – ezen ABC-sorrendben szerepel min-
den korábbi és jelenlegi orvos. Mellettük, mint az 
igazgató hangsúlyozta, megannyi ember segítette a 
betegek gyógyulását ápolói szinten, az elmúlt több 
mint egy évszázad alatt itt gyógyuló betegek száma 
pedig sok tízezres nagyságrendben mérhető. Ma 78 
orvos és 138 szakdolgozó végzi munkáját ebben az 
épületben.

A  rendezvény keretében, az élő legendák szekcióban a klinika 
korábbi vezetői, híres professzorai osztották meg emlékeiket és 
gondolataikat: dr. Flautner Lajos, aki 1990 és 2003 között volt 
a klinika és 1992-től az Országos Sebészeti Intézet igazgatója; dr. 
Kupcsulik Péter az intézmény 2003 és 2011 közötti vezetője; dr. 
Harsányi László előző klinikaigazgató, aki 2011 és 2020 között 
irányította a klinikát; dr. Darvas Katalin professor emerita, aki 
1975-tól vezette a klinika aneszteziológiai és intenzív terápiás 
osztályát, valamint dr. Perner Ferenc, aki évtizedekig dolgozott 
az Üllői úti sebészeten, és itt végezte el az első sikeres veset-
ranszplantációt. 
A  program második felében szakmai előadások következtek, 
amelyekben szó volt a sebészet számos területéről, így a nye-
lőcső- és gyomor, az endokrin, a hasnyálmirigy, a májsebészet-
ről, a máj-, epeúti és hasnyálmirigy sebészet nemzetközi együtt-
működéseiről, az IBD centrum megalakulásáról és sebészetéről, 
a kolo rektális sebészet és proktológia új vonalairól, a gasztroen-
terológia és a sebészet együttéléséről. Kitértek az 
endoszkópiára, a negatív nyomás terápiára (NPWT) 
és a sebészetben elérhető új eszközökre is.

A cikk teljes terjedelemben az egyetem honlapján olvasható.

Dr. Szijártó Attila, az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroen-
terológiai Klinika (új nevén Sebészeti, Transzplantációs és Gaszt-
roenterológiai Klinika) igazgatója köszöntőjében felidézte, hogy 
nagy elődök nyomaiban járva Dollinger Gyula alapította meg 
mai helyszínén az Üllői úti klinikát. Hangsúlyozta: számára ez 
a klinika zászlóshajó, iskolateremtő műhely, megkerülhetetlen 
bázis, ikonikus hely, alma mater, a sebészet bölcsője. – Olyan 
házat alkottak elődeink, amely messze több egy ma már patinás 
épületnél – hangsúlyozta. Megnyitásakor a klinika nemcsak kuba-
túrájában, infrastrukturájában számított a legmodernebbnek az 
adott korban, de első volt sok új sebészeti vívmány bevezetésé-
ben is. Dr. Szijártó Attila úgy fogalmazott: amennyire fontos szá-
mára a haladó szellemiség, annyira hangsúlyos az elmúlt több 
mint 100 év hagyományainak megőrzése is, most pedig – mint 
mondta – egy új korszak kezdetén állunk.
A köszöntők után Múltidéző – gondolatok a 111 éves épületről című 
nyitó elődásában az igazgató felidézte az elmúlt 111 év hangula-
tát, a kort, amelyben a sebészet nagyjai egykor dolgoztak, bemu-
tatta az épületet, valamint azt az utat, ami a jelenig vezetett. Emlé-
keztetett, hogy az immár több mint 250 éve alapított egyetem 
első öt tanszékének egyike volt a sebészet, majd Balassa János, 
Kovács József és Dollinger Gyula alakították meg az első komoly 
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Megkezdődött a Szenior Akadémia ötödik szemesztere

A biztonságos szülészeti és újszülöttellátásról szólt idén a 
Betegbiztonság Világnapja

Tauffer Vilmos-díj dr. Paulin Ferencnek

Bódi Bernadett, Horváth Dóra Kommunikációs Igazgatóság

A Szenior Akadémia 2021-es őszi online szemeszterének első 
alkalmán dr. Maurovich Horvat Pál, az Orvosi Képalkotó Klinika 
igazgatója, a Radiológia Tanszék vezetője a mesterséges intelli-
gencia és a jövő radiológiája témakörét ismertette az érdeklő-
dőkkel. Előadása során beszélt többek között a rizikóbecslésről 
és a mély tanulásról, felvázolta, hogy milyen lesz a jövő orvosa, 

Forrás: Egészségügyi Menedzserképző Központ

A WHO szeptember 17-ét a Betegbiztonság Világnapjaként hir-
dette meg, melynek témája idén a biztonságos szülészeti és 
újszülöttellátás. Az esemény alkalmából betegbiztonsági konfe-
renciát rendeztek az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészség-
ügyi Menedzserképző Központ (EMK), valamint a NEVES Egye-
sület, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság szervezé-
sében, a WHO Magyarországi Irodájának támogatásával. A világ-
nap témájához kapcsolódóan 7 fontos tanácsot is összeállítottak 
a szakemberek a kismamák számára. Ezek között szerepel, hogy 
éljenek a védőnői szolgálat által nyújtott lehetőségekkel, tájéko-

Horváth Dóra 
Kommunikációs Igazgatóság

Tauffer Vilmos példaképe és tanítója még ma is az egész szü-
lésztársadalomnak – vallja a Magyar Család és Nővédelmi Tudo-
mányos Társaság (MCSNTT), amely díjat alapított a Semmelweis 
Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának egykori taná-
ról, 1881-1917 közötti igazgatójáról. Az elismerést évek óta azok-
nak a szakembereknek, közéleti személyiségeknek ítélik oda, akik 
kiemelten sokat tettek, tesznek a családok egészségvédelme 
érdekében. A díjat idén a II. Szarvasi Szabadegyetemen adták 
át. Dr. Párducz László, az MCSNTT elnöke ünnepi beszédében 

