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ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA
A magyar nyelven hiánypótló kiadvány a természettudományok egyik legdinamikusabban fejlődő területének, a biotechnológiának az orvosi vonatkozásait
mutatja be. Az olvasó a neves szerzőgárda révén pillanatfelvételeket kaphat a szerteágazó és évről évre
megújuló terület számos aspektusáról elsődlegesen
a betegellátásra koncentrálva. A 20 fejezetben többek
között bemutatjuk a mikroorganizmusok, növények
és állatok biotechnológiai alkalmazási lehetőségeit, az
őssejtes, génterápiás, illetve molekuláris diagnosztikai
lehetőségeket, a gyógyszerfejlesztés, az extracelluláris
vezikulák, a vírusterápia, a géntechnológiával készülő
oltóanyagok, a terápiás célú monoklonális antitestek
biotechnológiai vonatkozásait, de foglalkozunk géntoxikológiai, bioterrorizmussal kapcsolatos, illetve
ipari, fejlesztési, vállalati, szabályozási és bioetikai határterületekkel is.
A tudományterület klasszikus diszciplínákon átnyúló
jellege miatt könyvünk érdeklődésre tarthat számot
nemcsak az orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi graduális, illetve posztgraduális (PhD) képzésekben részt vevő hallgatók körében, de számos természettudományi, agrártudományi, illetve műszaki
képzések hallgatói számára is.
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Semmelweis Ignác levelét adományozták a Szülészeti Klinikának

Tölgyesi-Lovász Krisztina (Doktori Iskola)
tolgyesi-lovasz.krisztina@semmelweis-univ.hu

Semmelweis Ignác Magyar Tudományos Akadémiának írt levelét, melyben beszámolt korszakalkotó felfedezéséről, a kézmosás jelentőségéről, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikának adományozták. A dr. Bakos László főorvos hagyatékából előkerült kézirat a klinika
oktatótermében kap majd helyet.
Dr. Bakos László főorvos egész szakmai pályafutását a Semmelweis Egyetem akkori II. Sz.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján töltötte, medikusként ott volt az eredeti klinika bontásánál, majd az új épület felhúzásánál is – idézte fel az ünnepélyes átadáson dr. Ács Nándor klinikaigazgató. Elmondta, Bakos főorvos a nőgyógyászati ultrahang-vizsgálatoknak
az egyik magyarországi megalapozója, hosszú évekig vezette a klinika ultrahang laborató
riumát. Előszeretettel gyűjtötte a szülészet, illetve a klinika történetével kapcsolatos relikviákat, a nála idősebb nőgyógyász kollégák sok tárgyi emléket hagytak rá, köztük például
egy Semmelweis-festményt is, így kerülhetett birtokába Semmelweis Ignác levele is – osztotta meg.
Dr. Bakos László özvegye, Zsuzsanna elmondta, férje hagyatékában véletlenül talált rá a
fakszimilére, aminek eredeti példányát a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattár és Régi
Könyvek Gyűjteményében őrzik. Felidézte, hogy férje ezen a klinikán született, így élete
első napjától az utolsóig minden ide kötötte, az egyetem befejezésétől kezdve folyamatosan itt dolgozott.
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THE-rangsor: A világ 250 legjobb egyeteme között
a Semmelweis

rangsor

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Magyar egyetem most először szerepel a Times Higher Education (THE) világrangsorának legjobb, 250-es mezőnyében. A Semmelweis a tavalyi eredményén 41 helyet javított, és a frissen nyilvánosságra hozott világrangsorban már az első 250 között
tartják nyilván.

Kovács Eszter, Szabó Ádám Kommunikációs Igazgatóság

Megjelent a Times Higher Education (THE) legfrissebb, 2023-as
világranglistája (THE World University Ranking). A Semmelweis
Egyetem jelentősen előrelépett: a tavalyi 251-300. közötti tartomány helyett most a 201-250. pozíció között szerepel, ezzel
ismét a legmagasabban rangsorolt magyar egyetemnek számít.
A világrangsor készítői hagyományosan öt terület mutatói alapján mérik az intézményeket, melyek az oktatási környezet, kutatás, idézettség, ipari bevételek és nemzetközi orientáció. A Semmelweis a legtöbb indikátorban javítani tudott, legjelentősebbet
az idézettség és a kutatás terén.
Az Európai Unió tagállamai között a Semmelweis a 64. helyen áll,
jellemzően német, francia és belga egyetemek előzik meg a listán.
Dr. Merkely Béla kiemelte: a Semmelweis Egyetem Magyaror-

szág és Közép-Kelet-Európa legjobb felsőoktatási intézménye, amely
leginkább a tudományos teljesítményének,
a világszinten is elismert oktatási minőségének, a nemzetközi vérkeringésben való rész
vételének, nagy arányú
külföldi hallgatói létszámának, valamint a
COVID-járványban való
kiemelt szerepvállalásának köszönheti kimagasló eredményét a felsőoktatási rangsorokban.
Elődeink nyomdokain járunk, az elmúlt négy évben pedig rendkívül intenzív munkát végeztünk, amelyet az eredményeink is tükröznek. Immár a nyugat-európai egyetemek komoly versenytársának számítunk, célunk, hogy bekerüljünk a világ száz legjobb
felsőoktatási intézménye és Európa top 5 gyógyító szakegyeteme
közé – fogalmazott a rektor.
A Semmelweis Egyetem az elmúlt négy évben folyamatosan
javított pozícióján a THE világranglistáján: 2019-ben még a 491.
helyre sorolták, majd 2020-ban a 457., 2021-ben pedig a 426.
helyre lépett elő. 2022-ben már a 277. volt, innen lépett előre
most a 236. helyre.
Összesen 11 hazai egyetem került fel a listára, a Semmelweis a
legelőkelőbb helyen jegyzett hazai intézmény, az első ezerbe
bekerült egyetemek közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem
a 601-800., a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni
Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem a 1001-1200. helyen szerepel a rangsorban.
Az összesített rangsor élén az Oxford, a Harvard, valamint harmadik helyen holtversenyben a Stanford és a Cambridge Egyetemek szerepelnek.

Szóbeli felvételi is lesz az egyetemen
Kovács Eszter Kommunikációs Igazgatóság

A Semmelweis Egyetem felvételi rendszerét is több szempontból módosítja a Magyar Közlönyben 2022. szeptember 7-én
megjelent rendelet, mely 2024-től nagyobb szabadságot ad az
egyetemeknek arra, hogy meghatározzák, milyen tantárgyak
középiskolai, érettségi eredményei és milyen további teljesítmények számítanak majd bele a felvételin elérhető 500 pontba.
Jelenleg a tanulmányi (maximum 200) és az érettségi (maximum 200) pontból, valamint az államilag meghatározott (maximum 100) többletpontból tevődik össze egy felvételiző eredménye. Az új rendszer egyik legnagyobb változása, hogy 2024től az eddigi úgynevezett többletpontok intézményi pontokká
változnak, így az egyetemek döntik el, mire adnak maximum
100 pontot a jelentkezőnek.
A Semmelweis Egyetem esetében kötelező lesz a szóbeli meghallgatás, ahol maximum 50 pontot lehet szerezni, több képzés

esetében ennek része lesz az adott szakra jellemző készségek
felmérése is. Az ezen felül megszerezhető 50 intézményi pont
esetében számít majd a nyelvtudás, a tanulmányi és művészeti
versenyeken elért eredmény, a munkatapasztalat, a meglévő
szakképesítés, vagy a középiskolai évek alatt elért sportteljesítmény is.
Intézményi hatáskör annak megjelölése is, hogy 2024-től a
különböző szakokon melyik két érettségi tantárgy teljesítése
lesz kötelező, és ezek közül melyik tantárgyat kell emelt- vagy
középszintű érettségivel teljesíteni. A Semmelweis Egyetemen
az ETK valamennyi, a PAK konduktor és a FOK Digitális Fogászati Tervezés alapképzése esetében 2023-ban, az új rendelet
értelmében jövőre nem szükséges emelt szintű
érettségit tenni.
A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem
honlapján olvasható.
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Beszámoló a Szenátus szeptemberi üléséről
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szenátus

A Szenátus döntése értelmében 10 százalékos tulajdonrészt szerzett az egyetem az UC Klinikai Korlátolt Felelősségű Társaságban. A kancellár tájékoztatta a szenátorokat az első féléves pénzügyi eredményekről. Új kitüntetést alapítottak a Semmelweis
Egyetem Kiváló Oktató Szakdolgozója címmel. Döntöttek több egyetemi elismerés odaítéléséről. A különfélék napirendi pont
részeként elhangzott beszámoló szerint a kimagasló kutatási munkát és citációs eredményt elérő kutatók többletjavadalmazásban részesülnek.
Szabó Ádám
Kommunikációs Igazgatóság

Elfogadta a Szenátus a testület őszi félévi munkatervéről szóló
előterjesztést. Megszavazták az UC Klinikai Korlátolt Felelősségű Társaság 10 százalékos üzletrészének megszerzéséről szóló előterjesztést. A döntés értelmében háromoldalú
együttműködés jön létre az AIP Medical Holding Zrt., a Swiss
Clinic Group és a Semmelweis Egyetem között, melynek célja
egy, a magyar piacon egyedülálló magánegészségügyi szolgáltató létrehozása, amely mesterséges intelligencia alapú
technológiákat integrál és alkalmaz a bőrgyógyászat, kardiológia vagy sebkezelés területén. A távdiagnosztikai, telemetriás rendszer számára az egyetem a know-how-t, azaz a szakmai minőséget, a minőségellenőrzést és a kutatás-fejlesztési
folyamatokat biztosítja. Az együttműködés keretében a Társaság tulajdonosa jelképes, 1 forintos összegért az üzletrész
10 százalékát adja át a Semmelweis Egyetemnek, 70 százalékos üzletrészt kap az informatikai háttérért és mesterséges
intelligencia-fejlesztésért felelős AIP Medical Holding, 19 százalékos üzletrész pedig a magánegészségügyben érdekelt
tulajdonos, a Swiss Emergency Services Kft. tulajdonában
marad.
Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról. Ennek keretében:
– a KFI Üzletfejlesztési Központ a Tudományos és Innovációs
Rektorhelyettesi Iroda szervezetébe integrálódott, a szervezeti egység neve pedig Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központra módosult, és
ezzel összefüggően az organogram is változott.
– Módosultak az Egyetemi Innovációs Bizottság (EIB) összetételével kapcsolatos kivételi szabályok.
– A normatív belső szabályozók és a formanyomtatványtárra vonatkozó rendelkezés értelmében az SZMSZ, az
egyetemi szabályzatok és az utasítások hiteles elektronikus példányai nyilvánosan elérhetővé válnak.
– A gazdasági társaságokra vonatkozóan utasítás formájában kerül sor a tulajdonosi joggyakorlás irányításával
összefüggő jogkörök szabályozására.
A szenátorok tájékoztatást kaptak a kancellártól az intézmény
féléves pénzügyi adatairól. Amint az dr. Pavlik Lívia beszámolójából kiderült, a 2022-es év 1-6. havi eredménye 6,6 milliárd forint volt, ami az éves tervezett egyenleg 45 százaléka.
A bevételek és költségek az éves terv 48 százalékában teljesültek, azaz az eredmények időarányosan a terveknek megfelelően alakultak, az egyetem gazdálkodása az első félévben
kiegyensúlyozott és stabil volt. Az éves 16,2 milliárd forintos
beruházási, felújítási tervből az első 6 hónapban 6,2 milliárd
forint valósult meg, amelyből cca. 40 százalék pályázati forrásból, a fennmaradó rész pedig működési eredményből került
finanszírozásra. A következő három hónap pénzügyeivel kapcsolatban a kancellár tájékoztatta a testületet, hogy az emelkedő energiaárak miatt közüzemi extra költségvetési keretet
hoztak létre, likviditási szempontból pedig az egyetemnek, és
nem a szervezeti egységeknek lesz feladata az ezzel kapcsolatban felmerülő ügyek kezelése.

A Szenátus elfogadta a hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló előterjesztést, amely a Testnevelés tantárgy
óráinak látogatása alóli felmentésre irányult. E szerint a vis�szaélések elkerülése érdekében elkészült az egyetem saját
fejlesztésű applikációja, amelyen keresztül, a Neptun-rendszer segítségével jelentkezhetnek a hallgatók felmentésre.
A Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet koordinálásával
a hallgatókat a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán felálló sportorvosi csapat vizsgálja meg, ennek költsége pedig
a devizás tandíj gyakorlati óradíjához alkalmazkodott. A Testnevelés tantárgyat a hallgatók háromféleképpen teljesíthetik:
a reguláris órán való részvétellel, sportegyesületi szakosztály
munkájában való részvétellel és a Testnevelési és Sportközpont által akkreditált helyen, saját költségen végzett sportteljesítménnyel.
A testület döntése értelmében új kitüntetést alapítottak a
Semmelweis Egyetem Kiváló Oktató Szakdolgozója címmel,
melynek célja azoknak az egészségügyi szakdolgozóknak az
elismerése, akik az egyetem szakképző intézményeiben több
éven át példamutató és kiemelkedő tevékenységet végeznek.
A döntés értelmében évente két, oklevéllel és pénzjutalommal
járó kitüntetés adományozható, melyeket a tanévnyitó ünnepség keretében adják át.
A Szenátus megszavazott két, a Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottságot érintő javaslatot is. Módosult a bizottság
ügyrendje, valamint személyi összetétele is a feladatok racio
nalizálása és a bizottság taglétszámának csökkentése érdekében. A változtatásokra azután volt szükség, hogy a Klinikai
Kutatásokat Koordináló Központ a Klinikai Központ szervezete
alá került.
Megszavazták az Egyetemi Tudományos Tanács ügyrendjének
módosítását, melynek értelmében a flexibilis és gyors döntések támogatása érdekében személyi ügyekben lehetővé vált
online ülésen, titkosan is szavazni.
Határozott a testület a 2022. évi Budapest Award, Semmelweis Ignác, Richter Gedeon, Hugonnai Vilma, Huzella Tivadar, valamint Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj adományozásáról. Határoztak az idei innovációs díjasok személyéről a különböző kategóriákban, döntöttek óraadó oktatói,
így címzetes egyetemi docensi és mesteroktatói címek adományozásáról, valamint véleményeztek egy aktuális vezetői
pályázatot.
A különfélék napirendi pont keretében a rektor tájékoztatta a
szenátorokat a kiemelkedő kutatók javadalmazásának módosulásáról, melynek keretében az egyetemi polgárok 1 millió
forint értékű publikációs díjat kapnak a Semmelweis Egyetem
kizárólagos affiliációjú, D1-es publikációiért. Nem kizárólagos
egyetemi affiliációjú cikk esetén a díj 50 százaléka jár. Emellett a kimagasló kutatási és citációs eredményeket elérő highly
cited kutatók és oktatók az adott évre havi 1 millió forint
bónusz javadalmazást kapnak.
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Fókuszban a nemzetközi együttműködés – rektori
közgyűlés a Semmelweisen

euniwell

Kónya Rita, Kiss Gábor Kommunikációs Igazgatóság

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetemen rendezték meg az Európai Egyetemek Rektori Közgyűlését, a Tempus Közalapítvány és a EUniWell
(European University for Well-Being) Európai Egyetemi Szövetség közös szervezésében. A nemzetközi konferencián a többi
között megvitatták, miként lehet emelni az európai felsőoktatás színvonalát, és hogyan tudják elősegíteni a tagországok felsőoktatásának fejlesztését.

A Semmelweis Szalonban dr. Kellermayer Miklós,
az Általános Orvostudományi Kar dékánja köszöntötte az immár 4. rektori közgyűlés vendégeit. Mint
mondta, a találkozó célja, hogy feltérképezzék a
EUniWell stratégiáit, megvitassák az Európai Egyetemek Kezdeményezéssel kapcsolatos tapasztalatokat
és kihívásokat, valamint az Európai Felsőoktatási Térség jövőjét.
Csák János kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében így fogalmazott: – Az egyetemek vezetői, a
rektorok bírák és döntéshozók is egyben, akik a jövő
generációjáról döntenek. A jövő véleményformálóiról. A Semmelweis Egyetem mint házigazda intézmény különleges helyszínt biztosít a mostani eseménynek, hiszen az egyetem által nyújtott képzések
ötvözve palléroznak elmét, testet és lelket. Az üzleti
élet, az intézmények és a kutatás közötti együttműködés, ezek összekapcsolása óriási kihívást jelent.
Kitért arra is, hogy a Times Higher Education (THE) legfrissebb
világrangsorában a Semmelweis Egyetem ismét előrelépett, és
immár a top 250-ben található, Kelet-Közép-Európában pedig
vezetőnek számít. – Ez jó érzéssel tölt el, mindez azt bizonyítja,
hogy az intézményi reformok működnek, ezért örömmel és izgalommal várom a további együttműködést, a mostani egyeztetésektől pedig egy gyümölcsöző eszmecserét remélek – mondta a
miniszter.
Dr. Merkely Béla rektor emlékeztetett arra, a EUniWell fő
küldetése az, hogy közös értékeink alapján megértsük, javítsuk, és
kiegyensúlyozzuk az egyének, saját közösségünk és társadalmunk
egészének jólétét. – A Semmelweis Egyetem szerepe egyedülálló
a konzorciumon belül, mivel egyszerre specializált egyetem és az
egyetlen európai fővárosban lévő intézmény. Megközelítésünkben a jólétet a testi, lelki és szellemi tulajdonságok szempontjából egyaránt értelmezzük, és döntéseinket mindig ennek szellemében hozzuk meg – fogalmazott a rektor. Példaként említette,
hogy néhány nappal ezelőtt a Semmelweis Egyetem Medikus
Zenekara jótékonysági koncertet szervezett fogyatékkal élő és
sajátos nevelési igényű iskolások számára. Ez az esemény rávilágított meggyőződésünkre, értékeinkre, és bemutatta a horizontális megközelítést, amely a tudomány és a társadalom közötti kapcsolat előmozdítására irányul. – Mostanra fontos mérföldkőhöz
érkeztünk ebben a közös vállalkozásban: tárgyalásokat folytatunk
a partneregyetemek vezetőivel a jogi személyiségről, a lehetséges bővítésről, a gyümölcsöző folytatásról – mondta dr. Merkely Béla. Hozzátette, hogy a Semmelweis Egyetem törekszik az
együttműködésre és a nemzetközi kapcsolatok erősítésére, mivel
ez a zavartalan fejlődés és haladás záloga, ezt bizonyítja a THE
világrangsorában elért előkelő helyezés is.
Dr. Beatrix Busse, a Kölni Egyetem oktatási és tanulmányi rektorAz Európai Egyetemek kezdeményezést az Európai Bizottság 2019-ben indította el annak érdekében, hogy növelje az
európai felsőoktatási intézmények versenyképességét, ösztönözve az oktatási, kutatási kapacitások hatékonyabb kihasználását.

