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Műtéttan ma: megváltozott a sebészi technika  

Nagy feltárás helyett videoendoszkópia – „kulcslyuk-sebészet” 

Új műszerek 



Megváltozott a műtő 

Szike helyett! 
ultrahangos, elektromos vágó 



Technológiai fejlődés: 
megváltoztak az oktatás szempontjai 

+ 

Hagyományos sebészi mozdulatok + „video-látásmód” 

Szokatlan kezelésű, új műszerek,  
fokozott szellemi igénybevétel 

Három dimenzióban dolgozunk, de csak két dimenzióban látunk 



Előzmények: 

 
• 1951.okt.31: Eü. Min. rendelet (II.1400/T/2-5.) 

  hidegháború és a politikai szándék 
 
 Tájanatómiai és műtéttani Intézet:  
 Bornemissza György egyetemi doc. (Oktatás: 1951/52 II. félév) 
 

• 1953. márc. 1: Nagy Dénes egyetemi doc. 
 1953. szept: Sebészeti anatómiai és műtéttani Intézet 
 
• 1965. május: Nagy Dénes prof.  - nem tér haza német tanulmányútjáról 

 – visszavonják tanszékvezetői megbízatását. 
 

• 1966.febr.16: az egyetemi tanács az Intézet további működésének 
 szüneteltetéséről dönt. 
 



Műtéttani Intézetek hazánkban 

2010 



Előzmények 

 
43/2008-2009. (2009. június 9-i) KT számú határozata:  
 
A kari tanács nyílt szavazással, egyhangúan döntött a 
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet karunkon történő 
létrehozásáról. 

 
 
 Feltételek: csupán az elhatározás….. 
   nehéz gazdasági körülmények! 
 
 
 

 





2010 július 1:  
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet  

 



2010. jun 17. 
 
Tisztelt Dékán úr!  
 
Wéber professzor úr július 1-ével már szeretne itt lenni és valamelyik szobában 
leülni (?!). Juhász Kálmánné Kati még a Graduális képzésnél a könyvtárban 
átmenetileg esetleg maradhat, míg a szobák felszabadulnak.  
  
Tisztelettel kérem segítségüket a helyiséggel kapcsolatos probléma 
megoldásában. 
  
Köszönettel: 
  
Juhász Irén 
igazgató 
NET Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság 
 

Romantikus kezdet 



2010. jun 18. 
 
Kedves Professzor Úr!   
  
Az elmúlt hét eseményei a röviden a következők:   
 
Úgy tűnik, hogy végleges helyünkről a döntés megszületett: a 16. emeleten a 
1606, 1607, 1608 szobákat kaptuk meg. Tegnap megnéztem az illetékes 
szakemberekkel együtt, mindhárom helyiség teljes felújításra szorul. Az erre 
vonatkozó árajánlatot elkészítik, amit természetesen módosítanak majd Professzor 
úr igényeinek megfelelően.  
  
Professzor úrnak ideiglenesen a NET első emeletén lévő Díszpáholyban tudnak 
helyet biztosítani.  
 



A díszpáholyban kezdtünk…. 

de…komoly kihívás! 
oktatás és kutatás beindítása 

személyi és technikai  
feltételek biztosítása, 
gazd.-i nehézségek! 

Nincs is ennél jobb hely… 



Az út-törők 

Prof dr. Sándor József  
Ferencz Andrea, egy. adjunktus 
  + Két tanársegédi állás 
titkárnő: Juhászné Kati 



Első oktatói megbeszélés 

KSMI „külsősei” (2011.jan 15.)  
 

• Csáky Gergely (Debrecen) 
• Toronyi Éva (Transzplant Kl) 
• Salló Zoltán (Eger)  

 
• Bereczki Biborka PhD rezidens 

(Kútvölgyi),  
• Kormos Katalin rezidens (Kerepestarcsa),  
• Lévay Bernadett (AEK Plasztikai Seb)  
• Pap Géza szakorvos, (István kh) 
• Saftics György segédorvos (István kh)  
• Sebestyén Judit rezidens (István kh) 
• Sztipits Tamás rezidens (István kh) 
• Tóth Gerda rezidens (István kh) 
• Völgyi Réka rezidens (István kh) 

 
• Kapás Mónika - labortechnikus 

 



IDŐPONT: 2010. augusztus 27. 11.30 
HELYSZÍN: NET Díszpáholy 
JEGYZŐKÖNYVET 
KÉSZÍTETTE: 

Juhász Irén OET ügyvezető, OET titkár, KSMI 
gazd.vezető 

KSMI beruházás egyeztető megbeszélés  

A. variáció: KSMI marad a XI. emeleten, az oktatóba felköltözik az Sz1-ből és a 
kisműtétes oktató a pincébe kerül (Izotóp terület nehezen megközelíthető, a 
hőközponti terület lehet még elvileg a Batsányi utca felőli bejárással), de ott 
nincsenek ablakos helyiségek (légtechnika és világítás!!!!). 
 