illetve kitért a mesterséges intelligenciában rejlő kockázatokra 
is. Dr. Maurovich Horvat Pál hangsúlyozta, hogy a Semmelweis 
Egyetem felismerte a mesterséges intelligencia fontosságát, így 
az bekerült a felvehető kurzusok közé. A szakember meglátása 
szerint a jövő radiológusának tisztában kell lennie a mesterséges 
intelligencia kérdéseivel, és tudnia kell alapszinten programozni.  
A lakossági rendezvénysorozat második alkalmán dr. Réthe-
lyi Miklós rector emeritus, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődés-
tani Intézet korábbi igazgatója Rendszerváltoztatás egyetemünkön 
címmel tartott előadást. Az egyetem rendszerváltoztató rektora-
ként személyes nézőpontból mutatta be, hogy a rendszerváltást 
követő évek milyen változásokat hoztak a Semmelweis Egyetem 
életébe, kitérve az általa bevezetett innovációkra is. Röviden átte-
kintette az 1989-es főbb eseményeket az országban, majd bemu-
tatta az egyetem felépítését. Kiemelte, az intézmény élén akkor 
is a rektor állt, de fontos változásként említette, hogy 1991-től az 
addigi gyakorlattal ellentétben az egyetem vezetőjét nem kije-
lölték, hanem megválasztották. Felidézte, hogy az 1991. március 
20-i rektorválasztáson négy jelölt közül őt választották meg a 
pozícióra, mely megbízás akkor még csak két évre szólt. Dr. Rét-
helyi Miklóst a kétéves ciklus után újraválasztották, így összesen 
négy évig volt az egyetem rektora 1991-95-ig.
A Szenior Akadémia ingyenesen látogatható,  
online lakossági programsorozatának immár ötö-
dik szemesztere kezdődött el október elején, dr. 
Nagy Zoltán szakmai vezetésével. 
A teljes tudósítások elérhetőek az egyetemi honlapon. 

zódjanak a koraszülés kockázatairól, fenyegető jeleiről, kövessék 
a szakemberek által javasolt várandósság alatti helyes életmódot, 
tájékozódjanak hiteles, megbízható forrásokból, lehetőség sze-
rint vegyenek részt szülésre felkészítő tanfolyamon, továbbá bát-
ran tegyenek fel kérdéseket, mondják el esetleges aggályaikat az 
ellátóiknak, és készüljenek fel mentálisan és fizikailag is a szülésre 
és az azt követő első napokra. – A műtétekre és a szülésre vonat-
kozóan rendelkezésünkre állnak a WHO által kidolgozott csekk-
listák, amelyek egyelőre nem épültek be sem az oktatási, sem a 
műtéti folyamatokba. Fontos küldetésünknek érezzük, hogy vál-
toztassunk ezen a gyakorlaton – mondta el dr. Belicza Éva egye-
temi docens, az EMK Betegbiztonsági Tanszéki Csoport vezetője. 

Dr. Paulin Ferenc, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika professor emeritusa kapta idén a Magyar Család és Nővédelmi Tudomá-
nyos Társaság által alapított Tauffer Vilmos-díjat.

kiemelte, dr. Paulin Ferenc méltó utódja Tauffer Vilmosnak. Mint 
méltatásában ismertette, az elismerés odaítélésénél nagy nyo-
matékkal vették figyelembe, hogy a díjazott 1995-ben megszer-
vezte az MCSNTT kongresszusát, amely kerekasztal-beszélgetése 
alapján mozgalom indult az abortuszok számának csökkentése 
érdekében. Dr. Paulin Ferenc doktori értekezését 1993-ban pub-
likálta. 1997 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületé-
nek tagja, az orvostudomány doktora. 2006-os nyugdíjba vonu-
lásakor a Semmelweis Egyetem arany pecsétgyűrű kitüntetését 
vehette át. A betegségek megelőzése és a gyógyítás terén kivé-
telesen magas színvonalú tevékenysége elismeréseként 2019-ben 
Semmelweis Ignác-díjat kapott. 

https://semmelweis.hu/hirek/tag/szenior-akademia/
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36 mentálhigiénés lelkigondozó vette át oklevelét

Konferenciát rendeztek Batthyány-Strattman Lászlóról és az 
Eucharisztiáról 

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének diplomaátadó ünnepségén a mentálhigiénés lelkigondozó képzés 
36 végzőse vehette át elismerő oklevelét a Párbeszéd Házában.

Az 52. Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus (NEK) tiszteletére, a 15. Ars Sacra Fesztivál keretei között rendeztek konferenciát az 
Elméleti Orvostudományi Központban (EOK). 

Bódi Bernadett Kommunikációs Igazgatóság

Az esemény kezdetén dr. Török Gábor, a mentálhigiénés lelki-
gondozó szakirányú továbbképzési szak szakcsoportvezetője 
köszöntötte az ünnepség résztvevőit, amely hálaadó áhítattal 
kezdődött Erlitz Anita Renáta református lelkésznő és Ambró-
czi Tamás katolikus pap celebrálásával.
Dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgató köszöntőjében emlé-
keztetett, 2019 őszén a nyolcadik évfolyam még a szokásos 
módon kezdte meg képzését, de mint fogalmazott, azóta fel-
fordult a világ. Semmi nem a megszokott, minden nap újabb és 
újabb váratlan helyzetekkel találkozunk. A hallgatóknak új tanu-
lási módszerek és vizsgahelyzetek közepette kellett helyt állniuk, 
ám a nehézségek és küzdelmek ellenére tanulmányaikat sikere-
sen teljesítették – emelte ki. Kitért rá, békeidőben hajlamosak 
vagyunk mindent magától értetődőnek venni, a krízisek azonban 
lehetőséget teremtenek rá, hogy elgondolkodjunk, a nehéz élet-
helyzetet megéljük-e, túléljük-e vagy éppen csak átéljük. Meny-
nyire tudtunk saját helyzetünkkel szembenézni és még fonto-
sabb, hogy vajon erőforrásainkat felismertük-e, megbecsültük-e 
és hosszú távú megtartásán gondolkoztunk-e? – tette fel a kér-
dést, melyre egy Simone Weil idézettel válaszolt: Meg kell tanul-
nunk vágyakozni az után, ami a miénk.
A hallgatói visszaemlékezések és a végzősök által előadott humo-