helyettese, a EUniWell fejlesztési igazgatója arról beszélt, hogy „az
elkövetkező generáció arra ösztönöz bennünket, hogy most cselekedjünk, és az emberek és a Föld jólétét egyenrangúnak tekintsük, hogy egyesítsük erőinket. Továbbra is össze fogjuk hozni az
embereket a jóléti kutatás, az oktatás, a tudás átadása érdekében,
mert szeretjük, amit csinálunk, mert kíváncsiak vagyunk. Mert a
tudomány szabadságáért, a demokráciáért, a racionalizmusért, az
emberségért és a mások iránti szeretetért küzdünk.”
Lengyel Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes
államtitkára a nemzetközi együttműködés jó példájaként említette a Stipendium Hungaricum programot, amelyben 29 magyar
felsőoktatási intézmény vesz részt. Létrehozása, 2013 óta több
tízezer külföldi hallgató tanulhatott Magyarországon ösztöndíjjal, és évről évre növekszik az érdeklődés iránta. Mint mondta, a
programnak pozitív a hatása a kutatás-fejlesztésre, és komoly szerepet játszik a magyar versenyképesség javításában is.
Dr. Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány kuratóriumi elnöke
hangsúlyozta, hogy a nemzetközi együttműködésnek a felsőoktatási intézmények minden tevékenységében szerepet kell játszania. Mint mondta, jó példa erre az Erasmus+ program, amely
nemcsak az Európai Unió, hanem a Tempus Közalapítvány számára is sikertörténet. A program egyik fő célkitűzése az Európai
Oktatási Térség megvalósítása 2025-re. A hozzáférhetőség növelésével és rugalmasabb mobilitási formákkal az eddiginél is szélesebb csoportok számára lesz nyitott a program, amely támogatja
az innovatív módszerek kialakítását, és kiemelten népszerűsíti a
zöld és a digitális megoldásokat.
A EUniWell alapító tagjai: Birminghami Egyetem (Egyesült Királyság), Firenzei Egyetem (Olaszország), Kölni Egyetem (Német
ország), Leideni Egyetem (Hollandia), Linnaeus-i Egyetem
(
Svéd
ország), Nantes-i Egyetem (Franciaország), Semmelweis
Egyetem.
A rektori közgyűlésen jelen volt még dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és dr. Pavlik
Lívia, a Semmelweis Egyetem kancellárja.
A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem
honlapján olvasható.
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Először rendeztek bariátriai konferenciát
XXIII. évfolyam 7. szám 2022. október

gyógyítás

Tasnádi Róbert Kommunikációs Igazgatóság

Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

Ma már népbetegség és jelentős egészségi kockázattal jár a számottevő túlsúly és a kóros kövérség, ami az ízületi problémáktól
a szív- és érrendszeri megbetegedéseken át a 2-es típusú cukorbetegségig számos szövődményt okozhat. A kórkép szakszerű
kezelése a bariátriai sebészet módszereivel akár plusz 15-20 minőségi életévet is jelenthet a betegek számára. A témában az
országban elsőként a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikája rendezett konferenciát.

A túlsúly és kóros kövérség mai korjelenség: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a 21. század egyik
endémiájának, járványának nevezte. Magyarországon
komoly népbetegségnek számít, az adatok szerint a
felnőtt magyar lakosság mintegy 30 százaléka elhízott. Ezzel az Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland
után Magyarország a negyedik helyen áll a világon a
leginkább elhízottabb nemzetek listáján, Európában
pedig az első helyen – ezekkel a gondolatokkal nyitotta
meg az első alkalommal megrendezett Bariátriai Sebészeti Konferenciát dr. Bánhidy Ferenc egyetemi tanár.
A Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettese
elmondta, a becslések szerint a koronavírus-járvány
idején hazánk lakossága átlagosan 3,5 kilogrammal lett
súlyosabb – ennek ismeretében is nagyon fontos, hogy
létrejöhetett a Semmelweis Egyetemen az a bariátriai
munkacsoport, amely gyógyító munka mellett célul
tűzte ki, hogy összefogja a terület szakembereit.
A konferencia célja egy hiánypótló tevékenység ismertetése – kezdte szakmai bevezetőjét dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, tanszékvezető, a konferencia elnöke. A Sebészeti,
Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika igazgatója kifejtette, jelen pillanatban nincs elérhető adat arról, hogy Magyarországon eddig összesen hány bariátriai műtétre került sor. Valószínűleg több ezerre tehető a beavatkozások száma – nem számítva azokat a kezeléseket, amelyeket az egészségturizmus keretében valaki külföldön végeztetett el. A klinika igazgatója szerint hosszabb távon szükséges a kezelések nemzeti szintű összehangolása, továbbá a minőségbiztosítás. Véleménye szerint fontos megismerni a sebészeti technikákat, tapasztalatokat, azért is,
mert a páciensek megjelenhetnek a sürgősségi osztályokon, ha
például szövődményeket kell ellátni.
A szakma információigényét jól mutatja, hogy mintegy 250-en
regisztráltak az eseményre, hogy megismerkedhessenek a bariátria jelenlegi állásával, a rendelkezésre álló műtéti eljárásokkal,
valamint a kórkép és a beavatkozások szövődményeivel. A résztvevők kitekintenek határterületekre is, beleértve, hogy a betegeknek milyen pszichológiai terheket jelentenek ezek a beavatkozások műtét előtt és után. Ha a kezelőorvos előtt ismert, hogy
a pácienseknek milyen fajta testképzavarokkal kell megküzdeniük, akkor hatékonyabban végezheti a munkáját – mondta el a
konferencia elnöke.
A tanácskozáson elhangzott, a bariátria történetét a kora középkorra vezethetjük vissza: egy héber tudós Córdoba városában
kezdetleges sebészeti módszerrel bírta fogyásra León uralkodóját. A mai értelemben vett korszerű bariátria az 1950-60-as években született meg az Egyesült Államokban – ismertette dr. Merkel Keresztély sebész főorvos, aki egyben a konferencia társ
elnöke és több éve vezeti a Semmelweis Egyetem saját bariátriai
munkacsoportját. Szakmai felügyelete mellett eddig több mint
300 ilyen műtétet végeztek az egyetemen, amely éves szinten
több mint száz műtéti beavatkozást jelent.
A sebészorvos elmondta, többlépcsős módszerrel léphetnek fel
a kóros elhízás ellen: a diéták és a testmozgás a kiindulási alap,
a következő lépcsőben gyógyszeres kezeléssel segíthetik elő a
fogyást. Ezt követik az endoszkópos beavatkozások, a leghatásosabb eredményeket pedig kóros elhízás esetén bariátriai műtétekkel tudják elérni.

A sebészeti műtétet metabolikus betegségeknél, 2-es típusú
cukorbetegnél már 30-as testtömegindextől (BMI), kóros kövérségnél, 35-40 BMI között szövődményekkel – cukorbetegség,
magas vérnyomás, ízületi panaszok –, illetve 40-es BMI felett
önállóan is ajánlják. A felmérések szerint 40-es BMI felett a páciensek 90-95 százaléka önerőből – ide értjük a testmozgást, diétát,
gyógyszeres kezelést – tartósan nem képesek lefogyni, sőt egy
jojó-effektussal egyre rosszabb állapotba is kerülhetnek.
A tanácskozás másik célja volt, hogy a bariátriát mint sebészeten
belüli tevékenységet szervezett keretek közé tereljék, egy akadémiai, tudományos ernyő alá vonják be. Ennek részeként meg kell
határozni, hogy milyen centrumokban, kik, milyen indikáció alapján végezhetnek ilyen műtéteket, továbbá megfogalmazzák az
alkalmazás területeit, hiszen ez a nemzetközi térben is így zajlik
– tette hozzá dr. Merkel Keresztély kiemelve, hogy Magyarország
10-15 éves lemaradásban van a modern, nyugat-európai bariátriai
ellátással összehasonlítva.
A konferencia keretében megfogalmaztak egy memorandumot,
amelyet a résztvevők aláírtak.
– Célunk, hogy a magyarországi sebészet legmagasabb gré
miumán, a Sebészeti Társaságon belül a bariátriát mint saját,
önálló szekciót elfogadtassuk, és az oktatás, képzés, betegkontroll, indikáció területén kidolgozzuk ennek a szakmai szabályozását. A magyar bariátriai szekció létrejöttével végre szabályozott
körülmények közé kerüljön ez az igen igényes, de igen nehéz
beteganyagot felölelő munka. A Semmelweis Egyetem a zászlóvivő kíván lenni ebben. Mi az egyetemen a nemzetközi szakmai
szervezet, az IFSO irányelveit használjuk, és azt szeretnénk elfogadtatni, hogy minden magyarországi centrumban ezek az irányelvek kötelezőek legyenek – fejtette ki.
A sebészorvos úgy összegezte, aki kóros kövérségben szenved és
nem fogy le, annak nagy eséllyel lesz cukorbetegsége, magas vérnyomása, keringési és ízületi problémái. Aki viszont 30-40 éves
korban átesik egy bariátriai beavatkozáson, 15-20 értékes életévvel lehet gazdagabb.
A konferencián a szakemberek egyetértettek abban, hogy a fia
talkorban kialakult 2-es típusú cukorbetegség esetén szükség
lenne a beavatkozás állami, társadalombiztosítás általi finanszírozására.

8
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Jubileumi arany díszoklevelet vehettek át a Pető András Karon (PAK) 50 évvel ezelőtt végzett konduktorok dr. Merkely Béla
rektortól, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékántól és Feketéné dr. Szabó Évától, a Konduktív Pedagógiai Központ (KPK)
igazgatójától. Az oklevelek átadása után a szenátusi teremben ünnepélyesen elhelyezték dr. Pető András portréját.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

erős szakmai, gazdasági és kutatási potenciált biztosít számukra, amelynek felhasználásával az elmúlt
öt évben megújultak épületeik, új oktatási és közösségi terek születtek. Az ünnepség a jubileumi díszoklevelek átadásával folytatódott, amit dr. Merkely Béla
rektor, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán és
Feketéné dr. Szabó Éva, a KPK igazgatója adott át az
1972-ben végzett 26 konduktornak.
Ezt követően a jubilánsok nevében Horváth Dezsőné
dr. professzor emerita mondott beszédet megköszönve a múlt ápolását. Az ünnepség zárásaként Márton Virág Csilla, a Medikus Zenekar oboásának elő
adását hallgathatták meg.
Ezután tartották a szenátusi teremben dr. Pető András portréjának avatóünnepségét, melyet dr. Merkely
Béla rektor nyitott meg. – Fontos elődök, meghatározó személyiségek sora tette naggyá intézményünket, akik előtt a mai napig tisztelettel adózunk. Itt, a
szenátusi teremben az ő vigyázó szemeiktől kísérve
hozzuk meg a jövő fontos döntéseit – fogalmazott.
– Az alapítók, Mária Terézia és Pázmány Péter, valamint a névadónk, Semmelweis Ignác portréja mellett itt látható egyetemünk életének számos kiemelkedő személyisége, neves tanárok, úttörő gyógyítók, orvosdinasztiák tagjai.
– Az, hogy Pető András portréja ma ide került, méltó kifejeződése annak a tiszteletnek és elismerésnek, amit iskolateremtő
tevékenysége iránt érzünk. Ezzel a gesztussal megerősítjük azt
az eltökéltségünket is, hogy a kar névadójának hagyatékát felelősséggel ápoljuk és adjuk tovább a jövő generációinak – fogalmazott a rektor.
– Régi álmunk vált valóra a mai portré leleplezésével, amiért
köszönet illeti a művészt, Gyémánt Lászlót is – mondta Feketéné
dr. Szabó Éva. A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes beszédében úgy fogalmazott: a petői örökség és a Semmelweis Egyetem
szakmai háttere, tudásbázisa együtt hatalmas lehetőség lehet
a konduktív nevelés, a konduktív világ számára. Kiemelte, a kar
hallgatói és jelenlegi munkatársai, vezetői mindent megtesznek
azért, hogy a petői örökséget megfelelő színvonalon képviseljék
az egyetem oktatási, kutatási, illetve rehabilitációs feladatainak
ellátásában.
Dr. Földesi Renáta, a Konduktív Pedagógia Intézet igazgatója,
a Pető-hagyaték gondozójaként hangsúlyozta, olyan pillanat ez,
amikor az egyetem tudás-, praxis- és szellemiségtárának részévé
válik az az örökség, amelynek képviseletét feladatul kaptuk alapítónktól.
– Ez a terem magába sűríti mindazt, amire ma értékként tekinthetünk. Olyan mesterek, olyan óriások tekintete szegeződik ránk,
akiknek az örökségét Semmelweis Polgárokként szakmai identitásunkat képviselve szeretnénk továbbvinni. Ebben a közösségben kap ma helyet Pető professzor – fogalmazott. Mária Terézia,
Pázmány Péter és Pető András életútján átívelő közös motívumként emelte ki a bizonyítást és az elismerés kényszerét. Elfogadtatni, legitimmé tenni azt, ami a korabeli konvencióknak, társadalmi és szakmai konstrukcióknak nem felelt meg. Portréjuk
mementót állít a szakmai alázatnak, a hitnek és a kitartásnak –
zárta köszöntőjét.
Végezetül a művész, Gyémánt László osztotta meg gondolait
és fejezte ki köszönetét a felkérésért. – Megtiszteltetés volt számomra egy ilyen nagyszerű ember portréján dolgozni – fogalmazott.

Bódi Bernadett
Kommunikációs Igazgatóság

Az ünnepséget megnyitó dr. Merkely Béla rektor felidézte, hogy
a mostani jubilánsok 50 éve vehették át konduktori diplomájukat az akkor még Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetétől. Az azóta eltelt idő alatt a képzés körülményeit és a diplomát
adó intézmény nevét is többször módosították, majd az immár
Pető András nevét viselő főiskola 2017-ben Pető András Karként
csatlakozott a Semmelweis Egyetemhez – emlékeztetett a rektor.
– Önök azonban ezekben a változó időkben, változó körülmények között is folytatták azt, amire felesküdtek. Ez a fél évszázad önmagában is tiszteletet követel – fogalmazott. Egykori
diplomájuk és a ma Önöknek átadott aranydiploma egyformán
emberségről, odaadásról, bátorságról tanúskodik. Emberség kell
ugyanis ahhoz, hogy a segítségre szorulóknak hitet és reményt
adjunk. Odaadás, hogy a gyógyításra tegyük fel az életünket,
bátorság, hogy olyan pályát válasszanak, amelyen akkoriban csak
nagyon kevesen jártak Önök előtt – vélekedett.
Dr. Merkely Béla kiemelte, egy olyan speciális látásmódot és
tudást sajátítottak el, alkalmaztak és adtak tovább, ami akkor
még úttörőnek számított – mára pedig méltán vált világhírűvé,
a magyar szellemi kincsek között is kimagasló értékké, igazi hungarikummá. – Önök alkotják a világszínvonalú konduktorképzés
gerincét, erős alapot, amire a PAK a mai napig építhet, az Önök
félévszázados pályája már önmagában bizonyítja a Pető-módszer
hitelességét, sorsfordító hatását – szólt az aranydiplomásokhoz.
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a Pető András Kar dékánja
beszédében kiemelte, hogy akik az 1968-1972 közötti képzési időszakban végeztek, már olyan komplex filozófiai, neveléstudományi, orvostudományi ismereteket is szerezhettek, amelyek birtokában a konduktív pedagógia módszer- és eszköztárát megérthették, alkalmazhatták, és közülük sokan vezetőként, oktatóként,
gyakorlati szakemberként oktathatták. A dékán hangsúlyozta,
hogy a felsőfokú konduktorképzés 57 éve töretlen, alapelveiben,
a konduktív pedagógiai gyakorlat fókuszba helyezésében változatlan. – A 2017. évi egyetemi csatlakozásunk lehetővé tette, hogy
identitásunkat megtartva, a módszer fenntartását és fejlődését
biztosítsuk – fogalmazott, hozzátéve, hogy az egyetem olyan
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Tasnádi Róbert
Kommunikációs Igazgatóság

Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

Az 1962-ben végzett fogorvosok gyémántdiplomát, az 1972-ben diplomázók aranydiplomát vehettek át a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Karán. A jubilánsokat dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor dékán köszöntötte.
Az eseményen elhangzott, a Semmelweis Egyetem mai elismertségéhez az akkor végzettek is nagyban hozzájárultak, többen
közülük az egyetem oktatói, különböző tisztségviselői és vezetői lettek.

