Tudományos és kulturális események is várhatóak a
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A Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett 2018-as
Semmelweis-emlékév során számos tudományos és kulturális program megrendezésére
készül a Semmelweis Emlékbizottság, a többi között szoborállítással, szabadon választható
kurzussal és emlékelőadással. Nemcsak a Semmelweis Egyetemen, hanem országszerte
megemlékeznek az anyák megmentőjéről: az emlékévi fővédnök Áder János köztársasági
elnök, az egyetemié Dr. Szél Ágoston rektor.
A Semmelweis Emlékbizottság elnöke, Dr. Rosivall László,
a Kórélettani Intézet egyetemi tanára beszámolt arról, hogy
az előkészületek már csaknem egy évvel ezelőtt
elkezdődtek, amikor több hazai és nemzetközi szervezettel,
oktatási
intézménnyel,
valamint
külhoni
nagykövetségeinkkel vették fel a kapcsolatot, hogy minél
szélesebb körben emlékezzenek meg Semmelweisről, és
tisztelegjenek szellemi hagyatéka előtt. Dr. Rosivall László
hozzátette, többen már jelezték, hogy csatlakoznának az
emlékévhez. Így például várhatóan Tokióban, Genfben, Los
Angelesben is állítanak egy-egy Semmelweis-szobrot,
hasonlóan a 2015-ben Teheránban felavatott bronz
alkotáshoz. A Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó
Épületében pedig Madarassy István szobrászművész
kétalakos – várandós nőket ábrázoló – szobra kap majd
helyet – sorolta Dr. Rosivall László.
Az emlékév kulturális eseményeinek nyitó eseményeként
2017. október 9-én a Magyar Nemzeti Színházban mutatták be Jens Bjørneboe „Semmelweis”
című drámáját, felolvasó színházi előadás formájában – mondta az emlékbizottság elnöke
hozzátéve, hogy Mécs Károly segítségével azon dolgoznak, hogy jövőre az előadás
bekerüljön a színházi programba. Szintén idén ősszel került színpadra New Yorkban
Raymond Lustig zeneszerző Semmelweis életét feldolgozó operája, aminek magyarországi
bemutatójáról már elkezdődtek a tárgyalások. Emellett az egyetem a Semmelweis
Orvostörténeti, valamint a Magyar Nemzeti Múzeummal közös kiállításra készül, melyben
olyan új szerzemények, Semmelweis-kéziratok és relikviák is helyet kapnak majd, amelyeket
még sosem láthatott korábban a hazai közönség – mondta Dr. Rosivall László.
Az emlékév programjai között kiemelkedő események a hazai és nemzetközi tudományos
megemlékezések, lesz például nemzetközi Semmelweis Emlékülés a Semmelweis Egyetem
és a Magyar Tudományos Akadémia közös szervezésében és nőgyógyászati tudományos
konferencia a Balatonon emlékszimpóziummal, illetve magyar-iráni közös tudományos
üléssel, mely a 2015-ös Iránban szervezett együttműködés folytatása – ismertette az elnök.
Mindezek mellett Semmelweis-emlékbélyeget, emlékérmet, egyetemi emléklevélpapírt
készítenek, a hallgatók számára szabadon választható orvostörténeti kurzus indul az anyák
megmentőjéről angol és magyar nyelven. A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének
bevonásával több mint húszezer középiskolás vehet majd részt emlékelőadásokon, tanulmányi
versenyeken és színházi előadásokon – mondta Dr. Rosivall László.

Semmelweis 200. születésnapjára tervezi a bizottság
megjelentetni a Semmelweis Kiadó gondozásában a
Semmelweis Ignácról szóló emlékkönyvet, mely az
eddigi irodalomban kevésbé feldolgozott kérdéseket
is elemzi majd hazai és nemzetközi szerzők
segítségével. Szó lesz benne például a Semmelweisopera
születéséről,
Semmelweis
halála
körülményeinek elemzéséről, a Semmelweiskehelyről és a Semmelweis Múzeumról, Semmelweis
„Keletre indulásáról”, a szobrát készítő művész,
illetve a gyermekágyi láz pathomechanizmusát
tárgyaló német nyelvű híres műve fordítójának
tapasztalatairól, az Antall József által felkutatott
Semmelweis-kultuszról, a hazai és a világ
Semmelweis-bélyegeiről, és így tovább. A bizottság
az Alumni Igazgatósággal és a Semmelweis Egyetem
Baráti Körével együttműködve Semmelweis-sétákat,
túrákat és emlékfutást tervez, valamint a célok között
szerepel a Szent Rókus Kórház előtti kis tér átnevezése Semmelweis térré – sorolta Dr.
Rosivall László a további eseményeket. Egy magyar, angol és iráni nyelvű Semmelweis-film
készítése már meg is kezdődött, és az emlékbizottság elnökének reményei szerint a
Semmelweis Kilátó megnyitására is sor kerülhet a Nagyvárad téren.
Az emlékév méltó megünneplése azért is fontos, mert a további fejlődéshez az előre nézés és
visszatekintés az elődökre egyaránt elengedhetetlen – mondta Dr. Rosivall László, aki szerint
Semmelweis Ignác hagyatéka több szempontból is kiemelkedően hasznos: egyrészt a fiatal
generáció számára kellenek a hozzá hasonló elszánt és nagy tudású példaképek. Másrészt a
Semmelweis-doktrína ma is érvényes és aktualitás az orvosi gyakorlatban, a higiénia és a
kézmosás hiánya még a 21. században is gondokat okozhat, ahogy a nagy tekintélyű
nemzetközi folyóiratok hasábjain ez nap mint nap olvasható – tette hozzá. Ezért az emlékév
tervei között például egyetemi, majd országos, sőt az egész régióra kiterjesztendő ún.
„Semmelweis-Tiszta kezek mozgalom” elindítása is szerepel, mely a jelenlegi helyzet
felmérése mellett az alapos és helyes kézmosás fontosságára hívja fel a figyelmet, és segíti
annak szigorú, előírások szerinti betartatását.
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