Szabó Ádám Kommunikációs Igazgatóság

– Azért is lehetünk hálásak gróf Batthyány-Strattman Lászlóért, 
mert személye kapocs a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
és a Semmelweis Egyetem között, vagyis a katolikus egyház nem-
zetközi eseménye és az orvosképzés között – fogalmazott Huszár 
Géza Lőrinc O. Cist. káplán atya, az eseményt szervező Dr. Bat-
thyány-Strattman László Orvoskör Közhasznú Egyesület lelki 
vezetője, a konferencia levezető elnöke. 
A  Semmelweis Egyetemet nagyon különleges szálak kötik Bol-
dog Batthyány-Strattman Lászlóhoz és rajta keresztül Rómá-
hoz, egyenesen a Vatikánhoz. Aki belép az aulába, nem téveszt-
heti szem elől azt a gyönyörű, aranyozott bronz domborművet, 
amely magát Batthyány-Strattman Lászlót ábrázolja műtét köz-
ben – emelte ki köszöntőjében dr. Kellermayer Miklós, az Álta-
lános Orvostudományi Kar dékánja, beszámolva Oláh Arré Éva 
alkotásának keletkezéséről, valamint arról, hogyan kapott helyet 
az EOK épületében. Mint elmondta, az eredeti, süttői márvány-
ból készült szobor néhány méterre Szent Péter sírjától, a Vatikán-
ban, a Magyarok Nagyasszonya-kápolnában található. Ennek ere-
deti másolatát – melyet szintén Oláh Arré Éva készített speciális 
viaszveszejtéses bronzöntéssel – helyezték el az EOK aulájában. 
A dékán ezt követően egy személyes élményén keresztül beszélt 
arról, hogyan kapcsolódik a tudomány, a tudományosan gondol-
kodó ember a csodákhoz és a csodatevéshez.
Gróf Batthyány Ádám Boldizsár Dédapám, Boldog dr. Batthyá-
ny-Strattman László című előadását követően dr. Csókay And-
rás idegsebész tartotta meg prezentációját Eucharisztia a műtő-
ben címmel. Az esemény zárásaként a Boldog László Ösztöndíj 

ros jelenet után az oklevelek átadása következett. Idén 36 lelki-
gondozó szerzett diplomát a Semmelweis Egyetemen, az okleve-
leket dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgató és dr. Török Gábor 
szakcsoportvezető adták át.

nyertesei kaptak szót. Dr. Rajki Dávid Az Eucharisztiával a hétköz-
napokban címmel adott elő, Frivaldszky Lőrinc a hit, a hivatás 
és az Eucharisztia kapcsolatáról beszélt, Bátai Bence A  gyermek 
imája című előadását tartotta meg, míg Marx-Gombócz Eszter 
a gyermeki hitről értekezett. Dr. Párkányi Anna prezentációja Az 
Eucharisztia, ami mindenre képessé tesz bennünket, amely az Atya 
akaratát és dicsőségét szolgálja, míg dr. Faigl Ilona Mária előa-
dása Boldog László példaértékű életének a forrása az Eucharisztiá-
ból fakad címet viselte. Az esemény fővédnöke dr. Merkely Béla 
rektor volt.
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A Semmelweis Egyetem felelt a budapesti úszó világkupa 
orvosszakmai biztosításáért

Különleges váltóversenyen úsztak az egyetem munkatársai

Az egyetem 56 dolgozója vett részt a Duna Arénában október 7-9. között megrendezett FINA úszó világkupa orvosszakmai biz-
tosításában. A több mint kétezer elvégzett PCR- és antigén teszt mindegyike negatív eredményt mutatott, amire még nem volt 
példa az elmúlt másfél évben az intézmény által biztosított húsz, buborék-modellben megvalósuló sportrendezvényen.

Az úszó világkupa első napjának végén egy különleges betétfutammal készültek a szervezők. A Semmelweis Egyetem három 
csapata is részt vett azon a váltóversenyen, ahol az elmúlt év eseményeire és a tavaly elmaradt világkupa-sorozatra reflektálva, 
a koronavírus-járvány idején szolgálatot teljesítők és ismert zenészek mérték össze erejüket a medencében. 

Hiller Balázs  
Kommunikációs Igazgatóság

A Semmelweis Egyetem a legnagyobb létszámú csapattal, három 
négy fős váltóval indult a futamban. A 4×25 méteres úszásban a 
férfi váltót dr. Merkely Béla rektor vezette, csapattársai voltak dr. 
Kulyassa Péter, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika rezi-
dense, dr. Tóth Szabolcs, a klinika orvosa és dr. Szigyártó Ist-

Dávid Orsolya, Szabó Ádám  
Kommunikációs Igazgatóság

A  pandémia kitörése óta a FINA  rövidpályás úszó világkupaso-
rozat budapesti állomása volt a huszadik olyan sportesemény, 
amelynek buborék-modelljéért, járványügyi, valamint orvos-
szakmai biztosításáért a Semmelweis Egyetem felelt. A  verseny-
hez kapcsolódó buborékban összesen 912 sportoló, edző és a 
hozzájuk kapcsolódó személyzet vett részt, annak érdekében, 
hogy minimalizálják a koronavírussal való megfertőződés esé-
lyét. A  viadalra a részvevők csak előzetes PCR-teszttel érkezhet-
tek, a verseny helyszínén pedig újabb PCR- és antigénteszt követ-
kezett, amit a világkupa közepén újra megismételtek. A  külföldi 
versenyzők esetén a hazautazás előtt is újabb tesztre volt szük-
ség, így összességében a Semmelweis Egyetem 1346 PCR- és 897 
antigénteszt elvégzésben működött közre az esemény ideje alatt.
Az egyetem 56 fős orvosszakmai csapatában orvostanhallgatók, 
rezidensek, nővérek, orvosok és adminisztratív feladatokat ellá-
tók egyaránt részt vettek. Az egészségügyi szakemberek feladat-
körébe tartozott az esetleges sérülések ellátása is, de a versenyen 
erre szerencsére nem volt szükség.
– Az egész világkupa rendkívül jól szervezetten és gördüléke-
nyen ment, a sportolók nagyon fegyelmezettek voltak. Külön 
öröm, hogy egyetlen úszó sem sérült le, és példa nélküli, hogy 