Az önálló fogorvosképzés 1952-ben, 70 évvel ezelőtt
jött létre, három évvel később, 1955-ben alakult meg
a Fogorvostudományi Kar. Az 1962-ben diplomát
szerzők nyolcadikak voltak a kar életében. 1972-ben,
mikor a mostani aranydiplomások végzettséget szereztek, már nagykorú volt a képzés. Ők már az úgynevezett nagy évfolyamok közé tartoztak – mondta
el köszöntőjében dr. Hermann Péter, oktatási rektorhelyettes, egyetemi tanár, a Fogpótlástani Klinika
igazgatója.
Az önálló, saját tanrend szerinti fogorvosképzés
megalapítása egész Európában úttörőnek számított.
1962-ben és 1972-ben is csak két helyen oktattak
fogorvostan-hallgatókat: Budapest mellett Szegeden. Az olyan fejlettebb európai országokban, mint
Spanyolország, Olaszország vagy Portugália is, csak a
80-as években alakult meg a saját kurrikulumú oktatás. Ausztriában is a 90-es évek második felétől létezik önálló fogorvosképzés – emelte ki a rektorhelyettes. Hozzátette, hogy a fogorvosképzés tematikája
kiforrott tanrend lett, az a most jubileumi díszoklevelet átvevő
kollégák érdeme is. Példájuk nyomán lett jobb és jobb a kurrikulum, és ezért mindenképp köszönet illeti mindkét évfolyamot.
Aranydiplomát vett át dr. Gera István, a kar egykori dékánja, aki
amellett, hogy két cikluson keresztül állt a kar élén, egy új diszciplinát honosított meg és vezetett be Magyarországon, és alapított egy új klinikát, amely mára a kar zászlóshajója lett. Továbbá
a kar oktatási centrumának igazgatója is, aki a centrum megálmodása óta dolgozott a megvalósításon. Az aranydiplomás évfolyam jellemzésére elég annyit mondani, hogy hosszú évekig ők
adták a két legnagyobb fogorvos testület, a Magyar Fogorvosok
Egyesületének és a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának elnökét.
– Az Önök generációja nagyon sok mindent átélt, életükkel,
szemléletükkel példát mutatnak számunkra. A mi nemzedékünk
köszönettel tartozik a gyémánt- és aranydiplomás kollégáknak
emberi tartásukért, kitartásukért, örök optimizmusukért. A mi
generációnk mindent készen kapott, az utat kitaposták előttünk,
és nekünk már a szabadság is megadatott. Őszintén remélem,
hogy jelenlegi és jövőbeli hallgatóink is az Önök nyomdokait
fogják követni és munkásságukkal, tevékenységükkel hasonlóképpen öregbítik karunk és egyetemünk hírnevét, mint azt Önök
is tették – fogalmazott dr. Hermann Péter. A Semmelweis Egyetem mindig törekedett a legjobb minőség elérésére. Dr. Hermann
Péter kiemelte: 2021-ben egyedüli magyar fogorvosképző intézményként sikerült felkerülniük a térképre, a ShanghaiRanking
rangsorban tavaly és idén is a legjobb 250 fogorvosképző egyetem között szerepel a kar.
A 60 évvel ezelőtti évfolyamban 63-an, a tíz évvel későbbiben
már több mint kétszer annyian, 135-en voltak azok, akik az akkori
Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán
végeztek. Az 1972-es évfolyam még ugyanide nyert felvételt,
de a diplomáját már a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen vehette át – kezdte köszöntőjét dr. Gerber Gábor dékán.
A mostani aranydiplomás évfolyam kimagasló hallgatói létszáma

is jól mutatja, hogy mekkora hiány volt fogorvosokból, melyet az
akkori kormányzat a kibővített kapacitásokkal igyekezett pótolni.
Nagy feladat hárult a végzett fogorvosokra a tömeges betegellátásban, és munkájuk mellett szabadidejüket folyamatos továbbképzésre, önképzésre kellett fordítaniuk. A dékán köszönetet
mondott a jubilálók munkájáért, és mindazért, amit a hazai lakosság fogászati ellátásáért tettek, és hogy hivatásuk gyakorlásában
öregbítik az egyetem Fogorvostudományi Karának hírét. Mint
mondta, az oktatásban folyamatos a fejlesztés. Kitért rá, hogy az
idei évtől elindult a digitális fogászati tervezés alapszak is a Neumann János Egyetemmel közösen, mely egyedi Magyarországon,
és Európában is csak kevés helyen érhető csak el.
– A Fogorvostudományi Kar nemzetközi kapcsolatai folyamatosan bővülnek. Nemcsak a graduális képzésben oktatunk 400 fő
körüli hallgatót, de jelenős az érdeklődés a szakorvos képzés iránt
is. Ma már Japántól az Egyesült Államokig 37 országból tanulnak
a karunkon. A kedvező nemzetközi rangsor eredmények mellett
karunk a nemzetközi szakterületi idézettség területén tavaly 58.
helyet ért el. Büszkék lehetünk ezekre az eredményekre, amely
a generációk egymásra épülő munkájának a gyümölcse – tette
hozzá a dékán megemlítve, hogy mintegy 30 doktorandusz hallgatójukkal a tudományos utánpótlás képzésében is élen járnak a
hazai fogorvosképző helyek között. A köszöntők után a gyémántdiplomák átadása következett. Majd a hagyományoknak megfelelően az egyik gyémánt diplomás jubiláns, dr. Molnár Ferenc
fogorvos a dékán felkérésére az ünneplőkhöz intézett szavakat,
melyet levélben juttatott el.
Ezután átadták az 50 éves jubileumi diplomákat. Az aranydiplomások nevében dr. Gera István professor emeritus szólt az
ünneplőkhöz. A kar Paradontológiai Klinikájának egykori alapítója és igazgatója, a kar egykori dékánja elmondta, az elmúlt 50
évben a fogászatban ugyanolyan forradalom zajlott le, mint az
informatikában, és lépést kellett tartaniuk a fejlődéssel. Büszke
rá, hogy olyan kiváló tanítványai vannak, akik bizonyos területeken akár többet is elérhetnek egykori tanáraiknál – fogalmazott.
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Megalakult az Emeritus Kollégium
semmelweis világ

Semmelweis Egyetem

A szenátusi teremben tartotta alakuló ülését az egyetem professor emeritusaiból és emeritáiból álló Emeritus Kollégium, amely
máris több mint 50 tagot számlál. Köszöntőjében dr. Merkely Béla rektor kiemelte, hogy a nyugállományú, elismert professzorok
tapasztalatára számít az egyetem, ezért is nyit újabb fórumot számukra.
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

iránt, akik szakmai tudásukat, tapasztalataikat megosztották vele. Sokan vannak
ugyanígy az egyetemen: hallgatók, gyakorló orvosok, ma már oktató, kutató munkatársak, az egyetem vezetői, akik profes�szoraiknak, az Emeritus Kollégium tagjainak
köszönhetik, hogy hivatásukban elismertek,
életükben sikeresek lehetnek – tette hozzá.
Beszédében kiemelte dr. Tompa Anna, a
Népegészségügyi Intézet professzor emeritájának sze
repét az Emeritus Kollégium
életre hívásában.
Dr. Tompa Anna a rektor köszöntőjét követően néhány gyakorlati szemponttal is indokolta a kezdeményezés elindítását. Mint
elmondta, a diákságnak szüksége van a professzorokra, és bár az orvosi hivatás átalakulóban van, a mesterséges intelligencia
és a modern eszközök nem helyettesíthetik a több évtizedes tapasztalatot, az ezalatt
formálódó szemléletmódot, ami az orvos-
beteg és a tanár-diák közötti kapcsolat sajátságait is érinti. Hangsúlyozta, hogy az egyetem a szakorvosképzésben, a PhD-képzésben és a graduális képzésben is számíthat a
professzorok segítségére.
Ezt követően az esemény egy nyílt fórummá alakult, amelynek
keretei között a rektor vezetésével több felvetés, ötlet is megfogalmazódott az Emeritus Kollégium tagjainak jövőbeli szerepvállalásairól. A 2024-től módosuló felvételi eljárás keretében tartandó szóbeli vizsgák kiemelt figyelmet kaptak, emellett az egyetemi lemorzsolódás csökkentéséről, középiskolásoknak szóló
előadássorozatról, szemléletformálásról, az élettapasztalatok
átadásáról is szó esett.
A tervek szerint havi egyszer találkoznak majd az Emeritus Kollégium tagjai, ekkor közösen látogatnak el valamilyen kulturális
rendezvényre, vagy a szenátusi teremben rendeznek találkozót.

Pogrányi Péter Kommunikációs Igazgatóság

Dr. Merkely Béla az eseményen tartott beszédében úgy fogalmazott, professzorok nélkül nem léteznének azok a hagyományaink, amelyekre olyan büszkék vagyunk, nem lenne az az erős
alapunk, amire a mai napig építkezhetünk. Kiemelte, hogy az
Emeritus Kollégium célja, hogy az egyetem legelismertebb, legnagyobbra becsült egykori oktatóit összehozza és összetartsa,
hiszen az egyetemen nemcsak tiszteletben tartják, becsülik és
megőrzik az elődök tudását és teljesítményét, de folyamatosan
építenek is rá. A rektor saját mestereit, tanárait is megidézve
elmondta, kezdő orvosként mérhetetlen hálát érzett mindazok

Egyetemi és főiskolai kinevezéseket vehettek át az
egyetem munkatársai
A Semmelweis Egyetem 10 oktatója egyetemi tanári kinevezést vehetett át Novák Katalin köztársasági elnöktől szeptember 14én a Sándor-palotában, hárman pedig főiskolai tanári kinevezést kaptak.
Bódi Bernadett Kommunikációs Igazgatóság

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök 2022. szeptember
elsejével egyetemi tanárrá nevezte ki a Semmelweis Egyetemről
dr. Tóthfalusi Lászlót, a Gyógyszerhatástani Intézet munkatársát,
dr. Kőhidai Lászlót, a Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet
egyetemi docensét, dr. Maurovich Horvat Pált, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatóját, dr. Mészáros Tamást, a Biokémiai és
Molekuláris Biológiai Intézet, Molekuláris Biológiai Tanszékének
munkatársát, dr. Nagy Nándort, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tudományos igazgatóhelyettesét, dr. Radovits

Tamást, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai
Tanszékének egyetemi docensét, dr. Szállási Árpádot, a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet egyetemi docensét, dr. Bödör
Csabát, a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos
főmunkatársát, dr. Reiniger Lillát, a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet egyetemi docensét és dr. Tislér Andrást, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika munkatársát.
Főiskolai tanári kinevezési okiratot vehetett át a Semmelweis
Egyetemről dr. Kovács Éva, a Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
munkatársa, dr. Mák Erzsébet, a Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék munkatársa és dr. Pándics Tamás, a Közegészségtudományi Tanszék vezetője.
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Először kaptak diplomát az Egészségügyi Kar szlovák
nyelvű képzésén végzettek
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Kiss Viktória Kommunikációs Igazgatóság

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes köszöntőjében hangsúlyozta: nemcsak egyetemi szinten, hanem országos viszonylatban is egyedülálló képzésről van szó, amely a tankönyvekből elsajátítható ismeretanyag mellett komoly gyakorlati tudással vértezi
fel az itt végzetteket. A Semmelweis Egyetemen diplomát szerzett egészségügyi szakmenedzserek Magyarország ágazati vezetőinek krémje; szinte nincs is, aki ebben a körben ne végezte
volna el a képzést – jegyezte meg dr. Hermann Péter. – Az itt
kapott tudásanyag, illetve az a kapcsolati tőke, amelyre tanulmányai ideje alatt szert tehet az ember, bizonyosan a javára válik.
Kívánom Önöknek, hogy sikerrel tudják kamatoztatni ezt a tudást
a pályán – fogalmazott a rektorhelyettes.
Dr. Szócska Miklós, az EKK dékánja külön köszöntötte a szlovák és magyar végzetteket. Előbbi az első diplomás évfolyam,
ezért az ünnepséget a szlovák nyelvű képzés első mérföldkövének
nevezte a dékán. – Ennek a képzésnek helye van a szlovák egészségügyben. Bár a két ország ellátórendszerének felépítésében
és megközelítésében vannak különbségek, a problémák ugyanazok – emelte ki, hangsúlyozva, hogy egyik fél sincs egyedül, és
a betegutak, a fenntarthatóság vagy éppen a vezetői kultúra fejlesztésének menedzselése mindenütt kihívás elé állítja a szakembereket. A dékán emlékeztetett arra, hogy a tapasztalatok megosztása, illetve a közösségépítés alapvető eleme volt a képzésnek.
Ezt a szolidaritást, közösségi szellemet a szakmába visszatérve is
meg kell őrizni, kiváltképp most, hogy a jelenlegi időszak több
szempontból is kihívás elé állítja az ágazatot – mondta.
Az egészségügyi menedzserképzés egyik legfontosabb célja az,
hogy az itt diplomát szerzők élhető szervezeteket, igazi közösséget teremtsenek maguk körül – hangsúlyozta a dékán. – Ez a küldetés nem könnyű, és manapság rengeteg szó esik a közszolgálat
válságáról. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az általánosan hozzáférhető egészségügyi ellátás egy olyan értékes civilizációs vívmány, amely mindössze a világ egyötödén elérhető,
ezért a jelenlegi nehéz időszakban inkább arra érdemes választ
találni, hogy miként lehet ezt hatékonyan és élhetően működtetni – jelentette ki.
Mint azt a dékán elmondta, a vezetőképzési folyamat egyik legnagyobb kihívását abban látja, hogy miként vértezhetik fel a
szakembereket olyan személyes készségekkel, amelyek konkrét szervezeti konfliktusok idején olyan ellenállóképessé teszik,
illetve olyan vezetővé formálják őket, akik a csoportos erőforrásokat képesek válságkezelésre mozgósítani.
A magyar nyelvű egészségügyi menedzser mesterképzésen
összesen 30, a szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú
továbbképzésen pedig 16 szakember végzett az idén. A szlovák
nyelvű egészségügyi menedzser mesterképzést összesen 11 hallgató fejezte be.
Az orvosokból, gyógyszerészekből, a magánellátásban és az
állami szférában, gyógyszeriparban dolgozó, vezetői gyakorlattal
rendelkező egészségügyi szakemberekből álló évfolyam 2020.
október elsején kezdte az első tanévet, és a pandémia miatt részben online folytatták tanulmányaikat.
Janka Červenáková, a szlovák képzés oktatója, a szlovák partner
intézmény, a pozsonyi Health Management Academy ügyvezető
igazgatója lapunknak elmondta: a képzés legnagyobb vonzereje
a gyakorlatorientált, tapasztalati úton történő oktatási forma,

Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

Több mint ötven egészségügyi menedzserképzésben részt vett hallgató vehette át diplomáját a Nagyvárad téri Elméleti Tömb
(NET) dísztermében szeptember 23-án, köztük az egyetem szlovák nyelvű képzésének első végzettjei. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) diplomaosztó ünnepségén dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Szócska Miklós dékán avatta
diplomásokká a jelölteket.

illetve a sokszínűség. Jellemzően olyan hallgatók csatlakoznak a
programhoz, akik a való életben is végeznek menedzseri tevékenységet az egészségügy különböző területein. Eltérő hátterüknél fogva egytől egyig másképp közelítik meg az adott problémát, az egyes szakterületek szakmai tapasztalatainak megosztásával, a személyes példák közös megbeszélése révén pedig rengeteget lehet tanulni.
– A konfliktuskezelési készség, illetve a menedzseri képességek
elsajátítása rendkívül fontos eleme a képzésnek. Az oktatás külön
hangsúlyt fektet ezek gyakorlati alkalmazására, amelyet nagyra
értékelnek a hallgatók. A Semmelweis Egyetem kihelyezett képzésének gyakorlatilag semmilyen hírverést nem kell csapni, mert
a diákok olyan magas hozzáadott értéknek tekintik a fentieket,
hogy gondoskodnak a népszerűsítéséről maguk – fogalmazott
Janka Červenáková.
Ami a jövőt illeti, a technológiai újdonságok, mint például a mesterséges intelligencia térnyerése vagy a betegutak további elemzése az oktató szerint minden bizonnyal ad majd valamilyen
irányvonalat a képzésben, azonban továbbra is a humán faktor
lesz meghatározó.
A Semmelweis Egyetem szlovák nyelvű, székhelyen kívüli
képzésén az oktatás, az ügyintézés, a vizsgáztatás és a záróvizsga is szlovák nyelven zajlik, az oklevelet pedig magyar és
szlovák nyelven állítja ki az egyetem. A szabadon választható
tárgyak és a területi szakmai gyakorlatok angol nyelven is
elérhetők. Ezzel biztosítják a Budapesten zajló magyar, illetve
a pozsonyi szlovák nyelvű képzés hallgatói számára az átjárási lehetőséget a két program között.
A diplomaosztó jelentőségét az is növelte, hogy első alkalommal került sor a szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzést elvégzett szakemberek okleveleinek
átadására. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar saját fejlesztésű
képzése nem csak a Semmelweis Egyetemen új, de országosan is egyedülálló. A szak létesítése egyúttal újabb lényeges
lépést jelent az egészségügyi és szociális tudományterületek
interdiszciplináris megközelítése és a kapcsolódó közszolgáltatások összehangolt fejlesztése felé
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A Semmelweis Egyetem legrangosabb díjával, Pro Unversitate Életműdíjjal tüntették ki dr. Gera Istvánt, a Parodontológiai Klinika professor emeritusát, a modern parodontológia magyarországi megteremtőjét. Az ünnepség keretében az egyetem Üllői úti
Központi Épületének első emeletén felavatták a professzor Gyémánt László festőművész által készített portréját.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

szági megteremtője. A parodontológiai ellátás alig 70
négyzetméteren indult az Arc-Állcsont-Szájsebészeti
és Fogászati Klinika Szájbeteg Osztályán, mára pedig
önálló klinikaként működik, ez a klinika a Fogorvostudományi Kar zászlóshajója immár évtizedek óta – emlékeztetett.
Dr. Gera István tevékenységének sokszínűségét így jellemezte a rektor: az oktatás, a kutatás és a betegellátás
területén is úttörő, publikációs aktivitása és minősége
a legjobbak között van. Hatalmas szerepet játszott az
angol nyelvű oktatás elindításában, mindez odáig fejlődött, hogy ma több mint 14 ezer hallgatónk harmada
külföldi, egyetemünk pedig Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű képzési intézményévé vált
– mondta el, hangsúlyozva, hogy nemcsak a Semmelweis Egyetem, de az egész magyar fogorvostársadalom
sokat köszönhet neki, amiért a nemzetközi tanulmányai
során elsajátított tudást és műtéti eljárásokat a magyar
fogorvostudomány és a hazai betegek szolgálatába állította. Emlékeztetett, hogy több cikluson keresztül volt
a Magyar Fogorvosok Egyesületének titkára és elnöke is,
a nemzetközi szakmai szervezeteknek pedig mindmáig
tagja. Oktatóként, a parodontológia tankönyv szerzőjeként és
szerkesztőjeként pedig sok ezer fogorvos tanítómestere, akik számára neve egyet jelent a parodontológiával – emelte ki a rektor.
A rektor köszöntője után a díjazott mondott beszédet, amelyben
egész eddigi életpályáját, szakmai életének különböző részeit és
személyes sikereit is bemutatta. Mindig boldog ember voltam,
mert a munkám a hobbim: nemcsak azt csináltam, amit szerettem, de olyan fantasztikus emberek vettek körül, ami engem mindig boldoggá tett – kezdte, majd felidézte életének fontosabb
eseményeit. Szegeden született, de korán Budapestre költözött
családja, édesanyja latin-magyar szakos tanár, édesapja az Operaház tenoristája volt – mondta el. Dr. Gera István visszaemlékezett
a gimnáziumi években és a Budapesti Orvostudományi Egyetemen kötött életre szóló barátságokra is.
Dr. Gera István 2004 és 2010 között a Fogorvostudományi Kar
dékánja volt, erről az időszakról néhány kiemelkedő pillanatot
elevenített föl. Ezek között volt a Fogorvostudományi Kar alapításának 50. évfordulója 2005-ben, a Parodontológia tankönyv
megjelenése, illetve az Oktatási Centrum épületének 2007-es birtokba vétele, ami egészen új körülményeket teremtett számukra.
Szakterületével kapcsolatban hangsúlyozta, központi helyet foglal el a fogorvostudományban, fejlődésével pedig olyan betegségek váltak kezelhetővé, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt még
nem voltak azok. Sőt ma már lehetséges például a parodontológiailag érintett fogak szabályozása is, ami nemrég még elképzelhetetlen volt – emelte ki.
Az eseményt Gyémánt László festőművész előadása zárta, aki
az egyetem felkérésre elkészítette dr. Gera István portréját. Mint
fogalmazott, a feladat számára egy vizsga is volt, mert bár a festők általában saját stílusukat próbálják megtalálni, a portréfestő
törekvése alapvetően más: a megfestett személy lényének a megragadása, ami nem azonos a külső jegyek hasonlóságával. A festő
és a modell közös munkája az elkészült kép – hangsúlyozta, és
gratulált a kitüntetéshez.
Az ünnepségen a Johannes Ehinger, a Medikus Zenekar csellistája működött közre, majd a Központi Épület első emeleti folyosóján felavatták dr. Gera István portréját.