B. variáció:  A Mentálhigiéné földszinti nagyelőadója + 2 szobája helyet cserélne a 
KSMI-vel egy az egyben. Ideális megoldás, földszinten van, ablakok vannak 
udvarra nézően, de kérdés Török Péter igazgató úr beleegyezne-e? 
 

C. variáció: marad a KSMI a XI-en a javasolt lift előtérből bejárással. 
 



I szektor II.szektor III.szektor IV.szektor V.szektor VI.szektor VII.szektor VIII.szektor IX.szektor X.szektor 

260 320 320 640 640 640 640 640 320 260 

lift mögötti 
lift és 
lépcsőház előtér 320 320 320 330 320 320 320 320 320 320 

360 
wc                         ffi   

"J" blokk   lift "C" előtér átvevő         15.   18.          piszoár konyha 

zuhany     1122 1121 1120 1119     16.     1115 női  női 1112 

mosdók     10. 11. 12. 13. 13/1 1118   1116/1   19. 6. 7. 

4. lift "B"             hűtőszoba 1117 17.     kézmosók   

                14.     1116/2     kézmosók   

200 öltöző lift "A" 1. 9. Központi Labor   

"H" blokk         

                        lift   

  főlépcsőház                       bejárat   

3. 2.   1104         23/1             

      27.                       

640         Titkárság Prof szoba   orvosi szoba 

 orvosi szoba 

         füstmentes   

"G" blokk   lépcsők előtér 1105/1 1105 1106   1107   1108 1109   1110 lépcsőház 1111 

3/1     26. 25.   24. 23. 23/2 22. 21.   20. 5. 8. 

                              

                              

100 m2 NET XI em 



XI-em: Táptalajkonyha 



A nagy átalakítás 



Valahol azért dolgozni is kell….. 



2011.01.21  1966. 02. 16.   45 év 



Laparoszkópos oktatóterem  
fiatal kollégák fejlesztése, rektori támogatás 

Transzkontinentális telementoring 



Oktatóműtő őse 



Oktatóműtő – már tervezzük az első gyakorlatokat 



Aztán a megnyitó  



 

Kezdő csapatunk  

Előtte: 

 

„szárazedzés”:   

 2011. január 17-21-ig 

Mindenki felkészül egy-egy 

témakörből  

Naponta két gyakorlat 

áttekintése 

A 2010/2011. tanév II. félévében indult el a tárgy oktatása:  338 magyar hallgató 



Szt. László Kórház  
Sebészeti Műtő 

 
„Train the trainer” 



Műtéttani alapismeretek 

• Az egy féléves, kollokviummal záró tárgyat heti egy óra tantermi 
előadással és kéthetente végzett három óra gyakorlattal oktatjuk a III. éves 
hallgatóknak.  
 

• A hallgatók megismerik a műtői viselkedés szabályait, a sebészi eszközöket 
és a legfontosabb műtéttechnikai fogásokat, ezáltal képessé válnak az 
alapvető orvosi beavatkozások elvégzésére.  
 

• Idegen nyelvű oktatás 2013-ban indult. 

 

• Jelenleg: magyar, angol és német nyelven  
 

• A hallgatói létszám folyamatosan nő, a 2016/2017. tanévben 412 magyar 
és közel 300 külföldi medikus oktatását végzi intézetünk.  

 

 



Gyakorlati oktatás prioritása  

A kézügyesség a gyakorló orvos alapvető ismérve!! 

A hallgató önmaga is megéli a 
társaihoz viszonyított 

teljesítőképességét és ez 
döntően befolyásolhatja 

további szakmai orientációját.  

Cél: készségfelmérés - készségfejlesztés 



Semmelweis Egyetem, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 
2014/2015. tanév I. félév 

„SUTURA” tanulmányi  verseny 
2014. november 20. 

Értékeljük az öltések 
- Helyességét 
- Távolságát 
- Szimmetriáját 
- Feszességét- lazaságát 
- Sebszélek egyeztetését 
- Csomó helyzetét 



„LAPAROSZKÓPOS” tanulmányi verseny 

2014. április 4 és 5 között a KSMI és az egyetem TDK Tanácsa első alkalommal szervezte meg a 
„Nemzetközi laparoszkópos készség felmérő versenyt”.  



Kutatók éjszakája 

PROGRAM: 

• Műtőtermi bemutató és sebészeti gyakorlás 

• Robotsebészet 

• Video-endoszkópos sebészet gyerekeknek 

• Video-endoszkópos sebészet 

 





2012. november 15  



“George Berci” Sebészeti  
Gyakorló és Kutató Laboratórium 

Herceghalom: 2012. november 15 



Alapszintű, haladó laparoszkópos tanfolyam 
Laparoszkópos  varrástanfolyam 

Sebészeti Skill Tréning Program 



Az elmúlt hét évben sikerült létrehoznunk egy olyan 
műhelyt, mely  

-integráns része a Semmelweis Egyetem graduális és 
posztgraduális oktatásának,  
-a kar intézetei számára  igényes háttér a nagy állatot 
igénylő kísérleti kutatások végzéséhez.  



Műtéttan 150 évvel ezelőtt 











Elektrosebészet……. 