egy ekkora nemzetközi bajnokságon egyetlen koronavírusteszt 
sem lett pozitív amellett, hogy a verseny mindvégig nyitott volt 
az oltási igazolvánnyal rendelkező nézők előtt– összegezte dr. 
Merkely Béla rektor, a világkupa orvosi csapatának vezetője.
– Fantasztikus világkupát rendeztünk, a hozzánk érkezett ven-
dégek nem győztek hálálkodni, hogy végre közönség előtt, 
ennyire profi szervezés mellett versenyezhettek – mondta Wla-
dár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség olimpiai bajnok elnöke. 
– Ez leginkább annak köszönhető, hogy egy rendkívül összeszo-
kott csapat dolgozik évek óta a versenyeinken, akiknek a mun-
káját a FINA  is maximálisan elismeri. Ennek a csapatnak az egyik 
legfontosabb pillére a dr. Merkely Béla által vezetett egész-
ségügyi team, amelynek idén is rengeteget köszönhetünk. Az 
pedig, hogy pozitív eredmény nélkül zárultak a tesztelések, azt 
bizonyítja, hogy nem csak magas színvonalú, hanem biztonsá-
gos versenyt is rendeztünk – zárta gondolatait a sportvezető.  
Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón a rektor szót ejtett arról 
is, hogy az egyetem mindig kiemelten kezelte a sportot, épp 
ezért nemzetközi programot is indított annak érdekében, hogy 
minél több tehetséges sportoló tanulhasson ösztöndíjjal a Sem-
melweis en. Az eseményen Huszain al-Muszallam, a FINA elnöke 
köszönetet mondott a rektornak, a Magyar Úszószövetségnek, 
Budapestnek, valamint az úszóknak is, hogy a verseny létrejöhe-
tett. 

ván rezidens. A férfi váltó szoros küzdelemben, negyedik helyen 
ért célba. A  futamot követő nyilatkozatában a rektor kiemelte, 
hogy ez a huszadik olyan sportesemény, amelyet a Semmel-
weis Egyetem biztosított amióta a COVID-19-es pandémia vesz 
körbe minket. Hangsúlyozta: a sportolók számára rendkívül fon-
tos, hogy versenyek legyenek, hiszen a mindennapi edzés elvég-
zése, a hatalmas terhelés nagyon nehéz a versenyek adta motivá-
ció, cél nélkül. Az egyetemi csapatok úszását értékelve elmondta, 
hogy elégedettek lehetnek, hiszen ezen a  versenyen azok a kol-
légák ugrottak a vízbe, akik ténylegesen a mindennapi ellátást, 
a háttérmunkát a végzik a sporteseményen. – Ki lehetett volna 
állítani egy győztes válogatottat akár az egyetemi vízilabdacsa-
pat játékosaiból is, de itt most valóban a háttérben dolgozók, az 
egész rendezvényt biztosító orvosi csapat volt a főszerepben, 
amely 12  fővel vett részt a versenyen. Azt gondolom, mindany-
nyiunk számára egy örök élmény volt, hogy kipróbálhattuk ilyen 
közegben, milyen érzés beugrani a vízbe, miközben körülöttünk 
a nézők nekünk drukkoltak, láttuk azt, hogy mellettünk ki úszik, 
és hogyan tudjuk utolérni – mondta.
A  mezőny egyetlen női váltóját dr. Müller Veronika, a Pulmo-
nológiai Klinika igazgatója vezette, csapattársai dr. Heltai Krisz-
tina, a Kardiológiai Tanszék adjunktusa, dr. Sydó Nóra, a tanszék 
tanársegéde és dr. Csulak Emese, a Városmajori Szív- és Érgyó-
gyászati Klinika rezidense voltak. Dr. Müller Veronika hatalmas 
élményként írta le a versenyt, a lehetőséget, hogy együtt úsz-
hatott az egyetemi kollégákkal. Megjegyezte azt is, hogy termé-
szetesen egészen más volt a versenyzői oldalról részese lenni az 
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Családi és sportnapot tartottak az egyetemi munkatársaknak és 
családtagjaiknak
A Semmelweis Egészség Napok keretében megrendezett Családi és Sportnapon az egyetem dolgozói és családtagjaik különböző 
sportversenyeken és szabadidős programokon vehettek részt a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpontjában.

Szabó Ádám Kommunikációs Igazgatóság

A legfontosabb, hogy a sportolás mellett mindenki mosolyogjon 
is – emelte ki az eseményt megnyitó beszédében dr. Bánhidy 
Ferenc általános rektorhelyettes, hozzátéve: az egyetem nagy 
hangsúlyt helyez a sportolás és az egészséges életmód promo-
tálására, ezért pénzt, időt és energiát nem spórolva igyekszik fej-
leszteni a programnak helyszínt biztosító, Zágrábi utcai Testneve-
lési és Sportközpontot is. Mindez nemcsak az aktív mozgást vég-
zők számára jó hír, hanem azoknak is, akik nézőkként élvezik a 
sportokat – mutatott rá. – Köszönjük a szervezőknek a mai napot, 
reméljük, hogy egyre többen leszünk, akik mozgással teszünk 
azért, hogy az egészségünk megmaradjon – fogalmazott dr. Bán-
hidy Ferenc.
Az október 9-i Családi és Sportnapon az egyetem dolgozóit és 
családtagjait különböző sportversenyek és szabadidős progra-
mok várták a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportköz-
pontjában. Az eseményen közel 160-an vettek részt. A  szerve-
zésben a humánerőforrás, valamint különböző eszközök biztosí-
tásával, tombolanyeremény felajánlásával az Instruktor Öntevé-
keny Csoport és a Hallgatói Önkormányzat is segítséget nyújtott 
– emelte ki Várszegi Kornélia, a Testnevelési és Sportközpont 
igazgatója.
A  Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvoda standjánál ját-
szóházat állítottak fel és kézműves foglalkozásokat tartottak, 
az Egészségfejlesztési Központ standjánál pedig testösszetétel 

40 egyetemi résztvevő a Budapest Maratonon 
Harminchatodik alkalommal rendezték meg az ország egyik 
legnagyobb szabadidősport-eseményét, több tízezer részt-
vevő indult a kétnapos rendezvény valamelyik távján. A Buda-
pest Maratonon közel 40 egyetemi futó élt a Semmelweis 
Egyetem Sport Klub szabadidősport szakosztálya által bizto-
sított nevezési kedvezménnyel, több egyetemi 
klinika, szervezeti egység kipróbálta magát 
csapatban vagy egyéni indulóként. 