Pogrányi Péter
Kommunikációs Igazgatóság

Olyan ember előtt tisztelgünk, akinél elkötelezettebbet nem
ismerek – kezdte a díjazott méltatását dr. Merkely Béla rektor. Dr. Gera István egész pályája alatt mérhetetlen odaadással
és megingathatatlan hűséggel tevékenykedett a fogorvostudomány, a magyar és idegen nyelvű fogorvosképzés és a Semmelweis Egyetem érdekében – mondta. Rektorként azt vallom, hogy
intézményünk ereje a humán erőforrásban rejlik, több mint 250
éves történelmünket pedig olyanok írják, mint dr. Gera István,
azok a hajlíthatatlan, egész életüket az egyetemmel összekötő
kollégák, akik olyan biztos alapot szolgáltatnak, amelyre a jövő
sikerei is épülhetnek; az ezért érzett hálánkat fejezzük ma ki –
fogalmazott dr. Merkely Béla. Hozzátette, hogy portréja mostantól az egyetem legnagyobb alakjai között lesz látható, a Pro Universitate Életműdíjjal kitüntetettek között, akik munkásságukkal
hozzájárultak az egyetem fejlődéséhez, célkitűzéseinek megvalósulásához, hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez.
A rektor hangsúlyozta, hogy a kitüntetett sok évtizedes oktató,
gyógyító és kutatómunkával érdemelte ki ezt az elismerést,
amely során intézetvezetőként, dékánként és egyetemszervezőként is maradandót alkotott. Mint mondta, generációról generációra akadnak olyanok, akik az elődök nyomdokain haladva nemcsak megőrzik, de gyarapítják is a ránk hagyott értékeket. Ez szavatolja a folytonosságot, a folytonos fejlődést tudomány, orvoslás
és oktatás terén, és ez a záloga annak, hogy az egyetem mára a
világ élvonalába tartozik – tette hozzá.
Dr. Merkely Béla kiemelte: eredményeink többek között a kiemelkedő színvonalú oktatásunknak és kutatási teljesítményünknek, a
nemzetközi vérkeringésben való részvételünknek, és nagyarányú
külföldi hallgatóinknak köszönhető: dr. Gera István mindegyik
területen fontos eredményeket ért el. Felidézte, hogy a ’80-as
években több évet töltött az Egyesült Államokban, ahova később
vendégoktatóként többször is visszatért: a tengerentúlon megszerzett tudást hazájában kamatoztatta, egy új tudományágat
alapozott meg itthon, ő a modern parodontológia magyaror-

XXIII. évfolyam 7. szám 2022. október

13

elismerések

Először adták át a Prof. Dr. Pénzes István-díjat a 13. SIASTOK
konferencián

Forrás: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Az idén is jelentős érdeklődés mellett, 635 fő részvételével megrendezett kongresszuson – amelynek kezdetén dr. Hermann
Péter oktatási rektorhelyettes mondott köszöntőt – első alkalommal adták át a klinika két éve elhunyt professor emeritusa
emlékére a közelmúltban, az AITK 25 éves évfordulójához kapcsolódóan alapított Prof. dr. Pénzes István-díjat, amelyet az AITK
szakmai bizottsága az aneszteziológia és intenzív terápia területén kimagasló tudományos vagy kutatási eredményt elérő medikusnak vagy fiatal orvosnak ítéli oda.
Az első díjazott dr. Tropotei Adrienn, az Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Klinika rezidense, aki 2017-ben kezdte meg tudományos diákköri (TDK) munkáját az AITK és az Élettani Intézet
közösen szervezett kutatásában. TDK-munkája során témavezetőivel, dr. Kállai Andrással (AITK) és dr. Lőrincz Ákossal (Élettani
Intézet) egy új, áramlási citométeren alapuló módszert fejlesztettek ki, melynek segítségével megbízhatóan és gyorsan határozták meg az antibiotikum érzékenységi profilt. Munkájukkal 2019ben a TDK-konferencián 1. helyezést, az Országos Tudományos
Diákköri Konferencián 2. helyezést értek el, eredményeiket
magasan jegyzett tudományos folyóiratban (Microbiology Spect

Fotó: Tóth Attila

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) közös rendezvény keretében szervezte meg az orvosoknak szóló 13. Sürgősségi, intenzív terápiás, aneszteziológiai szakterületek és társszakmák országos konferenciáját (SIASTOK) és a 6. Szakmai
Vándorgyűlés Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Szakdolgozóknak (SzVITA) programsorozatát.

rum) publikálták. Dr. Tropotei Adrienn a klinikum mellett az oktatásban is részt vesz, valamint a tudományos kutatómunkáját is
folytatja: munkacsoportjának tervei között szerepel a szinergizmus vizsgálatok végzése, reményeik szerint módszerük a klinikai
gyakorlatban is alkalmazható gyorstesztté válik, amely segíti az
adekvát, célzott antibiotikumterápia megválasztását. A díjat dr.
Pénzes István özvegye, Soltész Ibolya és az AITK igazgatója, dr.
Gál János adta át.

Díjátadó ünnepség a Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán
A Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikán 40 éve működő Dr. Földvári Ferenc Alapítvány kuratóriuma idén dr. Szalai Klára
klinikai főorvosnak ítélte Földvári-díjat, amelyet az alapítvány névadójának születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen
adtak át.
Az 1981-1993-ig, majd 2005-től ismételten működő alapítvány
célja a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika fiatal klinikai
szakorvosainak díjazása. Az évente átadott díjat a tanszékvezető
javaslatára, a kuratórium döntése alapján a díjra érdemes orvos a
névadó születésnapján kapja meg.
Az ünnepségen az alapítvány kuratóriumának vezetősége – dr.
Temesvári Erzsébet professor emerita elnök, dr. Marschalkó
Márta egyetemi tanár, tudományos tanácsadó és dr. Wikonkál
Norbert egyetemi tanár – valamint dr. Holló Péter klinikaigazgató méltatta Földvári professzor munkásságát, ismertette a díj
megítélésének szempontjait, továbbá az idei díjazott érdemeit.
Az alapítvány díját idén dr. Szalai Klára klinikai főorvos, a Képi
Diagnosztika UH részleg vezetője vette át.
Forrás: Dr. Földvári Ferenc Alapítvány

Az 1981-ben alapított alapítvány dr. Földvári Ferencnek állít
emléket, aki 1946-tól 1967-ig vezette az intézményt, valamint az
általa alapított Országos Bőr- és Nemikórtani Intézetet is. Kétszer
építette újra a klinikát: a második világháború és az 1956-os forradalom után. A nemzetközi hírű, kiváló tudós számos kiemelkedő tudományos eredménye közül különösen nagy hatású volt
a nemi betegségek diagnosztikája, a pemphigus csoport diagnózisa és kezelése, valamint a szteroid- és a gammaglobulin-terápia
bevezetése. Orvosként és oktatóként is kiemelkedő személyiség
volt: sok beteget gyógyított és egész orvosgenerációkat nevelt
fel. Életében három dolgot tartott lényegesnek: a családot, az
egészséget és mindenekfelett a tiszta lelkiismeretet.

Árkövy József emlékérmet kapott dr. Hermann
Péter
Kimagasló szakmai és szakmapolitikai munkája elismeréseként Árkövy József emlékérem és jutalomdíjat vehetett át
dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani
Klinika igazgatója. Az Árkövy Józsefről elnevezett emlékérmet és jutalomdíjat, amely a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara által adható legmagasabb presztízsű
kitüntetés, a idén 27. alkalommal adták át. Az elismerést a
fogorvosképzésben, kutatómunkában, valamint a betegellátás szervezésében kiemelkedő eredményt elérő fogorvosoknak adományozzák.
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hallgatói szemmel

Fotók: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

Október 14-én a Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) és az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) édeni hangulatba öltöztették a
Nagyvárad téri Elméleti Tömböt (NET). Elérkezett a frissen felvett hallgatók által legjobban várt egyetemi esemény: a Semmelweis Gólyabál. A rendezvény a nemzetközi orvosképzés elindulásának jubileumát ünneplő International 40 programsorozat része
volt, így a szervezők az idén még nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy a program minél inkább nemzetközi legyen.
meg produkciójukkal, melyeket a közönség hatalmas tapssal értékelt.
A program további részében a résztvevők meghallgathatták Czirják Janka és Gál Boglárka énekes előadását,
illetve megnézhették Polenyik Regina hastáncos produkcióját. Végül a magyar hallgatók élő zenei kísérettel, a Vándorló palota című film zenéjére táncoltak keringőt, majd
a hagyományoknak megfelelően tanár-diák táncokkal ért
véget a zenés műsor. A Mozgókép Alkotó Kreatív Instruktorok (MAKI) jóvoltából levetítették az elmaradhatatlan
Gólyafilmet, amely az elsőéveseket és az instruktorokat is
nosztalgiával töltötte el.
– Megélhettük a semmelweises életérzést – foglalta össze
élményeit az egyik gólya.
Mint minden bálban, itt is a zenéé és a táncé maradt a
főszerep, a NET pedig nyolc órakor megnyitotta kapuit a
felsőbb éves hallgatók és a gólyák vendégei előtt is. A jó
hangulatról nem csak az IÖCS DJ-k, hanem több vendégfellépő is gondoskodott: A bulihangulatot JoerJunior,
a fiatalok körében jól ismert hazai DJ alapozta meg ütős
EDM trackjeivel. A díszes aulában az Elefánt lépett fel – a

Masri Jaffar, Csanádi Petra, Pop Alexandra

A kapunyitást követően az ünnepi hangulatba öltözött Díszteremben foglalhattak helyet a vendégek, köztük a gólyák, instruktoraik és a meghívott egyetemi vezetők. A rendezvény 18 órakor vette kezdetét Szabolcs Maja és Szalay Balázs konferálók
háromnyelvű üdvözlésével.
Az ünnepséget dr. Merkely Béla rektor nyitotta meg. A rektor
kiemelte, idén először a Semmelweis Egyetem bekerült a Times
Higher Education (THE) rangsorában a világ 250 legjobb egyeteme közé, ezzel Közép-Kelet Európa legjobb egyetemévé vált.
Hozzátette, ehhez elengedhetetlen volt a diákok lelkesedése,
hivatástudata is, akikre a későbbiekben is számít. Tripolszky
Bálint, a HÖK elnöke is köszöntötte a megjelenteket: – Szimbolikus és megtisztelő, hogy ezen a bálon az egyetemi vezetők,
oktatók, kutatók és hallgatók közösen vehetünk részt, hiszen a
közösség nem csupán a megpróbáltatások sikeres leküzdését,
hanem az abból fakadó örömök kollektív megélését és az együtt
ünneplést is jelenti. – Mert a tömeget bár szét lehet szakítani,
de az összetartó egyéneket, közösségre talált lelkeket sohasem.
Ezek vagyunk mi, ezt jelenti számomra a Semmelweis Egyetem
– emelte ki.
A hagyományokhoz híven a Gólyabálon adták át a Pro Juventute
Universitatis díjakat, melyet a Hallgatói Önkormányzat elnöksége
döntése értelmében dr. Bódis Bendegúz, dr. Borsik Bálint, dr.
Király Anna, dr. Veress Géza Adrián és dr. Torzsa Péter vehette
át dr. Merkely Bélától és Tripolszky Bálinttól, az egyetem hallgatóiért végzett tevékenységük elismeréseként.
A műsort idén először a nemzetközi hallgatók nyitották meg
keringőjükkel. A megnyitón közel 50 nemzetközi hallgató vett
részt, az esemény kötetlen részén pedig közel 200-an, ami külön
öröm, hiszen a HÖK és az öntevékeny csoportok évről évre folyamatosan nyitnak a külföldi hallgatók felé, így könnyítve itt tartózkodásukat, segítve beilleszkedésüket. A megnyitó keringőt az
instruktorok tánca követte, a fellépők elrepítették a közönséget
a múltba, Görögországba, vagy épp Michael Jacksont idézték

banda talán az alternatív-rock és posztsanzon stílushoz áll a legközelebb. Számaik között mindenki megtalálta a neki tetszőt, volt
líraibb hangulatú is, de a tombolás sem maradt el. Az aulát ezután a StadiumX nevű formáció vette birtokba. A magyar progressive house DJ páros több, világszerte ismert zeneszámára élőben bulizhattak az egyetemisták. A díszteremben egy apa-lánya
lemezlovas pár lépett fel, Sterbinszky és Mynea, akik változatos zenéikkel mindenkit a táncparkettre csalogattak. A hagyományokhoz híven idén is volt tombola, melyből a befolyó összeget
karitatív célokra fordították a résztvevők. Aki nem tudott részt
venni a Gólyabálon, vagy már most hiányolja a Semmelweis-rendezvényeket, nem kell csüggednie, hisz számtalan program lesz
még a vizsgaidőszak előtt. A sportolni vágyók számára szuper
lehetőség a Sleepless Semmelweis, ahol a mozgás mellett életre
szóló barátságokat is lehet kötni az éjszaka folyamán. A legközelebbi nagy eseményeink a Semmelweis Pub Riders és a Semmelweis Halloween, melyek szintén várják a szórakozni vágyó hallgatókat.
További információk, fotók és programok elérhetők a Hallgatói Önkormányzat
és az Instruktor Öntevékeny Csoport social media felületein!

hallgatói szemmel
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Az egyetem vörös függönye mögött, avagy a
Students’ Union Studio kezdete
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Havasi Márk – Pop Alexandra
HÖK Média Bizottság

A HÖK életében is egy komolyabb ritmusváltást
jelent a tanévkezdés. A hallgatók kérdéseinek
folyamatos megválaszolása, hogy a lehető leg
gyorsabban kapjanak információkat, a segítségnyújtás, az állandó tájékoztatás posztok formájában is, és ezek mellett a folyamatos programszervezés a hallgatók számára egy lendületesebb ritmust igényel. Természetesen a HÖK-ben nyáron
sem áll meg az élet, a tagok folyamatosan készülnek és tervezik a jövőt, hisz csak így lehetnek a
hallgatók számára mindig naprakészek, akik új
élményt is nyújtananak.
A HÖK Média csapatának egyik nagyobb projektje a Students’ Union Studio. Ennek elindítása
már a tavalyi év vége folyamán megkezdődött,
ám sem a szoba nem volt még megfelelő állapotban, sem pedig a berendezés nem volt elégséges
ahhoz, hogy a stúdió a fő feladatait el tudja látni.
A stúdió tagjai a nyár folyamán folyamatosan
ezen munkálkodtak, saját maguk szedték le a régi
festéket, festették át a szobát, szerelték össze a
hozzátartozó bútorokat, és rendezték be, hogy a
kamerák előtt is esztétikusan mutasson.

Fotók: HÖK

Elkezdődött egy újabb tanév, ami mindig sok pörgéssel jár. Új tárgyak jelennek meg, új helyszínekkel ismerkednek a hallgatók,
új helyzetekbe kell belerázódniuk.

Akinek kedve volt hozzá, kipróbálhatta a barkácsolós énjét,
munka ugyanis bőven akadt. A nyár nagy része erről is szólt számukra. Mindeközben folytak az ötletelések a hallgatók számára
potenciálisan élvezetes tartalmakról, azok formátumáról. A stúdió egyik fő célkitűzése mindig is az interjúk, podcastek készítése volt amihez idén őszig nem állt rendelkezésre megfelelő
technikai háttér, ám mostantól ez a kérdés sikeresen megoldódott. Jelenleg is folynak az interjúk felvételei, utómunkálatai,
hogy azok minél látványosabban, izgalmasabban kerüljenek az
egyetemisták elé. Az egyik legfontosabb kérdés természetesen az
interjúalanyok személye és az adott téma. Terveink közt szerepel
a legfőbb öntevékeny csoportok bemutatása.
Első vendégünk a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének új
elnöke, Stubnya János Domonkos volt, akinek ezúton is gratulálunk a választáson elért győzelemhez és kinevezéséhez.