A teljes cikk az egyetem honlapján olvasható.

Pályázati felhívás a Jó tanuló – Jó 
sportoló kitüntetésre
A  Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpont pályá-
zatot hirdet a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntetés díjainak elnye-
résére a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagoza-
tos, graduális képzésben részvevő hallgatói 
számára. A pályázatokat november 15-ig lehet 
beadni. 

Részletek az egyetem honlapján. 

eseményeknek, mint a lelátóról figyelni a sportolókat, és nagyon 
hálás ezért az estéért.
Dr. Gógl Álmos, a világkupa orvosi csapatának helyettes vezető 
orvosa az egyetem vegyes váltóját irányította, melyben dr. Nagy 
Klaudia Vivien, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 
adjunktusának, Lehoczky Rita, a klinika röntgenasszisztensének 
és Velez Melinda, klinikai ápolónak a társaságában teljesítette 
a 4×25 méteres távot. Mint elmondta, jó volt látni belülről azt a 
rendszert, aminek zavartalan működtetésén, kontrollálásán kol-
légáival folyamatosan dolgoznak.
Az alkalmi váltók résztvevői a verseny hivatalos programja után, 
közel kétszáz néző előtt ugrottak medencébe. A szervezők külön 
figyelmet fordítottak arra, hogy a résztvevők átélhessék egy hiva-
talos verseny hangulatát. Világhírű sportolók mellett végezhet-
ték a bemelegítő úszást, hallgathatták az eligazítást a nagyme-
dence melletti váróban, a helyszíni bemondó szólítása után az 
arénába lépve üdvözölhették a szurkolókat és felpillanthattak az 
őket mutató  óriáskivetítőkre. Hatalmas taps fogadta az  egyetem 
 csapatait, ahogy bevonultak a Semmelweis Egyetem nevét viselő 

A  világkupa indulói között volt Ilyés Laura, kétszeres ifjú-
sági Európa-bajnoki ezüstérmes úszó is, aki idén szeptember-
től az egyetem orvostanhallgatója. Dr. Merkely Béla rektor 
elmondta, nagyon örül, hogy a fiatal tehetség a Semmelweis 
Egyetemen kezdte meg tanulmányait, és reméli, hogy mint az 
intézmény hallgatójának drukkolhatunk majd neki a párizsi 
olimpia valamelyik úszódöntőjében.

kék fürdősapkáikban és az egyetem nevével  hímzett fürdőköpe-
nyeikben. Az orvosok, nővérek, tűzoltók,  rendőrök, tanárok és 
ismert zenészek csapatai egymással versengve úsztak a vízben, 
de a nézőtéri taps nem csak nekik szólt, hanem mindazoknak, aki-
ket képviseltek,  azoknak, akik a járvány elleni küzdelem frontvo-
nalában dolgoztak mindannyiunkért, fáradhatatlanul. A  futamot 
végül a rendvédelmi dolgozók váltója nyerte, de ha kissé fáradtan 
is, minden résztvevő mosolyogva szállt ki a vízből, hiszen ezen az 
estén nem a győzelem volt a legfontosabb.

méréssel és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadással 
várták az érdeklődőket.
Egyéni- és sportversenyeket is rendeztek, és olyan különböző 
mozgásformák kipróbálására is lehetőség volt, mint az aerobic, a 
salsa, a zumba vagy a jóga. – Az volt a cél, hogy a család minden 
tagja jól érezze magát a kicsiktől a nagyokig és mindenki megta-
lálhassa a számára megfelelő programot, miközben a munkatár-
sak is letehetik a hétköznapok gondjait – fogalmazott Várszegi 
Kornélia. A  versenyszámok eredményei megtalálhatók az egye-
temi honlapon. 
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70. születésnapján köszöntötték dr. Simon Lajost

40 év után búcsúztatták dr. Barabás Józsefet és Ábrahám Máriát

Kollégái, barátai, pályatársai köszöntötték dr. Simon Lajost, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi docensét a kli-
nika tantermében rendezett ünnepségen. 

Bódi Bernadett Kommunikációs Igazgatóság

– Te olyan ember vagy, aki mindent szívvel-lélekkel teszel – 
fogalmazott dr. Simon Lajos pszichiáterről, pszichoterapeutá-
ról, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi docenséről 
köszöntőjében dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, aki 
egyúttal személyes emlékeket idézett fel az első találkozásukról.
Dr. Tringer László, a klinika professor emeritusa az ünnepeltet 
méltatva kiemelte, dr. Simon Lajos egyike azoknak a hazai pszi-
chiátereknek, akik korán felismerték, hogy a kémiai gyógymódok 
önmagukban nem elégségesek a mentális betegségek maradék 
nélküli leküzdésében. Teljes szakmai lendületét a lelki gyógy-
módok fejlesztésének, és a betegségekből való felépülés elő-
mozdításának szentelte, ugyanakkor kutatta és ma is vizsgálja a 
műszaki vívmányok legújabb lehetőségeit.
Dr. Bitter István, a klinika egyetemi tanára személyes történetek 
felidézése után kiemelte az ünnepelt klinikához való hűségét, dr. 
Simon Lajos ugyanis pályája elejétől, immár 51 éve az egyetem 
polgára. Mindig is figyelemre méltó volt a betegekkel való viszo-
nya, melyet a nyitottság és partnerség jellemez. – Lelkes, alapos, 
időt és fáradságot nem kímélő módon foglalkozott pácienseivel 
– idézte fel. Beszélt a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika ala-
pítványáról, a Moravcsik Alapítványról is, melynek dr. Simon Lajos 
az elnöke.
Dr. Simon Lajos egyéniségének sokszínűsége az oktatásban is 
megjelenik – szögezte le dr. Unoka Zsolt egykori témavezető-
jéről. A klinika igazgatóhelyettese kiemelte, jellemző, hogy körü-
lötte mindig kialakul egy szűkebb csoport, akik részt vesznek az 
általa kezdeményezett kutatásokban. 
Dr. Perczel-Forintos Dóra, a Klinikai Pszichológia Tanszék tan-
székvezető egyetemi tanára az ünnepeltről szólva kiemelte, pszi-
choterápiás felfogását a humanisztikus, személyközpontú szem-
léletmód jellemezi, a tudástőke mellett a kapcsolati tőkével is 
kiválóan bánik. Felidézte, hogy dr. Simon Lajos nevéhez fűződik 
az olyan, legújabb pszichoterápiás eljárások alkalmazása is, mint 
például a videófelvétellel kísért terápiás ülések, melyek rá is nagy 
hatással voltak. A  tanszékvezető egy piros Ferrari modellautóval 
lepte meg az ünnepeltet, utalva autóversenyző múltjára.