További terveink egyelőre még titkosak, ám hamarosan minden
kiderül, hiszen a háttérben folyamatosan forognak a kamerák, és
készülnek az újabbnál újabb felvételek.
Mind a Média bizottság, mind a Semmelweis Stúdió életében
ezek jelentős változásokat hoznak, melyeket a csapat folyamatosan megold. A kész munkákat keressék a HÖK hivatalos YouTube-
csatornáján, illetve a legfrissebb információkért kövessék a stúdió
saját Instagram-oldalát a semmelweis.studio-t! Ötleteiket, kívánságaikat írják meg nekünk közösségi felületeinken, illetve ha szívesen szerepelnének egy interjúban, azt is ezen a módon jelezzék számunkra!

családbarát
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Családorvosi ellátással bővült a Családbarát Egyetem Program
Október 17-től a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetben (SESZI) családorvosi ellátás is elérhető az egyetem munkatársai
számára. A Családbarát Egyetem Program legújabb egészségügyi szolgáltatása az egyetemi polgárok 14 év fölötti családtagjai
számára is teljes körű családorvosi ellátást biztosít, emellett oktatási, kutatási feladatokat is ellát a Semmelweis praxisközösségi modellben.
Haszon-Nagy Zsófia Családbarát Egyetem Központ

Dr. Merkely Béla a családorvosi oktató praxis ünnepélyes átadásakor elmondta, az egyetemen jött létre először Családorvosi
Tanszék, amely igen komoly családorvosi hálózatot hozott létre,
és amely a betegellátás mellett a hallgatók és rezidensek oktatásában vállal jelentős szerepet. – A Családbarát Egyetem Programunk keretében megvalósuló oktató praxisban a Semmelweis
Polgárok és a velük egy háztartásban élő, 14 év feletti családtagok ellátása csak az első lépés, ennél tovább szeretnénk menni –
hangsúlyozta a rektor.
Dr. Varga Péter, az Ellátásszervezési Igazgatóság igazgatója
köszöntőjében elmondta, a most elinduló alapellátási rendelő
mellett készülnek a megelőző orvostani rendelők, és elindulhat az alapellátási Semmelweis praxisközösségi modellprogram,
amelyet az egyetem zászlóshajóként mutathat fel a többi egyetem számára is. A prevenciós medicina hangsúlyos része az újraszervezés után az alapellátásnak, és itt a szakrendelő intézetben
minden adott arra, hogy együtt tudjuk összehangolni és megjeleníteni az egyetem hármas egységét, az oktatást, a kutatást és a
betegellátást – hangsúlyozta az intézmény igazgatója. Mint hozzátette, reményei szerint a következő évek eredményei megmutatják, hogy az alapellátásban ez a fejlődés útja.
A családorvosi oktató praxisok száma a jövőben ötre nőhet –
jelentette ki az ünnepélyes átadás házigazdája, dr. Torzsa Péter.
A Családorvosi Tanszék tanszékvezetője hozzátette: egészség-

megőrző, testsúlycsökkentő, dohányzásmegelőző programokat,
illetve további, az egyetem dolgozóinak egészségét szolgáló
programokat is létrehoznak majd.
Az alapellátás humánerőforrás-hiányára reagálva az utánpótlás-nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Az egyetemen
induló magas színvonalú praxisközösségi modellprogram szorosan fog csatlakozni a nemzeti alapellátási reformhoz. A szakmai
hátteret a Családorvosi Tanszék biztosítja – emelte ki dr. Torzsa
Péter, hozzátéve, hogy a hallgatók nemcsak a családorvosi szakmát ismerik meg a programnak köszönhetően, hanem a szolgáltatásnyújtásban résztvevő intézetekkel, az Egészségtudományi
Karral is együtt dolgozhatnak.
Adonicsné Püski Kata, a Családbarát Egyetem Központ igazgatója lapunknak elmondta, a Családbarát Egyetem Program egyik
legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatása a Családbarát Rendelés, melyről rendkívül pozitív a munkatársak visszajelzése. Bízunk benne, hogy minél több Semmelweis Polgár gondolja majd úgy, hogy családjával együtt egyetemünk orvosai és
egészségügyi szakdolgozói mellett van a legjobb kezekben.
Az online előjegyzési rendszer már elérhető:
– a Családbarát Egyetem Központ honlapján az Orvosi konzultáció menüpontban, illetve a Családorvosi Tanszék Betegellátás menüpontjában.
– Telefonon: 06-30-016-4574

Rajz- és művészeti pályázatot indít a Családbarát Egyetem Központ
A hagyományteremtő céllal meghirdetett rajz- és művészeti pályázat célja, hogy a Semmelweis Egyetem alkalmazotti közösségének gyermekei bemutathassák, hogyan látják szüleiket a Semmelweis Egyetem munkatársaiként.
Haszon-Nagy Zsófia Családbarát Egyetem Központ

Hogyan élik meg, hogy édesanyjuk, édesapjuk vagy akár nagyszüleik az ország egyik legelismertebb egészségügyi és oktatási
intézményében dolgoznak? – tette fel a tematikus kérdést a program indulása kapcsán Frank Tamás, a Pető András Kar tanársegédje.
A pályázat célkitűzése erősíteni a semmelweises identitást, illetve
megismerni a fiatalok (óvodás korosztálytól középiskolásig) látásmódját, önkifejezési eszközeiket, illetve teret és megjelenési felületet adni gondolataiknak, érzéseiknek. A program alapötletét a
nyáron megrendezett, nagy sikernek örvendő egyhetes tematikus művészeti tábor adta.
A pályázatot négy korosztály számára hirdetik meg. Számítanak
az óvodásokra, a kisiskolásokra és a felső tagozatosokra, valamint
a középiskolai korosztályt is szeretnék integrálni a programba.
A mostani pályázat két kategóriára fókuszál: az egyik a képzőművészet, és azon belül rajzokat, festményeket várunk A/4-es méretben. A másik az irodalmi vonulat, melynek keretében kisepikai

műveket – fogalmazást, novellát, mesét, legendát, mondát –
várunk, de lírai alkotásoknak is nagyon örülnénk – részletezte a
műfaji sokszínűséget Frank Tamás.
Kiemelte: nem klasszikus értelemben vett művészeti versenyt
hirdetünk, hanem a szellemiséget, a lelkiséget előtérbe helyező,
egymás gondolatait, érzéseit megismerni kívánó programot indítunk a kollégák gyermekeinek.
– Természetesen, mint minden pályázat, így a miénk is jutalmazással zárul, és reményeink szerint a beérkezett pályaműveket
kiállítva egy közös ünneplésre is lehetőség nyílik majd – tette
hozzá.
Az elkészült irodalmi műveket november 20-ig kell megküldeni a
csaladbarat@semmelweis-univ.hu e-mail-címre, a tárgymezőben
megadni: művészeti pályázat_név. A képzőművészeti kategóriában készített rajzokat, festményeket három helyszínen gyűjtjük:
a Semmelweis Egyetem Központi Épületének főportáján (Üllői
út 26.), a NET főportáján (Nagyvárad tér 4.) és az EOK főportáján
(Tűzoltó utca 37–43.)

Feliratkozás a Családbarát Hírlevélre

Kedvezmények Semmelweis Polgároknak

Ha szívesen értesülne a program nyújtotta
lehetőségekről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kontakt: Haszon-Nagy Zsófia, a Családbarát
Egyetem Központ kommunikációs vezetője,
+36304572134

A Semmelweis Egyetem munkatársai által
igénybe vehető kedvezményes sport-, kul
turális, és szabadidős szolgáltatások köre
folyamatosan bővül. Minden elérhető kedvezmény megtalálható az egyetemi honlapon.
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Kiss Gábor Kommunikációs Igazgatóság

Kari Tanácsülés keretében ünnepélyesen átadták a Semmelweis
Egyetem Pető András Karán a felújított kari tanácstermet. Az ott
beépített szavazó- és konferenciarendszert mintaprojektként
tesztelik annak érdekében, hogy azt az egyetem Szenátusának
ülésein, illetve más karokon is fel lehessen majd használni. A legkorszerűbb technikai eszközök és szoftver révén az ülések összes
résztvevője le tud tölteni dokumentumokat, megnézhet képeket
és videókat az asztalán elhelyezett érintőképernyőn.
– A zöld egyetem tantárgy tantárgyfelelőseként külön öröm számomra, hogy a jövőben sokkal kevesebb papírt fogunk használni.
A digitalizáció a 21. század útja. Használjuk a tárgyalót egészséggel, és hozzunk benne jó döntéseket! – mondta köszöntőjében
Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes.
A terem felújítását a kar, a technikai eszközök beszerzését és a wifi
erősítését pedig az egyetem központi keretéből finanszírozták.
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a PAK dékánja emlékeztetett arra, hogy nem ez az első innováció a karon.
– Több olyan épület- és informatikafejlesztési projekten vagyunk
túl, ami mutatja az elmúlt öt év eredményességét. Ma mérföldkőhöz értünk a dokumentumnyilvántartási rendszerünk kezelésében, ennek köszönhetően sokkal kevesebb idő ráfordításával,
remélhetőleg sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni.
Amberger Árpád, a rendszert telepítő Globomax Zrt. vezérigaz-

Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

Modern szavazórendszerrel adták át a Pető András Kar vezetői
tárgyalóját

gatója hangsúlyozta, hogy sok önkormányzatnál és egyetemi
szenátusokban is működik már szavazatszámlálójuk, de a PAK
kari tanácstermében hozták létre az első rendszert, ahol integráltan használják a szavazatszámlálást és a dokumentumok kezelését. A MikroVoks rendszert úgy fejlesztették tovább, hogy az
nagyobb interaktivitást és több szabadságot nyújt a felhasználóknak. Az érintőképernyős felület és a mikrofonnál beépített
hangszóró a fejlesztés legújabb generációja.

Rehabilitációs játszóteret kapott a Semmelweis Egyetem II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinikája
Csatári-Földváry Eszter
Kommunikációs Igazgatóság

Tizenhatmillió forintot gyűjtött a Semmelweis Egyetem II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinika javára az Auchan Magyarország a
vásárlókkal együtt. A 2021 novemberében, az ünnepi időszakban
kezdődött jótékonysági kampánnyal a vállalat immár harmadszorra támogatta plüsshódjainak eladásával a klinikát, a befolyt
összegből pedig idén egy kültéri rehabilitációs játszótér valósulhatott meg.
Az új, EU-szabványoknak megfelelő, gyermekbarát játszótér a klinika belső udvarára került. A minőségi faanyagból készült, egyedi
tervezésű, ergonomikus játszóeszközök megkönnyítik a beteg

gyermekek kórházi tartózkodását. Dr. Kovács Gábor, a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója
kiemelte, a betegségek leküzdésében a testi gyógyításon kívül
nagy szerepe van a lelkinek is. Nap mint nap azon igyekszünk,
hogy megkönnyítsük a beteg gyermekek kórházi tartózkodását,
ezért is különleges öröm számunkra, hogy megépíthettük ezt
a játszóteret – tette hozzá. A megvalósítás során fontos szempont volt, hogy az intézményünkben kezelt krónikus betegséggel küzdő gyermekek, akik hosszú időt kénytelenek klinikánkon
eltölteni, valamint a vizsgálatra várakozók, hozzátartozóik társaságában kellemes, biztonságos, gyermekbarát környezetben tölthessenek minőségi időt a játszótéren, ami elősegíti gyógyulásukat, hozzájárul fizikai és mentális egészségük fejlesztéséhez.

A Semmelweis Egyetem felelt az európai uniós kardioprotektív
kutatási program koordinációjáért
Szabó Ádám Kommunikációs Igazgatóság

A 2017-2021 között zajló EU-Cardioprotection COST páneurópai program a kardioprotektív eszközök terápiás lehetőségeit
kutatta. A pályázatok pénzügyi koordinációjáért a Semmelweis
Egyetem felelt, amely a program folytatásaként elnyerte a COST
Innovators Grant-et (CIG).
Az 1971-ben alapított COST az Európai Unió egyik legrégebbi,
tudományos tevékenységet támogató pályázati rendszere.
A 2017-ben induló EU-Cardioprotection COST célja a szívet védő,
kardioprotektív terápiás eljárások kutatása, valamint az ilyen irányú tudományos vizsgálatok ösztönzése fiatal kutatók gyakorlati
képzésének támogatásával, publikációkkal, valamint tudományos
iránymutatásokkal, guideline-okkal. A 2021-ben lezárult programban több európai ország vett részt, a pályázatok pénzügyi

koordinációjáért pedig a Semmelweis Egyetem felelt. – A grant
komoly kutatási és networking-lehetőségeket nyújtott, az pedig,
hogy a Semmelweis egy ilyen páneurópai programot koordinált,
nagyban segíti az intézmény láthatóságát, növeli tudományos
reputációját. Mindez fontos szerepet játszik az egyetem nemzetközi rangsorokban elért helyezéseiben is – emelte ki dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, aki a
konzorcium elnökhelyettese és a program szakmai koordinátora
is volt.
Az egyetem a pályázat lezárását követően elnyerte annak innovációs folytatását, az egy évre szóló COST Innovators Grant-et (CIG).
Egy új gyógyszeres terápia kardioprotektív jelentőségét fogjuk
kutatni több országra kiterjedő, multicentrikus preklinikai vizsgálattal.

gyógyítás
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Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák hatékonyabb
felismerését

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem részvételével zajlott az a kutatás-fejlesztési és innovációs projekt, amely mellkasi CT-felvételeket kiértékelő mesterséges intelligencia alkalmazásával segíti a daganatos megbetegedések korai felismerését. A projekt az Ulyssys
Kft. és a SZTAKI szakmai partnerségében, több kórház együttműködésével közösen valósult meg.

Tasnádi Róbert Kommunikációs Igazgatóság

– Olyan rendszert fejlesztettünk ki, amely mérföldkő lehet a
tüdőrák-diagnosztika területén. A mesterséges intelligencia segítségével történő automatikus szegmentáció nemcsak a radiológusok hatékonyabb diagnosztikáját szolgálja, de nagyságrendekkel
több CT-kép kiértékelését lehetővé teszi egy kisebb létszámú
orvosi csapat számára, azaz a kollégáink mindennapi terhelése
szignifikánsan csökkenhet, miközben az elvégzett munka men�nyisége pedig nő – mondta el a fejlesztési projekt záró eseményén dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Kiemelte,
hogy a projekt egy igazi összefogás eredményeképp valósulhatott meg: az új diagnosztika a Semmelweis Egyetem klinikáin,
a balassagyarmati, a miskolci, a salgótarjáni, a nyíregyházi, a
szolnoki, a bajai kórházakban készült 8300 darab alacsony dózisú
mellkas CT-felvétel szegmentációján alapul. – A mesterséges intelligencia talán a legprogresszívebb területe a matematika alkalmazásának az informatikában, és sikerült most megmutatnunk az

egészségügyben is a képességeit – fogalmazott Wellisch Péter,
az Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. ügyvezetője, hozzátéve, hogy cégük régóta foglalkozik mesterséges
intelligencia-fejlesztéssel, illetve mélytanuláson alapuló neurális
hálókkal. Dr. Maurovich Horvat Pál egyetemi tanár, az Orvosi
Képalkotó Klinika igazgatója szakmai előadásában kiemelte, a kor
szerint standardizált tüdőrák-előfordulás Magyarországon a legmagasabb világviszonylatban. Amennyiben az első stádiumban
sikerül felfedezni az elváltozást, akkor az ötéves túlélés 55-től akár
70 százalék is lehet, míg ha az utolsó, negyedik stádiumban tudják azonosítani a betegséget, akkor ott a túlélés esélye már jóval
10 százalék alá is lecsökkenhet. Egy hatékony low-dose CT-szűrés
és a mesterséges intelligencia bevonása képes a tüdőrák halálozási rátáját mérsékelni – mondta az igazgató. A cél az volt, hogy
egy olyan algoritmust fejlesszenek ki az Ulyssys Kft. együttműködésével, amely nagyon jó hatékonysággal képes azonosítani azokat a CT-felvételeket, amelyeken tüdőrákra utaló elváltozás szerepel. Az alkalmazás képes elkülöníteni egymástól a daganatos
és egészséges eseteket, képes detektálni, hogy hol található ez
a tumor, és annak térfogatát is képes figyelemmel követni, tehát
mintegy tumor-tracking funkcióra is alkalmas lehet. Hozzátette,
a fejlesztési lehetőségek nagyon ígéretesek, abba az irányba
haladnak, hogy a mélytanulásos diagnosztikai rendszert a szívés érrendszeri megbetegedések diagnosztikájára is kiterjesztik a
jövőben. – Ezzel kapcsolatban kifejtette: jól működő együttműködésünk van a Harvard Egyetemmel, ahol hasonló elven, mellkas
CT-felvételek alapján tudnak neurális háló segítségével koronária
meszesedést kvantifikálni. Ha ugyanabba a szűrőprogramba tudnánk beépíteni a tüdőrák és a koronária betegségek detekcióját,
akkor ez egy hatalmas előrelépés lehetne.
Jelenleg folyamatban van a klinikai teszt, amely néhány hónapon
belül lezárul, a remények szerint a jövő év második
felében már alkalmazható lesz a program.
A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem
honlapján olvasható.

Új minimálisan invazív endoszkópos rendszer a STÉG-en
Először végeztek beavatkozásokat a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán egy újonnan beszerzett cholangioszkópos rendszer, a Spy-scope segítségével.
Pogrányi Péter
Kommunikációs Igazgatóság

A Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán
működő komprehenzív hepato-pancreato-biliaris (HPB) centrum Magyarországon egyedülálló módon ötvözi a sebészetet és
gasztroenterológiát: egy helyen végzik a diagnosztikát, a jelentős tapasztalatot igénylő minimálisan invazív, illetve intervenciós
beavatkozásokat és a nagy kihívást jelentő műtéteket. A Klinikai
Központ támogatásával most egy új, cholangioszkópos rendszert
(Spy-scope) szereztek be, amely az epeúti és hasnyálmirigy-beavatkozások során alkalmazott endoszkópos retrográd cholangio-pancreatographiás (ERCP) vizsgálatok lehetőségét bővíti.
A klasszikus ERCP-vizsgálat esetén az epeutakat vagy a hasnyálmirigy-vezetéket vizsgálva kontrasztot töltve fluoroszkóp (röntgensugár) alatt követjük, mit csinálunk – magyarázta dr. Hritz
István, a klinika docense, hozzátéve, hogy vannak olyan veze-

tékszűkületek, amelyekből hiába próbálnak standard módszerrel
mintát venni, annak diagnosztikus értéke alacsony.
Az ilyen esetekben jelent nagy segítséget az új rendszer: az anyaeszköz, a klasszikus duodenoszkóp munkacsatornáján keresztül
bevezethető egyszer használatos, nagyon vékony, nagy felbontású képet biztosító eszköz, amelyet az epeútba vagy hasnyálmirigy-vezetékbe vezetve, annak apró munkacsatornáján keresztül
biopsziás fogóval mintát tudnak venni egy szűkületből, vagy ha
a vezetékből korábban standard módszerekkel nem tudták eltávolítani a köveket, akkor azokat elektrohidraulikusan megtörik
és így távolítják el – ismertette az Invazív Endoszkópos Centrum
vezetője. Dr. Hritz István kiemelte, hogy az új eszköz használatával sok esetben elkerülhető a műtét, a minimálisan invazív beavatkozás kockázata sokkal kisebb és
költséghatékonyabb is.
A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem
honlapján olvasható.
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Az elkezdett doktori tanulmányok számához képest a tapasztalat szerint a tervezettnél kevesebb PhD-dolgozat valósul meg,
aránytalanul nagy a lemorzsolódás – magyarázta dr. Hetthéssy
Judit Réka egyetemi adjunktus a Kutatásmenedzsment Munkacsoport elindításának előzményeit. Dr. Várbíró Szabolcs, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanára hozzátette: a
Semmelweis Egyetem a hazai egyetemek között még így is a
legjobbak közé tartozik, azonban míg a graduális karokon a hallgatók körülbelül 90 százaléka fejezi be sikeresen tanulmányait,
a doktori iskolákban indokolatlanul nagy a vágyott, de be nem
fejezett PhD-dolgozatok száma.
– Hihetetlen mennyiségű szellemi tőkéje van az egyetemnek,
rengeteg a motivált ember – tele vagyunk aranyrögökkel, csak
épp nem a kellő arányban bányásszuk ki ezeket – tették hozzá.
Épp ezért megvizsgálták és számszerűsítették, mi az oka a lemorzsolódásnak, jellemzően hol akadnak el a doktori hallgatók a
munkában. – Azért döntöttünk az egyéni konzultáció elindítása
mellett, mert azt láttuk, hogy a PhD-zás folyamatában mindenki
máshol marad le vagy ütközik nehézségekbe. Van, akinek a kutatás okoz problémát, más inkább a publikáció terén küszködik.
Előfordult olyan is, hogy valaki teljesítette az impaktfaktor-követelményt – sőt, már-már nagydoktorinak megfelelő publikációs aktivitással rendelkezik –, de a PhD-fokozatszerzés útvesztőjében elakadt – magyarázta dr. Hetthéssy Judit Réka. Dr. Várbíró Szabolcs hozzátette: habár minden hallgató helyzete más és
más, az egyéni útkeresésben is vannak szabályszerűségek, olyan
tanulható technikák, amelyeket minden PhD-zó alkalmazhat. Egy
doktori dolgozat megírása hatalmas falatnak tűnhet, de ha segítünk lebontani a folyamatot elemi lépésekre, máris sokkal kön�nyebbek és beláthatóbbak a feladatok. A Kutatásmenedzsment
Munkacsoport elsősorban ebben segít: a hallgatókkal együttműködve meghatározzák a munkafolyamatot, időtervet és keretet
adnak a tanulmányoknak. – Egy klinikai szakvizsgánál van egy
meghatározott műtéti szám, egy beavatkozáslista, amit el kell
végezni – ilyen a PhD-nál nincs, így sokan nem tudják, pontosan
milyen ütemben, merre haladjanak – mutatott rá dr. Hetthéssy
Judit Réka. Épp ezért a közös munka során az egyéni képességek,
a hallgatók élethelyzete és szabadideje alapján határozzák meg
a munkafolyamatokat: van olyan feladat, ami egyeseknek 4-8,
míg másoknak 10-12 órába telik – a doktori tanulmányok mellett
azonban a hallgatók többsége a betegellátásban, vagy épp elméleti intézetekben dolgozik, így jelentősen eltér, ki mennyi időt tud
a PhD-ra fordítani. – Ha az embernek jó az időterve, akkor pontosan tudja, hogy pár hónap alatt meddig juthat el a PhD-dolgozatával – ennek elkészítéséhez is mutatunk technikákat és adunk
tanácsokat – emelte ki.
Emellett számtalan egyéb dologban nyújtanak segítséget: kapcsolatban állnak a laborokkal, a Szaknyelvi Intézettel és statisztikusokkal is, így megfelelő háttérrel rendelkeznek, hogy a kutatás legkülönbözőbb területein támogassák a hallgatókat. Szintén
lehetőség van coaching szolgáltatás igénybevételére, ha valaki
életút-vezetéssel kapcsolatos problémákkal küzd – ezen akár a
szakmai, munkaszervezési tanácsadással párhuzamosan is részt
lehet venni. – Igyekeztünk egy komplex rendszert felépíteni,
amely nemcsak tükrözi az egyetemen elérhető tudást, de minden
felmerülő problémát kezelni tud – húzta alá dr. Várbíró Szabolcs.
A Kutatásmenedzsment Munkacsoport egy éve működik, ez
idő alatt már számos hallgatót segítettek PhD-dolgozata meg-

Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem Kutatásmenedzsment Munkacsoportja szolgáltatásaival nemcsak azoknak a PhD-hallgatóknak segít,
akik elakadtak a munkában, vagy nehézségeik támadtak a dolgozatuk befejezésével, hanem egyéni konzultációs lehetőséget
kínál azoknak is, akik egyelőre csak gondolkodnak a doktori tanulmányaikon – mondták el lapunknak dr. Várbíró Szabolcs, a
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanára, a munkacsoport vezetője, és dr. Hetthéssy Judit Réka egyetemi adjunktus,
a munkacsoport egyik tudományos módszertani szakértője.

írásában. – A hozzánk fordulók egyik fő csoportját a mentettek
alkotják: azok a hallgatók, akik hosszú évek, esetenként évtizedek óta dolgoznak doktori dolgozatukon – őket jellemzően úgymond már csak be kell húzni a célba. A másik csoportba azok
tartoznak, akikben megfogalmazódott, hogy belevágnának a
PhD-ba, de még nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá – emelték
ki. Mint elmondták, egyeseknek már maga a személyes konzultáció, vagyis az is óriási segítséget jelentett, hogy egy hozzáértővel
megbeszélhették bizonytalanságukat, azt, hogy miért és miben
akadtak el. Ezek mellett már elindult a tevékenységük harmadik
fő lábát alkotó témavezetői képzés is.
Az egyéni konzultációra Kertész Ágnes titkárságvezetőnél
(kertesz.agnes@semmelweis-univ.hu) lehet jelentkezni. A hallgatókat a felmerülő igények szerint előszűrik, így állapítják meg,
a munkacsoport szakértő tanácsadói közül ki lehet a leginkább
segítségére. – Félórás idősávokban fogadjuk az érdeklődőket,
mint egy klinikai rendelés során. Ekkor egyfajta állapotfelmérést
végzünk, mi az, amit a hallgató már megcsinált, mi van még hátra
neki; megbeszéljük a problémákat, az előttünk álló feladatokat,
felállítunk egy időtervet és megegyezünk abban is, mikor van a
kontrollvizsgálat – magyarázták.
Mint a munkacsoport vezetői elmondták, nem találkoztak még
menthetetlen dolgozattal, ha valakiben megvan az akarat és szorgalom a PhD-tanulmányai befejezéséhez, akkor segítségükkel
valószínűleg el is fogja érni a kívánt célt. A Semmelweis Egyetemen minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy valaki PhD-fokozatot
szerezzen, mi pedig utat mutatunk ehhez és eszközöket adunk a
hallgatók kezébe – hívták fel a figyelmet.
A Kutatásmenedzsment Munkacsoport a Doktori Iskola keretein belül, a Selye János Doktorandusz Szakkollégium épületében működik. Dr. Hetthéssy Judit Réka és dr. Várbíró Szabolcs
kiemelték dr. Benyó Zoltánnak, a Doktori Iskola vezetőjének,
és dr. Godó Ferencnek, a Kollégiumok Igazgatósága igazgatójának támogatását. Mint elmondták, minden PhD iránt érdeklődő
hallgatónak azt javasolják, ne féljenek belevágni a doktori tanulmányaikba, a PhD-képzés ugyanis egy olyan szemléletformáló
tevékenység, ami nemcsak alkalmassá teszi az ember gondolkodását az egyetemi munkára, de a gyógyítás, oktatás és kutatás
során egyaránt alkalmazható képességek elsajátítására is ösztönöz. Emellett pedig azzal, hogy az egyetem minél több hallgatója
szerez PhD-fokozatot, az intézmény még közelebb léphet ahhoz
a céljához, hogy a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye és
Európa top 5 gyógyító szakegyeteme közé kerüljön.
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100 éves a dietetikusképzés címmel rendezett konferenciát a Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék az Egészségtudományi
Karon. A konferencia fővédnöke dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár és dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes
államtitkár volt. Az eseményen megemlékeztek az alapítókról, visszatekintettek az elmúlt száz év különböző korszakaira, bemutatkoztak a képzőintézmények és hallgatói tudományos előadások is elhangzottak.

Pogrányi Péter
Kommunikációs Igazgatóság

Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella az Egészségtudományi Kar
(ETK) dékánja köszöntőjében úgy fogalmazott, dr. Soós Aladár,
a magyar dietetikai képzés megalapítója 1922-ben csak titokban
remélhette azt, hogy az általa megálmodott szakma és szakemberképzés a történelmi viharok után száz év múlva is létezni fog,
ráadásul száz év alatt folyamatosan megújulva, a kor követelményeinek és a társadalmi elvárásoknak megfelelően végzi feladatát. A dékán kiemelte, ma már a BSc-diploma után MSc-diplomát és doktori fokozatot is szerezhetnek a dietetikusok. Míg egy
évszázaddal ezelőtt a dietetikus feladatát az élelmezésirányításban és a betegágy mellett látták, ma a klinikai, az élelmiszer-menedzseri és a prevenciós területen is nélkülözhetetlenek – tette
hozzá. Végül emlékeztetett, bár egyre több helyen ismerik fel a
dietetika fontosságát (például a sport, az élelmezésipar vagy a
gyógyszeripar területén), mégis sok kihívással kell szembenézniük
a szakembereknek, amely nehézségekre a képzés fejlesztésével
folyamatosan megoldást kell találni.
A program egyik fővédnöke, dr. Hankó Balázs felsőoktatásért
felelős helyettes államtitkár konferenciára küldött üzenetét is
felolvasták. Ebben az államtitkár kiemelte: az idén 100 éves dietetikusképzésben résztvevő hallgatók és oktatók nagy szerepet vállalnak a gyógyító munkában: összekötik a betegeket és az orvost,
támogatják az egészségmegőrzést, az egészségtudatosságot,
a dr. Soós Aladár által lerakott alapok hozzájárultak a dietetika
professzionális oktatásához és jelentős mértékben hozzájárultak a magyar betegellátás további fejlődéséhez. Dr. Hankó Balázs
üzenetében megköszönte a résztvevőknek, hogy hozzájárultak a
Semmelweis Egyetem nemzetközi rangsorokban elért előrelépéséhez.
Annemieke van Ginkel-Res, a The European Federation of the
Associations of Dietitians (EFAD) tiszteletbeli elnöke videóüzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit, ezután Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke
mondott beszédet, kiemelve, hogy ma már nem kell magyarázni,
mivel foglalkoznak a dietetikusok, egyértelmű, hogy a táplálko-

zástudomány magas szintű művelői, akik az egészségügyi rendszer számos pontján, és annak horizontján túl is sok területen
jelen vannak.
A köszöntők után a dietetikaképzés nagy alakjairól emlékeztek
meg: a dr. Soós Aladárt és dr. Rigó Jánost, a szak alapítóit ábrázoló festmények avatásáról egy videófelvételt vetítettek le, amelyen a nagy elődök családjaival, leszármazottaival dr. Tátrai-Németh Katalin, a tanszék főiskolai tanára beszélgetett. A filmvetítés után elhangzott, hogy időközben Langfelderné Deli Magdáról is elkészült egy festmény, ez is látható a Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék folyosóján, a Vas utcai épület földszintjén.
A konferencia a dietetikusképzés 100 évének különböző korszakainak bemutatásával folytatódott hallgatói csoportok és oktatók által készített kisfilmek bemutatásával. Dr. Madarász Gyuláné Langfelderné Deli Magda, az Állami Diétásnővérképző Iskola
igazgatójának munkásságáról tartott előadást. Ezt követően a
magyarországi képzőintézmények is bemutatkoztak: Veresné dr.
Bálint Márta tanszékvezető az Egészségtudományi Kar részéről tartott előadást, a pécsi képzést dr. Figler Mária (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, a debreceni képzést Zsanda Emília (Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar)
mutatta be. Az eseményt a hallgatók tudományos előadásai zárták.
Veresné dr. Bálint Márta, a Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék vezetője a konferenciával kapcsolatban hangsúlyozta: 1922-ben Európában elsőként Magyarországon indult
meg a dietetikusképzés, ennek közvetlen örököseiként ma
is az egészségmegőrzés, a testi-lelki jóllét fenntartása és a
beteg iránti gondoskodás a legfontosabb számukra.
A konferencia fontos célja volt a jelenlegi oktatókhoz és
hallgatókhoz közelebb hozni a dietetikusképzés évszázados múltját és a meghatározó alakjait – emelte ki. A dietetikusképzést és a dietetikus szakmát az is különlegessé teszi,
hogy ezekhez a nagy elődökhöz – a táplálkozás egészségre
gyakorolt hatását felismerő, a dietetikusképzést elindító dr.
Soós Aladárhoz, a diétás nővérek szakmai felkészültségére
és még makulátlan megjelenésére is mindig nagy gondot
fordító Langfelderné Deli Magdához és a képzést főiskolai
szintre emelő dr. Rigó Jánoshoz – leszármazottaikon, egykori tanítványaikon és kollégáikon keresztül ma is már-már
személyesen tudnak kötődni, a róluk készült festmények is
ezt a tiszteletteljes és élő viszonyt fejezik ki – hangsúlyozta.
A tanszékvezető büszke arra, hogy a 2009 óta elérhető MSc-,
és a 2019-ben indult PhD-képzéssel az alapképzéstől akár a
doktori fokozatig is el lehet jutni a dietetikusképzésben. Azt
szeretnénk elérni, hogy a rendkívül sokfelől érkező információk dömpingjében a dietetikusokat fogadják el hiteles
forrásnak, ha a táplálkozásról van szó – emelte ki, hozzátéve,
hogy a képzést folyamatosan ennek a célnak megfelelően
alakítják, felismerve a kommunikáció rendkívüli jelentőségét.
Az elődök üzenete a szakmánk szeretetében, a felsőoktatásban szinte egyedülálló módon védőburokként is szolgáló
összetartó szakmai közösség támogató erejében és a képzőhelyek – ezen a konferencián is megmutatkozó – partnerként
való együttműködésében is tovább él – tette hozzá.
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Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Jubileumi rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 30 éves évfordulóját a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszéke. A Danubius Hotel Héliában rendezett egész napos eseményen több tudományos előadás is elhangzott, köszöntőt mondott dr. Merkely
Béla rektor, dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja, valamint dr. Torzsa Péter tanszékvezető
egyetemi tanár is. Az ünnepségen a tanszék oktatói közül közel 200-an vehették át a címzetes főorvosi címet.

Az esemény kezdetén dr. Torzsa Péter,
a Családorvosi Tanszék vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Merkely
Béla mondott köszöntőt. A rektor felhívta
a figyelmet: a Semmelweis Egyetem orvosés egészségtudományi képzés terén több
mint 250 éves tradíciókkal rendelkezik, míg
a tanszék a 30. születésnapjával fiatal felnőttkorba lépett – a tanszék munkatársai
azonban már ebben a három évtizedben
is sokat tettek azért, hogy az intézmény
a legjobb orvosokat képezze. Dr. Merkely Béla kiemelte: 1992-ben hazánkban
először a Semmelweis Egyetemen jött
létre önálló Családorvosi Tanszék, amely
ma országosan is meghatározó szerepet
játszik a családorvosok képzésében és
a szakma presztízsének növelésében. –
A családorvos az, aki elsőként és egészében látja egy-egy beteg történetét. Néha
egész élettörténetét. És ők azok, akik az
első információkat szerzik és adják egy
betegségről, hogy aztán annak kezeléséről döntés szülessen – húzta alá, külön
kitérve a prevenció, az edukáció, az egészségtudatos életre nevelés fontosságára, melyeknek egyik legelső és legfontosabb eleme
a családorvosi hivatás és a háziorvosi praxis.
Jól képzett családorvosok, jól szervezett alapellátás nélkül nincs
jól működő egészségügy. A beteggel jó kapcsolatot ápoló, elhivatott családorvosok nélkül nincs prevenció, nincsenek egészségtudatos emberek. Nélkülük pedig nincs egészségesebb társadalom, erős nemzet sem – mutatott rá. A rektor kiemelte: az
egyetem nemcsak a meglévő ismeretek és tudás átadásában, de
az új tudás létrehozásában is kiemelt szerepet játszik, ezért is
kulcsfontosságú a tanszék azon törekvése, hogy minél több fiatal folytasson kutatómunkát. Felhívta a figyelmet a Családorvosi
Tanszék több, jövendőbeli tervére, mint például önálló PhD iskola
alapítása és oktatópraxisok létrehozása, emellett pedig gratulált
a tanszék eddigi eredményeihez és megköszönte az itt dolgozók
munkáját.
Dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja beszédében megemlékezett a tanszék első vezetőjéről, az egy hónapja elhunyt dr.
Arnold Csabáról, valamint felidézte: az intézmény elődje az
1984-ben létrejött Családorvosi Oktatási Csoport volt, majd 1992ben de Châtel Rudolf, az ÁOK akkori dékánja nyitotta meg a
most 30. jubileumát ünneplő tanszéket. A dékán kiemelte: a tanszék létrehozása az egyetem egyik legfontosabb szerkezeti-szervezeti átalakítása volt, hiszen ma, amikor az orvosi tudás mennyisége évente megduplázódik, egyre inkább felértékelődik az intellektuális integráció szerepe, melynek segítségével feltárulkoznak
az egyre specializáltabb orvosi diszciplínák közötti összefüggések. – A családorvostan azáltal, hogy a beteg ember egészét, teljességét egyszerre szólítja meg, éppen ezt a szellemi integrálószerepet tölti be, hozzásegítve hallgatóinkat ahhoz, hogy önállóan és kritikusan gondolkodó, döntésre képes, az összefüggéseket megértő, és élethosszig tanulni vágyó orvosokká válhassanak – mutatott rá. Dr. Kellermayer Miklós hozzátette: nevezhetjük
primer ellátásnak, általános vagy házi orvoslásnak, mégis csak a