Horváth Dóra Kommunikációs Igazgatóság

Negyven évig dolgozott az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogá-
szati Klinikán dr. Barabás József, a klinika korábbi intézetveze-
tője, egyetemi tanár és Ábrahám Mária intézetvezető főnővér, 
műtősnő. Dr. Németh Zsolt, a klinika jelenlegi intézetvezetője az 
összejövetelen kiemelte, az ünnepelteknek több évtizedes egye-
temi múltjuk miatt életformájukká vált az egyetemi polgárság. 
Munkájukkal emelték az oktatás és a betegellátás minőségét, 
sokat tettek a kollektíva megtartásáért.
Dr. Barabás József 1975-ben végzett az egyetemen, majd 2 év 
sümegi kitérő után, 1977-ben kezdett el dolgozni a klinikán, 
2004-től pedig 12 éven keresztül intézetvezetőként irányította az 
ott folyó munkát. – A  professzor úr egy fogalom volt az osztá-
lyon, ha bármi gondunk volt, hozzá bátran fordulhattunk. Mind-
ezek mellett pedig természetesen végezte az olyan nagy operá-
ciókat, mint például a daganat-, rekonstrukciós- és mikrosebé-
szeti beavatkozásokat – idézte fel dr. Németh Zsolt. Dr. Bara-
bás Józsefet dr. Szabó György, az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és 
Fogászati Klinika Maxillofaciális (Arc-, állcsont-) sebészeti osztá-

Dr. Balázs Judit, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke felidézte 
közös együttműködésüket, kiemelve a PsychArt24 mozgalmat.
Dr. Pászthy Bea, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi 
docense a dr. Simon Lajos és Kovács Emese által létrehozott 
antistigma programra, a PsychArt24-re utalva elmondta, a pszi-
chiátriai betegek művészi alkotásainak bemutatása, láthatóvá 
tétele a mi szakmánkban az akadálymentesítés. 
Köszöntötte még az ünnepeltet dr. Harmatta János, az Orszá-
gos Mozgásszervi Intézet Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás 
Rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa, dr. Kurimay 
Tamás, a Budai Egészségközpont munkatársa, dr. Pucsek József, 
a Moravcsik Alapítvány szakmai vezetője, dr. Majtán Máté, a 
Magyar Ifjúsági Konferencia innovációs menedzsere.
A köszöntések végén bemutatták dr. Simon Lajos 70. születésnap-
jára készült A  csatát nem a helyszínen kell megnyerni c. könyvet 
is, ami a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület 
gondozásában jelent meg. 
Zárásként dr. Simon Lajos köszönetet mondott az ünnepségért, 
majd röviden karrierjére is visszatekintett, felidézte azt is, hogy 
51 évig volt az egyetem polgára, ez idő alatt öt igazgatóval dol-
gozhatott együtt, akiktől sokat tanult. 

lyának professor emeritusa, egyetemi tanára is méltatta. – Negy-
ven éve itt vagyok, de a mai napig előfordul, hogy éjszaka nem 
alszom jól, mert a másnapi feladatokra gondolok. Ilyenkor mindig 
biztonság érzetet ad, hogy tudom, ha szükséges, Barabás profesz-
szor segít majd a műtéti beavatkozásnál, hiszen benne mindig is 
nyugodtan meg tudtam bízni – mondta dr. Szabó György.
Az ünnepségen dr. Gera István, a Parodontológiai Klinika pro-
fessor emeritusa elmondta, pontosan 30 évet dolgozott együtt 
az ünnepelttel, ami nagy örömmel tölti el. A méltatások után dr. 
Barabás József felidézte pályája legfontosabb mérföldköveit. 
Az ünnepségen Ábrahám Mária intézetvezető főnővért, műtős-
nőt is elbúcsúztatták kollégái. Dr. Ujpál Márta egyetemi docens 
Ábrahám Mária számtalan jó tulajdonsága közül a lényeglátást, 
valamint a gyors és határozott döntési képességet emelte ki. – 
Az én időmbe is eljött az ősz – fogalmazott a búcsúztatón Ábra-
hám Mária, aki köszönetet mondott mindhárom 
klinikavezetőnek, akikkel a 40 év alatt lehetősége 
nyílt együtt dolgozni, illetve minden kollégájának.

A cikk teljes terjedelemben az egyetem honlapján olvasható.
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Semesterstart am ACH mit Bestnoten
Das Herbstsemester 2021/22 am Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität (ACH) ist nicht nur mit einem starken 
14. Jahrgang sowie zahlreichen Nachrückenden im 13. Jahrgang gestartet, sondern auch mit einem Rekord an angebotenen 
Wahlpflichtfächern. Für besonders viel Rückenwind zum Semesterstart sorgte das sehr gute Abschneiden im internationalen 
Hochschulranking U-Multirank 2021, in dem vor allem auch die Studierenden dem ACH hervorragende Noten ausgestellt haben. 