családorvostan fejezi ki legjobban a szerető közösségben kibontakozó testi és lelki egészségre törekvés igazi lényegét. Kitért a
tanszék felépítésére is: a főállású munkatársak mellett mintegy
200 fővárosi és vidéki családorvos vesz részt a munkában, akik
egyben saját praxisuk elsőszámú vezetőinek is számítanak.
– A Családorvosi Tanszék évente három nyelven, magyarul angolul és németül mintegy 2500 hallgatót oktat, ami hatalmas terhet jelent, de hatalmas boldogságot is ad – fogalmazott köszöntőjében dr. Torzsa Péter tanszékvezető egyetemi tanár. Mint
elmondta, első-, másod-, negyed-, és hatodévben is oktatnak,
utóbbiban ráadásul lehetőségük van egy 6 hetes képzés keretében megismertetni a hallgatókkal a családorvosi szakma szépségeit. Kiemelte: a tanszék a jövőben szeretne még nagyobb hangsúlyt fektetni a kutatásra. Ennek keretében indított nemrég egy
angol nyelvű kurzust, melyen nemcsak a Semmelweis Egyetem,
de a másik három hazai orvosképző felsőoktatási intézmény rezidensei is részt vehettek online formában. Dr. Torzsa Péter kitért a
Családorvos Kutatók Országos Szervezetével (CSAKOSZ) való szoros kapcsolatra is.
Az alapellátásban folytatott kutatás rendkívüli jelentőségű, hiszen
nagyon gyorsan tudjuk implementálni a kutatás során tapasztalt
eredményeinket a napi gyakorlatba – húzta alá, külön kiemelve a
hamarosan megnyíló oktatói praxisokat is.
Az ünnepségen a Családorvosi Tanszék 190 akkreditált oktatója
vehetett át címzetes főorvosi címet dr. Merkely Bélától, dr. Kellermayer Miklóstól és dr. Torzsa Pétertől.
Ezt követően dr. Kalabay László egyetemi tanár előadásában a
Családorvosi Tanszék elmúlt harminc évébe nyújtott betekintést,
míg dr. Torzsa Péter a tanszék jelenét és jövőbeli terveit mutatta
be. Az esemény meghívott külföldi előadója Michael Harris (University of Bath) volt, aki Research in Primary Care. ABC course in
Hungary címmel tartott prezentációt. Az egész napos esemény
további előadásokkal folytatódott, majd ünnepélyes gálavacsorával zárult.
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Előadás-sorozat indul a ritka betegségekről
Ritka Betegség Akadémia címmel rendeztek előadás-sorozatot a Nagyvárad Téri Elméleti Tömbben (NET) a Semmelweis Egyetem és a Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság együttműködésével szeptember 16-án.
Fotó: Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

fontos a korai felismerés, különösen a gyógyítható kórképek esetében, illetve amelyeknél progressziót mérséklő terápia érhető el.
Szó esett azokról a hétköznapi egészségügyi
szituációkról is, amelyek hátterében akár egy
ritka, személyre szabottan megközelíthető
kórkép merülhet fel. A programon főként a
problémát az első vonalban észlelő, alapellátásban dolgozó orvosok és védőnők vettek részt. Szóba kerültek a szokatlan tünetek
vagy mintázatok, illetve hogy a vörös zászlók
észlelése esetén előálló kritikus döntési helyzetben mikor és hova tanácsos a pácienst a
megfelelő speciális centrumokba irányítani.
Kerekasztal-beszélgetésen igyekeztek feltárni az optimális betegutak kialakításának
lehetőségeit is. A tematikus szekcióban az
egyes szakterületek ritka betegeinek ellátásával foglalkozó specialisták vázolták fel a
szemészet, a bőrgyógyászat, ortopédia vagy
éppen a kardiológia szakmák sajátságait és
kihívásait.
A ritka betegségek száma a molekuláris genetikai technológiáknak köszönhetően egyre nő, jelenleg mintegy nyolcezerféle
ismert. Nyolcvan százalékuk genetikusan meghatározott, legtöbbjük súlyos testi és/vagy szellemi fogyatékosságot okoz. Jellemző, hogy a betegek évekig, sőt évtizedekig elhúzódó diagnosztikai odüsszeiáról számolnak be, amelyet bizonytalanság, számos kórházi felvétel, vizsgálatok tömege, téves diagnózisok által
kijelölt kezelések jellemeznek.
Ma 633 ritka kórkép esetében érhető el a betegség lefolyását
módosító oki kezelés. Egy ilyen terápia minőségileg változtatja
meg a páciensek életét, különösen ha korai stádiumban születik
meg a diagnózis.

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

A Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság és a Semmel
weis Egyetem célja a Ritka Betegség Akadémiával egy olyan rendezvénysorozat elindítása, mely közelebb hozza az alapellátásban dolgozó orvosok és védőnők számára azokat az ismereteket,
amelyek támogatják tudásuk, képességeik célirányos fejlesztését,
segítenek eligazodni a hazai és nemzetközi diagnosztikus lehetőségek között és megismerhetik a ritka betegség szakértői központok működését. Nincs olyan körzet, ahol a ritka betegek ne
fordulnának elő, ahol ne lenne igény a kapcsolódó szakértelemre.
Az első rendezvény szervezői törekedtek arra, hogy az alapoktól
a gyakorlati szempontokig építkezve érthetővé tegyék és
megismertessék a résztvevőkkel az egészségügyi ellátórendszer
ezen speciális területének fókuszpontjait, tudatosítsák, milyen

A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem
honlapján olvasható.

Tudományos szimpózium a gyógyszerelési hibákról
A betegbiztonság világnapja alkalmából rendeztek tudományos szimpóziumot a Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán.
dr. Balázs Máté Ádám

A résztvevőket dr. Takács István klinikaigazgató és dr. Dank
Magdolna részlegvezető klinikaigazgató-helyettes köszöntötte.
Az első előadáson Szegesdi Katalin (gyógyszerbiztonsági szakember, farmakovigilancia vezető, MSD Pharma Hungary Kft.) a
WHO gyógyszerelési hibák csökkentésére irányuló kampányát
mutatta be. Dr. Balázs Máté Ádám (orvos, Semmelweis Egyetem,
Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Onkológiai Részleg) első
előadásában általános áttekintést adott a gyógyszerelési hibák
típusairól, leggyakoribb okairól – mind beteg, mind az egészségügyi személyzet oldaláról –, a gyógyszerelési hibák következményeiről, lehetséges megelőzési módjairól. Majd tanulságos példák következtek az onkológiai gyakorlatban előfordult gyógyszerelési hibákról, és azok okairól. Hangsúlyozta, hogy a megelőzésben kiemelt jelentőségű a folyamatos önellenőrzés és adategyeztetés, minőségbiztosítás, beépített kontrollmechanizmusok és a
betegoktatás. Továbbá a modern technológia is nagyban segítséget nyújthat az ilyen jellegű hibák és potenciális egészségügyi
ártalom elkerülésében (pl. Computer Aided Therapy for Onco-

logy – CATO, döntéstámogató elektronikus rendszerek, gyógyszerfelíró rendszerek).
A hatóság részéről dr. Kolozs Magdolna (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Ellenőrzési Főigazgatóság, Egyedi Gyógyszerhatósági Ügyek Főosztály, Módszertani és
Egyedi Igénylések Osztály) tartott előadást az off-label gyógyszerhasználat engedélyeztetéséről, és az engedélykérelmekben leg�gyakrabban előforduló hibákról. Szabó-Bagladi Zsófia (gyógyszerbiztonsági szakember, farmakovigilancia vezető, Amgen
Kft.) bemutatta, hogy a gyógyszerelési hibák ellen a szakemberek sokat tehetnek olyan rutin farmakovigilancia-eszközökkel,
mint például a hasonló hangzású gyógyszernevek kerülése, az
egyedi, más készítményektől megkülönböztethető csomagolás,
különböző hatáserősségek megkülönböztető színe (gyógyszercsere megelőzése) vagy a világos instrukció a gyógyszer alkalmazására vonatkozóan (ideértve a beadás módját is). Kiegészítő
kockázatcsökkentő intézkedések is alkalmazhatóak, mint például
dóziskalkulátor vagy betegeknek szóló compliance kártya, illetve
akár okoseszközök alkalmazásai – mondta el.
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Teltházas jótékonysági koncertet adott a Medikus Zenekar

Bódi Bernadett Kommunikációs Igazgatóság

– A művészet, mint tudjuk, gyógyító erővel bír – ma este pedig
arról is meggyőződhetünk, hogy nemcsak az alkotókra, de a befogadókra is hasonlóan pozitív hatással van – fogalmazott videóköszöntőjében dr. Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektoraként különösen fontosnak tartom, hogy intézményünkben
ne csak szakmájukat kiválóan ismerő orvosokat és egészségügyi
szakembereket, de nyitott és tájékozott hallgatókat, jó embereket
oktassunk – emelte ki.
– Különösen büszke vagyok Medikus Zenekarunkra, melynek történetében a jótékonysági koncert immár hagyománnyá vált –
fogalmazott. A rektor elmondta, a befolyt összeget – melyet teljes egészében a Pető András Kar Konduktív Gyakorló Általános
Iskola javára ajánlottak fel – az intézmény a komplex művészeti
oktatáshoz, fejlesztéshez szükséges speciális eszközök megvásárlására fordítja.
– A nálunk nevelkedő gyermekeknek sajátos eszközparkra van
szükségük, hiszen kétszeresen, egyrészt fogyatékosságukból,
másrészt tehetségükből eredően különlegesek” – fogalmazott
köszöntőjében dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea. A Pető
András Kar dékánja elmondta, a speciális eszközök segítségével könnyebben megalkotják az élményeiket, kiadják magukból
a belső feszültségeiket. Az élmények, érzések feldolgozása szavakon keresztül ugyanis nem mindig adatik meg számukra –
fűzte hozzá. Hangsúlyozta, büszkék rá, hogy iskolájuk 2016 óta a
regisztrált Tehetségpont intézmények közé tartozik, az ott tanuló
140 gyermek és fiatal nyolc művészeti szakkörből és öt adaptív
sportfoglalkozásból választhat évről évre, hogy megélje, megtapasztalja, ő miben különleges, miben tehetséges. A közös művészeti foglalkoztató terem hosszú távon jelent számukra esélyt és

Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A mozgássérült gyerekek javára rendezett jótékonysági koncerten 3 millió forint gyűlt össze, amiből egy komplex művészeti szobát alakítanak ki a Pető András Kar Konduktív Gyakorló Általános Iskolájában tanuló tehetséges, fogyatékkal élő diákok számára.
A Medikus Zenekar október 7-én, a Zeneakadémia nagytermében rendezett eseményén 600 ember vett részt élőben, 1300-an
pedig online követhették az előadást.

lehetőséget a művészeti foglalkozások színvonalas fenntartásában és fejlesztésében – emelte ki.
A gyerekeket Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, a Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központjának igazgatója köszöntötte.
Az esti hangversenyen felcsendült egy részlet Ravel Lúdanyó
meséiből, Rahmanyinov 2. zongoraversenye, illetve Muszorgsz
kij–Ravel Egy kiállítás képei című darabja is, zongorán közreműködött Kiss Péter. A jótékonysági koncertre jegyet váltók az esti
hangverseny mellett a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskola tanulóinak alkotásait is megtekinthették.

Ahol a művészet és tudomány találkozik – Pelles Róbert
kiállítása
Pelles Róbert egész életében jelen van a zene; hangszeren a zongora, műfajban a jazz és könnyűzene – manapság viszont inkább
a gondolataiban jelen levő dallamok inspirálják. Pályáján az alkalmazott grafika, reklám, animáció alakította képi világát. Vallja,
hogy a művészetben megtalálta hivatását, és mára a legfontosabb alkotási forma számára a festészet lett – hangzott el a Semmelweis Szalonban, ahol kiállítás nyílt műveiből.
Tasnádi Róbert Kommunikációs Igazgatóság

Az orvos és egészségügyi szakember és a művész pályája, tevékenysége szorosan összefügg: mindkettő több mint csupán
szakma – egész életre szóló hivatás. A biztos mesterségbeli fogásokon és technikákon túl alázatra és emberismeretre van szükség hozzá. Sőt a kiemelkedő teljesítményhez valami pluszra is,
amit nevezhetünk tehetségnek – kezdte köszöntőjét a kiállítás
megnyitóján dr. Merkely Béla rektor. Pelles Róbert nem egyből talált rá arra, miképp tárhatná tehetségét és mondanivalóját a
világ elé. Sokáig nem volt biztos, hogy zenész vagy képzőművész
lesz-e belőle. Ma már ő maga is azt vallja, a festészet áll hozzá a
legközelebb – ugyanakkor hasonlóan fontos számára a zene is,
amely folyamatosan, a nap minden pillanatában ott lüktet a gondolataiban – fogalmazott a rektor.
Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, az esemény házigazdája
bevezetőjében a 19. századi festőművész, Eugène Delacroix szavait idézte, aki szerint képet festeni művészet és tudomány is egy-

szerre. Hozzátette, a Semmelweis Szalon az a hely, ahol a művészet és tudomány találkozik, és valódi célja és értelme lehet a
Szalonnak, hogy az eseményeken keresztül egyfajta harmóniát,
tudományos segédszóval élve a szignifikáns boldogság érzését
tapasztalhatjuk meg.
Pelles Róbert festőművésszel Szegedi Csaba Munkácsy-díjas festőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója
alkotó kollégaként és barátként beszélgetett a kiállító pályájáról,
munkásságáról. Mint elhangzott, absztrakt festményeihez érdemes úgy közelíteni, mint a zenéhez. Ahogy a zenétől sem várjuk, hogy ábrázoljon, illusztráljon valamit, úgy ezeken a képeken
sem lehet számonkérni a hagyományos képi formákat, térábrázolást, látványrögzítést; sokkal inkább ritmusokat, ellenpontozást,
saját kompozíciós törvényszerűségeket és színeket
fedezhetünk fel festményein.
A cikk teljes terjedelemben a Semmelweis Egyetem
honlapján olvasható.
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Focus on international cooperation – Rectors’ Assembly at
Semmelweis
The European Universities’ Rectors’ Assembly was held at Semmelweis University, jointly organized by the Tempus Public
Foundation and EUniWell (European University for Well-Being). Participants discussed how to improve the quality of European
higher education.
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Rector Dr. Béla Merkely reminded that the core mission of EUniWell was to understand, improve, and rebalance the well-being of
individuals, and our society as a whole based on joint values. „In
our approach, well-being is generally seen in terms of both physical, spiritual and mental qualities, and we always make our decisions in this spirit,” said the rector.
Referring to the war in Ukraine, the energy and climate crises,
EUniWell Chief Development Officer Professor Beatrix Busse
stressed the value of connection, stating: “We shall continue to
bring people together for and through well-being research, education and transfer.”
Miklós Lengyel, Deputy State Secretary of the Ministry of
Foreign Affairs and Trade, mentioned the Stipendium Hungaricum programme as a good example of internationalization.
Dr. Károly Czibere, President of the Board of Trustees of the Tempus Public Foundation, stressed that international cooperation
must be present in all activities of higher education institutions,
calling the Erasmus+ program a success story.

Minister of Culture and Innovation, János Csák said that Semmelweis University provides a special venue for this event, as it combines the training of mind, body and soul. He pointed out that
the university has again moved up in the latest Times Higher Education (THE) world rankings: it is now in the top 250.

Former director of the women’s clinic recognized as a „Giant in
Obstetrics and Gynecology”
Dr. Zoltán Papp, former director of the Department of Obstetrics and Gynaecology at Semmelweis University has been awarded
with the title by the American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG), which is the oldest and one of the most prominent
academic journals in the field.
According to the article, Dr. Zoltán Papp is a pioneer in the fields
of obstetrics, gynecology and of human genetics. „Regarded
as larger-than-life among his peers, he is a physician polymath
equally at home reviewing karyotypes and fetal ultrasound
images as performing nervesparing radical hysterectomies for
cervical cancer,” they wrote.
After serving many years at Semmelweis University, Dr. Zoltán
Papp stepped down at the age of 65 to establish the Maternity
Private Clinic of Obstetrics and Gynecology in Budapest. He is
Fotó: HÖK

Freshers’ Ball at Semmelweis
University

currently the Editor-in-Chief of the renowned Hungarian Medical
Weekly (Orvosi Hetilap).
Given the publication of more than 40 books, he has a profound
impact in teaching as well. To recognize Dr. Papp’s contributions
for his 80th birthday, Semmelweis University bestowed its highest honor, the Pro Universitate Award, and commissioned a portrait that now appears with the portraits of Semmelweis and his
successors. Recently, Dr. Zoltán Papp published his autobiography, dedicated to his family.

On October 14, the Students’ Union (HÖK) and the Instructors
dressed up the Theoretical Block in Nagyvárad Square for the
most awaited university event of the newly admitted students:
the Semmelweis Freshers’ Ball.
In his opening speech, Rector Dr. Béla Merkely emphasized that
this year for the first time we were ranked among the 250 best
universities in the world by Times Higher Education, adding that
the enthusiasm and dedication of the students is essential for
this.
Bálint Tripolszky, President of the HÖK stressed it was symbolic that university leaders, lecturers, researchers and students
attended the ball together, as community is not only about overcoming difficulties, but also about celebrating together.
The Pro Juventute Universitatis awards were presented to Dr.