ACH unter den Global TOP 25 in 
internationalem Hochschulranking
Der Asklepios Campus Ham-
burg der Semmelweis Uni-
versität (ACH) wurde beim 
multifaktoriellen, interna-
tionalen U-Multirank 2021, 
einem Ranking des angese-
henen Centrums für Hoch-
schulentwicklung (CHE) der 
Bertelsmann Stiftung, in der 
Kategorie Innovative Forms 
of Assessment als Global TOP Performer ausgezeichnet. Das Ran-
king dokumentiert die Profile und Leistungen von rund 1.950 
Hochschulen in 97 Ländern, darunter 101 deutsche Hochschu-
len. Zum einen werden hierbei für 30 Studienfächer umfang-
reiche Daten zu den fünf Vergleichsdimensionen Studium und 
Lehre, Forschung, Wissenstransfer, internationale Orientierung 
und regionales Engagement ausgewertet. Zum anderen werden 
in Teaching and learning – students view die jeweiligen Studieren-
den selbst nach ihren Erfahrungen und Einschätzungen befragt. 
Von den teilnehmenden Hochschulen wurde neben der Semmel-
weis Universität auch der ACH in diesem Jahr als einzige deut-
sche Hochschule in der Kategorie Innovative Lern- und Prüfungs-
formen in die Liste der internationalen TOP 25 aufgenommen und 
als Global TOP Performer ausgezeichnet. 
Die Bewertung durch die Studierenden ergab bei Overall learning 
experience die Schulnote 1,9 bzw. die Gesamtnote B (auf einer 
Skala von A / sehr gut bis E / schwach) und brachte den ACH 
damit auf einen der vordersten Plätze in Deutschland und auf 
die gleiche Stufe mit der Universität Münster, der RWTH Aachen, 
der Universität Göttingen oder der privaten Universität Witten/
Herdecke. Besonders gut bewerteten die teilnehmenden Studie-
renden auch die IT-provision am ACH (1,17) und die Room facili-
ties (1,14). Aber auch in allen weiteren Kategorien von Lehre bis 
Organisation fiel das Feedback der Studierenden durchweg posi-
tiv aus: In keiner Kategorie liegt der Wert unter 2,07 / gut. Insge-
samt 81 von 172 ACH Studierenden vom fünften bis zum zehnten 
Semester hatten den online-Fragebogen von U-Multirank 2021 
ausgefüllt, was eine weit überdurchschnittliche Beteiligungs-
quote von fast 50 Prozent bedeutet. 

Im Gegensatz zu dem jährlichen, immer viel beachteten, aber auf 
Deutschland fokussierten CHE Hochschulranking, an dem der ACH 
als unselbstständige Niederlassung der Semmelweis Universität 
nicht teilnehmen kann, gilt das nicht für das international ausge-
richtete U-Multirank des CHE. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Hoch-
schulen global besser vergleichbar zu machen und so vor allem 
von Studierenden für Studierende vor dem Studienbeginn oder 
vor einem Hochschulwechsel eine Orientierung zu bieten. Durch 
mehr Transparenz in der Datenerhebung und in den Bewertungs-
kriterien will U-Multirank die Aussagekraft im Vergleich zu ande-

ren Rankings erhöhen und eine Vergleichbarkeit auch bei unter-
schiedlichen Hochschulsystemen möglich machen. 

Begrüßung der neuen Studierenden und 
Eröffnung des neuen akademischen Jahres 
Noch unter freiem Himmel, aber Dank der Geimpften-/Gene-
senen-Regelung in Hamburg ohne Maske konnte am 23. Sep-
tember die Begrüßung der 75 neuen ACH Studierenden des 14. 
Jahrgangs und der zwölf Nachrückenden im 13. Jahrgang unter 
annährend normalen Umständen stattfinden. Dr. Christoph Jer-
mann, Geschäftsführer der den ACH betreibenden Asklepios 
Medical School (AMS), gab seiner Hoffnung Ausdruck, – dass wir 
langsam wieder zu einem normaleren Miteinander zurückkehren 
können und das studentische Leben nun endlich wieder Fahrt 
aufnehmen kann. Am Campus erwartet Sie jedenfalls ein wei-
ter modernisiertes und digital top ausgestattetes Gebäude für 
ein gutes Arbeitsumfeld. Und darüber hinaus jegliche Förderung 
durch Dozierende und das ACH Team, die Sie nur kriegen können. 

Mehr zu den Wahlpflichtfächern und 
weiteren Themen unter 

www.asklepios.com/ams

45 Wahlpflichtfächer zum Semesterstart
Noch nie gab es ein so umfassendes Angebot an sogenannten 
Wahlpflichtfächern (WPF) am ACH wie zu Beginn des Herbst-
semesters 2021/22. Dahinter steckt das Engagement von Dr. 
Monika Grimm, Mitglied des Leitungsteams Lehrkoordination 
und Organisatorin der 45 WPFs: – Mir ist es eine Herzensangele-
genheit, eine möglich große Auswahl an verschiedenen Fächern 
anzubieten und immer wieder neue Themen und Formate aus-
zuprobieren, um unseren Studierenden ein vielfältiges und span-
nendes Angebot bieten zu können. Es hilft sowohl dabei, medi-
zinisches Wissen zu vertiefen, als auch praktische Fähigkeiten in 
den hands-on-Kursen oder soft Skills wie Kommunikation zu trai-
nieren. Manchmal gilt es auch, Themen aufzugreifen, die quasi 
in der Luft liegen, wie zum Beispiel Ernährungsmedizin oder 
Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Ich bin jedes Mal 
gespannt, wie die Kurse, die häufig von Studierenden oder auch 
Dozierenden angeregt werden, angenommen und im Anschluss 
evaluiert werden. 

www.asklepios.com/ams
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Elhunyt dr. Appel Julianna
2021. június 24-én elhunyt dr. Appel Julianna, aki 
1964-től 2004-ig, nyugdíjba vonulásáig volt a Pulmo-
nológiai Klinika munkatársa. 1964-ben végzett a Buda-
pesti Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán 
summa cum laude minősítéssel. 
Ezt követően az általa sokat emlegetett és nagyra tar-
tott Miskovits Gusztáv professzor osztályára került, 
ahol nem csak a betegellátás fortélyait sajátította el, 
de bekapcsolódott a tudományos munkába is. Ennek 
eredményeként 1967-ben tüdőgyógyász szakorvosi, 
majd 1971-ben kórbonctani és kórszövettani vizsgálatok 
szakorvosi vizsgát tett. 1980-ban elnyerte az MTA orvos-

tudomány kandidátusa minősítést. Klinikai gyakorlati 
munkája alapos, lelkiismeretes volt, nagy súlyt fektetett 
az oktatásra. Minden gyakorlatára, előadására különös 
gonddal készült. 2000-ben dr. Magyar Pál professzor a 
Klinika immun- cito-hisztopatológiai laboratórium veze-
tőjévé nevezte ki. Nyugdíjazás után az Érdi Tüdőgondo-
zóban folytatta munkáját, ezt követően a Szent Kristóf 
Szakrendelő XXII. kerületi TG intézet mun-
katársa lett. 

A nekrológ teljes terjedelemben  
az egyetem honlapján olvasható.

Vona Zsófia 
Pető András Kar 

A megemlékezés a Farkasréti temetőben, dr. Pető András sírhe-
lyénél kezdődött, ahol Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fej-
lesztési rektorhelyettes, a Konduktív Pedagógiai Központ igazga-
tója, valamint dr. Masszi Tamás, az Általános Orvostudományi 
Kar oktatási dékánhelyettese helyeztek el koszorút a Pető András 
Kar (PAK) több vezetőjének részvételével. Feketéné dr. Szabó Éva 
beszédében rámutatott, hogy Pető életének első felében sokol-
dalú műveltséget és tapasztalatot szerzett, melyekhez később, a 
nevelési rendszer alapjainak lefektetésekor is nyúlt. Beszédét dr. 
Hári Mária Petőről írt jellemzésével zárta, aki úgy fogalmazott: 
meggyőződésem, hogy Pető tudományos szempontból is értékes 
szolgálatot tett; hogy e század képének formálásához hozzájárult 
az, amit teremtett, és majdnem egy évszázaddal megelőzte korát.
A  PAK hagyományaihoz híven, az intézmény névadójának egy-
kori lakhelyénél, a Stollár Béla utcában található emléktáblánál 
Mátyásiné Kiss Ágnes, a PAK Pedagógiai Intézetének igazgatója, 
a kar munkatársai és szenior konduktor munkatársak helyeztek 
el koszorút. Képviseletükben Csizy Csilla, a Pedagógiai Intézet 

128 éve született Pető András
128 éve, szeptember 11-én született dr. Pető András, a konduktív pedagógia megalkotója, aki 1967-ben ugyanezen a napon halt 
meg. A hagyományokhoz híven ismét több helyszínen emlékeztek meg a Pető András Kar (PAK) névadójáról.

szakértője emlékezett vissza Pető karizmatikus sze-
mélyiségére és rendíthetetlen elkötelezettségére, 
majd Deli Levente, a Konduktív Gyakorló Általá-
nos iskola 8. osztályos tanulója Weöres Sándor: Egy 
másik világ című versét szavalta el.
Az ünnepségsorozat a kar Kútvölgyi úti dísztermé-
ben folytatódott, ahol dr. Földesi Renáta, a kar Kon-
duktív Pedagógiai Intézetének igazgatója köszön-
tötte a PAK vezetőit, az egybegyűlt első évfolyamos 
hallgatókat és a vendégeket.
Ezt követően dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe And-
rea dékán mondott beszédet. Kifejtette: a neve-
lési rendszer összetettségét jól mutatja az a tény, 
hogy a fejlesztés folyamatában nem a deorganizált 
emberi funkciókra, hanem az egyén aktív, megma-
radt tanulási kapacitására épít. Ez csak úgy lehetsé-
ges, ha több tudományterület összekapcsolásával, 
azok mindegyikéből az összerendezettséget segítő 
eredményeket kiemelve egy új struktúrát hozunk 
létre. Ezen pedagógiai rendszer eredményességét 
a gyakorlatban jól mutatják a gyakorlóterületeinken 

elérhető adatok, kimutatások, élettörténetek. Feladatunk azon-
ban, hogy ezeket a több mint 70 éve rendelkezésünkre álló, és 
évről évre gyarapodó gyakorlati eredményeket, valamint a Pető 
által 1920 óta elkezdett, majd le is írt nevelési rendszer elméle-
tet tudományos módszerekkel egymás mellé tegyük, igazoljuk a 
Pető-módszer fenntarthatóságát, tartósságát és eredményessé-
gét a mai kor kihívásai között is – zárta szavait a dékán. Az ünnepi 
eseményen került sor a kar elsőéveseinek eskütételére is mind a 
budapesti, mind a kar kihelyezett képzésén tanuló illyefalvi hall-
gatók esetében. Az ünnepség keretében Czakó Bendegúz és 
Lakó Liza a Kaláka együttes Akarsz-e játszani c. művét adták elő, 
majd a négy évfolyam képviselői Pető András filozófiai írásából 
osztottak meg részleteket az egybegyűltekkel. Végül, a rendez-
vény zárásaként dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, Feketéné dr. 
Szabó Éva, dr. Túri Ibolya és dr. Matos László koszorút helyezett 
el a konduktív pedagógia megalkotójának mellszobránál.
Mint minden évben, a budapesti ünnepségekkel egy időben 
Szombathelyen, Pető András szülőházánál a Micimackó Konduk-
tív Óvoda munkatársai tisztelegtek koszorúkkal a névadó emléke 
előtt.
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E g é s z s é g f e j l e s z t é s - e g é s z s é g m e g ő r z é s

„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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Papp Ildikó, Pónyai Katinka

AZ ESZTÉTIK AI ORVOSL ÁS AL APJAI

„Az évtizedek során kialakult egy új orvosi – inter-
diszciplináris – szakterület: az esztétikai orvoslás, 
melynek művelése több orvosi szakterületre kiter-
jedő szakismereti hátteret, specializációt és folya-
matos fejlődést kíván.

A könyv szerzői hazánkban első, úttörő mun-
kaként ezen új szakterület részletes elemzését, 
ismertetését tűzte ki célul. Az esztétikai beavatko-
zásokhoz szükséges alapfelkészültség részlete-
zésében elsősorban a speciális anatómiai háttér, 
a beavatkozások egyedi élettani folyamatainak 
megismertetése, valamint a felhasználásra kerülő 
anyagok élettani hatásának pontosítása emelhe-
tő ki. A szerzők e könyvben összefoglalják ezen 
új szakterület medicinális és etikai szabályait is. 
A szakkönyv a hosszú évek során szerzett tapasz-
talati és tudásanyag összegzésével a posztgradu-
ális képzés alapjait is lefekteti.” 

Temesvári Erzsébet, professor emerita  Mérete: B5  

  Ára: 30 000 Ft  

HAMAROSAN MEGJELENIK! 25 000 FT-OS KEDVEZMÉNYES ÁRON ELŐRENDELHETŐ.
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