Bendegúz Bódis, Dr. Bálint Borsik, Dr. Anna Király, Dr. Géza
Adrián Veress and Prof. Péter Torzsa.
The programme was opened for the first time this year by the
waltz of international students and followed by various music
and dance performances. The musical programme ended with a
traditional teacher-student dance.
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Nicola Sauter-Wenzler

Akademisches Jahr offiziell eröffnet
Seit Anfang September bereits bereichern die neuen Studierenden aus dem fünften, aber auch einige Nachrückerinnen und
Nachrücker aus dem siebten Semester den ACH. Ganz oben auf
der Agenda stand für sie seither, den Campus und sein Team,
den Aufbau des klinischen Studiums, die sieben Hamburger As
klepios-Kliniken, die außercurricularen Angebote, die Mitglieder
der höheren Jahrgänge und sich untereinander kennenzulernen.
Die rund 60 Neuzugänge wurden am 30. September noch einmal
offiziell willkommen geheißen. In seiner Rede legte Geschäftsführer Dr. Thorsten Thiel den Fokus auf das wichtige Nebeneinander hervorragender fachlicher Ausbildung und gleichzeitig einer umfassenden Entwicklung sozialer und kommunikativer Kompetenzen am ACH. „Ersteres ist hier selbstverständlich,
letzteres ist uns aber genauso wichtig“, betonte er. Dass daneben
aber auch Spaß und Gemeinschaftserlebnisse ihren Platz haben,
das war das Versprechen von Maximilian Thiessen, stellvertretender Generalsekretär, und Victoria Sattler, Sprecherin des 13.
Jahrgangs, an ihre neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen,
die insbesondere auf die bestehenden Angebote von Arbeitsgemeinschaften (AGs), Fitness- und Partykeller sowie Skills Lab hinwiesen. Die Möglichkeit zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der Studentischen Poliklinik (StuPoli Hamburg) war den neuen Studierenden bereits in der Vorwoche vorgestellt worden.
Prof. Dr. Thomas von Hahn, Chefarzt der Gastroenterologie und
Interventionellen Endoskopie am Asklepios Klinikum Barmbek,
schrieb den neuen Studierenden als Vizedekan Lehre drei Dinge
ins Stammbuch: „Erstens: Glückwunsch, dass Sie am ACH studieren – Sie finden hier in jeder Hinsicht die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium in einem spannenden Umfeld.
Zweitens: Das klinische Studium lädt vor allem dazu ein, zuzuhören – nicht nur den Dozentinnen und Dozenten, sondern vor
allem auch den Patientinnen und Patienten und allen, denen Sie
in den Kliniken begegnen. Drittens: Nutzen Sie alle Möglichkeiten, sich einzubringen und uns Feedback zu allen Themen am

Fotók: ACH

Am 30. September wurden am Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität (ACH) die neuen Studierenden des 15.
Jahrgangs begrüßt und das akademische Jahr 2022/23 offiziell eröffnet. In diesem Rahmen wurden auch die diesjährigen Lehrpreise verliehen. Bereits Anfang des Monats hatten 60 Studierende bei den internationalen Medimeisterschaften gemeinsam mit
25.000 europäischen Medizinstudierenden gefeiert und als Teil des Teams Hamburg bei diversen Wettkämpfen Platzierungen
erreicht.

ACH zu geben.“ Im Anschluss an diese Worte erklärte er das Studienjahr 2022/23 als eröffnet.

Lehrpreise 2021/22 vergeben
Die positiven Rückmeldungen der Studierenden zur Lehre zeigen
sich jedes Jahr messbar in den Lehrpreisen, die seit 2009 auf Basis
der Evaluationen vergeben werden. Die exakt gleiche Bestnote
von 4,94 von 5,0 und damit einen Lehrpreis in Höhe von 1000
Euro erzielten im Studienjahr 2021/22 gleich vier Dozierende.
Weitere 13, deren Lehrveranstaltung mit 4,5 oder besser evaluiert worden waren, erhielten diese Auszeichnung. Darüber hinaus wurden 15 der 43 Wahlpflichtfächer (WPF) hervorragend evaluiert. Besonders erfreulich: Auf der Liste der WPF-Lehrpreisträgerinnen und Lehrpreisträger stehen mit Tobias Gethmann und
Marvin Kai Hensch zwei ACH-Studenten sowie mit Nele Uhlig,
Joel Lüthy und Vincent Duske drei ACH-Alumni, die sich alle
bereits in der Lehre engagieren.

60 Studierende vom ACH feiern bei den
Medis 2022
Rund 1000 Studierende aus Hamburg, darunter 60 Studierende aller Jahrgänge vom ACH, haben bei den Medimeisterschaften 2022 vom 1. bis 4. September 2022 in Obermehler teilgenommen und gleich drei ihrer Sport-Mannschaften in Fußball, Handball und Cheerleading aufs Siegertreppchen gebracht. Genau vor 20 Jahren waren die
Medimeisterschaften ins Leben gerufen worden. In diesem Jahr nutzten rund 25.000 deutschsprachige Medizinstudierende aus Deutschland, Österreich sowie osteuropäischen Ländern die Gelegenheit, zwischen Zeltstädten und Event-Bühnen, Sportplätzen und Party-Locations
neue Freundschaften zu schließen und ihr internationales
Netzwerk auszubauen.
Weitere Nachrichten und Bilder vom ACH auf www.asklepios.com/ach sowie auf Instagram und LinkedIn.
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Semmelweis Egyetem

Elhunyt Fonyó Attila
2022. szeptember 22-én, életének 96. évében elhunyt dr. Fonyó Attila egyetemi tanár, professor emeritus, az orvostudományok doktora, az Általános Orvostudományi Kar egykori emblematikus dékánja, az Élettani Intézet korábbi
igazgatója, a hazai orvosképzést mind a mai napig meghatározó, az egyetem életében kiemelkedő személyiség. Dr.
Fonyó Attilát a Semmelweis Egyetem saját halottjának tekinti. Búcsúznak tőle az egyetem vezetői, dr. Merkely Béla
rektor és dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja.
Fonyó Attila 1927-ben született Budapesten. Gyermekkorát Újpesten
töltötte. 1945 és 1951 között általános orvosi tanulmányokat folytatott
a Semmelweis Egyetem jogelődjén, a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán, ahol 1951-ben általános orvosi diplomát
szerzett. 1949-ben demonstrátorként csatlakozott az Élettani Intézethez, ahol 1951-től végzett orvosként folytatta tudományos pályafutását. 1959-1981 között az egykori Klinikai Kísérleti Kutatólaboratórium
és II. Sz. Élettani Intézet munkatársa volt. 1962-ben elnyerte az orvostudományok kandidátusa, 1972-ben az orvostudományok doktora
címet. 1975-ben vette át egyetemi tanári kinevezését. 1981-ben intézetigazgatóként tért vissza az Élettani Intézetbe, melyet 1995-ig vezetett. 1997 óta az Élettani Intézet professor emeritusa volt.
Tudományos szakterülete a biokémia és sejtbiológia határterülete, a
mitokondriális transzportfolyamatok és a bioenergetika mechanizmusainak feltárása volt. Alapvető megfigyeléseket tett a mitokondriumok transzportfolyamataival kapcsolatban, melyek jelentős részben
járultak hozzá a mitokondriális oxidáció és a Mitchell-féle kemiozmotikus folyamatok megértéséhez. Tudományos szemléletében meghatározó volt a celluláris és molekuláris folyamatok megértésére való
törekvés, de emellett – orvosdinasztia tagjaként és saját diagnosztikai tapasztalatai alapján – a gyakorlati orvoslás szempontjai is fontosak voltak számára.
Kiemelt figyelmet fordított a modern tudományos és oktatási megközelítések hazai bevezetésére, a legmagasabb szakmai színvonalú
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
orvosképzés szempontjainak érvényesítésére, az egyetem és az Élettani Intézet nemzetközi kapcsolatainak a kiszélesítésére, a fiatal kutatók fejlődési lehetőségeinek a támogatására, a hazai
orvostudomány nemzetközi elismertségének az elősegítésére. Iskolateremtő tevékenységét mutatja, hogy több mint egy
tucat közvetlen és közvetett tanítványa vezet jelenleg is kiemelkedő hazai vagy nemzetközi (döntően észak-amerikai)
kutatócsoportot. Közülük hárman a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, öten pedig elnyerték az MTA Lendület-programjának a támogatását.
Az Élettani Intézet igazgatójaként támogatta a celluláris és molekuláris élettani szemlélet kialakítását, fiatal, tehetséges
kutatók bekapcsolódását, nyitott és baráti szellemi műhely létrehozását. Nevéhez fűződik a modern celluláris és molekuláris szemléletű élettan-oktatás hazai meghonosítása. Munkásságával megalapozta az Élettani Intézet utóbbi évtizedekben elért sikereit. Igazgatói megbízatásának lejártával egy újabb hatalmas vállalkozásba kezdett: tudását és tapasztalatait
összegezve hozzálátott egy új magyar nyelvű élettan tankönyv megírásának. A már nyolc kiadást megélt, angol nyelven is
kiadott, valamint gyógyszerészhallgatók számára is átdolgozott Az orvosi élettan tankönyve azóta is az orvostanhallgatók
elméleti képzésének meghatározó forrása. Oktatási és kutatási tevékenysége orvosgenerációk elméleti orvostudományi
tudását és szemléletét határozta meg.
1985-1991 között az Általános Orvostudományi Kar dékánja volt. Ezalatt az időszak alatt alapvető reformokat indított el
az ÁOK és az egyetem életében.
Egyetemi tevékenységének egyik legfontosabb része a német nyelvű orvosképzés 1983-as elindítása, majd tíz éven
keresztüli vezetése volt. A német nyelvű képzés sikerére és tapasztalataira alapozva indult el pár évvel később az angol
nyelvű orvosképzés is. Munkájának elismertségét jelzi, hogy 1989-ben a Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének
nagykeresztjével tüntették ki.
Oktatói és kutatói tevékenységével és stratégiai újításaival Fonyó Attila az elmúlt évtizedekben a Semmelweis Egyetem
működésének és a hazai orvosképzésnek az egyik legmeghatározóbb személyiségévé vált.
Mócsai Attila igazgató, Élettani Intézet
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Dr. Fonyó Attila személyében egy emblematikus dékántól búcsú
zunk. Nemcsak a Semmelweis Egyetem rektoraként, hanem megrendült munkatársként és egykori tanítványként búcsúzom.
Dr. Fonyó Attila távozásával pótolhatatlan veszteség érte nemcsak
az Élettani Intézetet és az Általános Orvostudományi Kart – vagyis
közvetlen munkahelyeit –, de az egész Semmelweis Egyetemet, sőt
a teljes magyar orvos- és egészségügyi képzést, melyért egész életében annyit munkálkodott.
Soha nem feledem dr. Fonyó Attila kiváló, didaktikus prezentá
cióit, hallgatócentrikus előadásait – Semmelweis-hallgatóként volt
szerencsém látni és hallani őt, hiszen ekkor az Élettani Intézet tanszékvezető egyetemi tanáraként dolgozott. Olyan óriási hatást tett
ránk, hogy talán nem túlzok, ha azt állítom, miatta szerettem meg
az élettant – az élettani versenyen elért első helyezés után sokáig
kacérkodtam azzal a gondolattal, hogy nála TDK-zak.
Végül nem így történt, a klinikum elcsábított, később mégis közelebbről láthattam munkásságát, mint az Általános Orvostudományi Kar dékánja, hiszen ez idő alatt az egyetemi tanács hallgatói
tagja voltam. Tevékenységét áthatotta a hallgatók iránti szeretet és figyelem, élete végéig végtelen korrektség jellemezte őt.
Nemcsak odafigyelt véleményünkre, de vitás kérdésekben mindkét oldalt meghallgatta, a problémákat konszenzusos alapon, az
egyetem érdekét szem előtt tartva igyekezett rendezni – ahogy
erre csak a legegyenesebb emberek képesek. Dr. Fonyó Attila
nehéz időkben, a rendszerváltás környékén töltötte be ezt a fontos
pozíciót: tisztessége soha nem szenvedett csorbát, hiszen egész
pályája során csak a Semmelweis Egyetem jövőjét tartotta szem
előtt. Kimagasló szerepet játszott abban, hogy az intézményben
40 évvel ezelőtt elindult a német nyelvű oktatás. Mindez, csak
úgy, mint dr. Fonyó Attila teljes munkássága, a mai napig kihatással van az intézmény életére: az idén elindult, az egész akadémiai
éven átívelő, a nemzetközi képzésünket ünneplő International 40
programsorozatunk így előtte is tiszteleg. Nincs ugyanis Németországon kívül még egy olyan felsőoktatási intézmény, ahol ilyen

volumenű német nyelvű oktatás zajlana, mint a Semmelweis Egyetemen – ez pedig döntően dr. Fonyó Attilának köszönhető.
Dékánsága során hármas feladatrendszerünk magas szintű támogatásán túl nemzetköziesítés terén alkotott kiemelkedőt – végig
intézményünk hírnevének öregbítéséért dolgozott, a fáradhatatlan munkakedv, kitartás és odaadás mellé pedig karakán jellem,
hajlíthatatlan egyenesség, bölcsesség és szerénység párosult. Nem
ismertem nála nagyobb dékánt.
Nemcsak a Semmelweis Egyetem tartozik neki örök hálával, de én
magam is. Diplomázás után, heidelbergi tanulmányaimból hazatérve az ő segítségével helyezkedhettem el a Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinikán, mely azóta is szűkebb otthonom és munkahelyem. Soha nem lehetek elég hálás neki ezért.
Példaértékű hozzáállása a mai napig követendő az egyetem vezetői előtt: önzetlenül támogatta a fiatalokat, tehetséges tanszékvezetőket, döntéseit soha nem az motiválta, hogy magának címeket, előnyöket vagy kiváltságokat szerezzen – csak a Semmelweis
Egyetem jövőjét tartotta szem előtt. Talán ennek köszönhető, hogy
az Élettani Intézet azon kevés professzorai közé tartozott, aki nem
lett akadémikus – ebben is hasonlított egyetemünk olyan büszkeségeire, mint dr. Szabó Zoltán, dr. Papp Zoltán vagy dr. JuhászNagy Sándor professzorok.
Kedves Professzor Úr, soha nem múló szeretettel, tisztelettel és
hálával emlékezem Rád! Emléked kitörölhetetlen marad nemcsak
bennem, de a Semmelweis Egyetem immár több mint 250 éves
történetében is. Mérhetetlenül örülök, hogy megélhetted, amikor a Szenátus odaítélte számodra intézményünk legmagasabb
kitüntetését, a Pro Universitate Életműdíjat – elmondhatatlan fájdalom azonban, hogy az elismerés ünnepélyes átadására, portréd
leleplezésére már csak posztumusz kerülhet sor. Békesség legyen
Veled, és a Jóisten áldása kísérjen utadon! Mi a dékánok dékánjaként tovább őrizzük arcod, hangod, mozdulataid, s bennünk, egykori tanítványaidban, tisztelőidben, munkatársaidban élsz tovább!
Dr. Merkely Béla, rektor

Szeptember 21-én, szerdán, egy nappal halála előtt beszéltem
Fonyó Attila professzor úrral. Örömmel újságolta, hogy pacemakert kapott, remek ellátásban részesült, szinte új életet kezdhet.
Alig várta, hogy hazaindulhasson. Ezért is sokkolt a hír másnap,
amikor értesültem a haláláról.
Először 2008 őszén, a Semmelweis Egyetemre érkezésem után két
hónappal találkoztam vele, amikor személyesen hívtam meg intézetünk, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet alapításának 60. évfordulójára tartott ünnepségünkre. Szinte azonnal ugyanarra a frekvenciára kerültünk, barátokká váltunk, és ez a barátság kitartott
élete utolsó percéig. Az ünnepség után személyesen felkeresett, és
bátorítást adott az intézet igazgatásához, ami nekem lelki értelemben óriási erőt adott. Az utóbbi években szoros kapcsolatban álltunk, többször meglátogattam otthonában, ahol mindig nagy szeretettel és barátsággal fogadott. Gyermekének éreztem magamat.
Dr. Fonyó Attila élete utolsó pillanatáig szellemi frissességben töltötte mindennapjait, kiváló volt a memóriája, rendkívül érdekelte
az egyetem élete, a tudománya fejlődése, és általában a tudomány
és a kultúra. Idén tavasszal invitált, hogy – készülve a nemzetközi
oktatásunk elindulásának 40. évfordulójára – elmesélje a képzés
beindításának igazi történetét. Szerénysége nem engedte rivaldafénybe kerülni a jubileumi ünnepeken, de ugyanakkor az igazságba vetett hite miatt fontosnak érezte, hogy a tényekkel mindannyian tisztában legyünk.
Idén júniusban azzal hívott fel, hogy tudomására jutott egy összefoglaló könyv Romhányi György professzorról, a legendás pécsi
patológusról. Miután eljuttattam neki egy példányt, egy nap alatt
kiolvasta és örömmel mesélte, hogy milyen kedves emlékeket idézett fel benne a könyv.
Dr. Fonyó Attila alapos, az apró részletekig körültekintő, gondoskodó ember volt, aki az emberi kapcsolataiban is gyakorolta a nil
nocere szabályt. Nagyon vigyázott arra, hogy ne ártson, mindig

óvatosan és bölcsen fogalmazott. Olyan kedvesség lengte körül,
amit ritkán tapasztal az ember. Gondoskodó alapossága visszaköszön minden munkájában, kezdve a bioenergetikai kísérleteitől a
dékáni tevékenységéig.
Szélesen művelt személyiségét szerénység és alázat jellemezte, a
tolakodó és hivalkodó viselkedéstől mindig távol tartotta magát.
Rendkívüli módon érdekelte a színház és különösen a komolyzene,
elképesztő mennyiségű zeneirodalmat gyűjtött össze. Amint tudomására jutott, hogy csellóztam, egy eredeti Pablo Casals CD-vel
ajándékozott meg, amit különös becsben tartok.
Kihívásokkal, hányattatottsággal, nehézségekkel terhelt életútja
ellenére életigenlés, szeretetteljesség, kedvesség áradt belőle,
mindig kész volt a segítségnyújtásra, az odafordulásra. Egész életpályája a Semmelweis Egyetemhez kötötte, mindenkit ismert az
intézményben, de rendkívül diszkrét emberként soha nem élt vis�sza ezekkel az ismereteivel.
Öt éve jelent meg Kilenc évtized címmel önéletrajzi könyve, amelyből egy mélyen érző, mélyen hívő, lelkileg érzékeny, emberséges,
szeretettel és gondoskodással teli, őszinte jellemű személy bontakozik ki, aki személyesen élte át a történelem nagy viharait. Mindig
hála és köszönet volt a szívében, és ezt ki is fejezte. Munkájához,
tantárgyához érzelmileg kötődött, vallotta, hogy megszállottként,
belső tűztől hajtva érdemes tanulni és dolgozni.
Nagyra értékelte, ha ez az érzelmi kötődés kialakul a hallgatók,
illetve a munkatársak részéről is a tantárgyhoz, a hivatáshoz, mert
úgy tartotta, enélkül nem lehet az orvosi pályát magas nívón
művelni. Örömmel fogadta a hírt, hogy életműdíjat kap az egyetemtől, és nagy szomorúság számomra, hogy az átadását már nem
élhette meg.
Dr. Kellermayer Miklós,
az Általános Orvostudományi Kar dékánja

2023-as falinaptárunkkal hozzájárulunk a jövő sikeréhez!
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