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Búcsú Árkosi Kós Rudolf Professzor Úrtól
(1915–2014)
Kós Rudolf sebész professzor több mint négy évtizedes
sebészi pályafutását – annak jelentős részét – a történelem
vészkorszakos évtizedeiben élte meg, több munkahelyen is
szolgálva szeretett hivatását. Két évtizedet töltött – 1942 és
1963 között – a Budapesti Orvostudományi Egyetem Baross utcai Sebészeti Klinikáján, nagynevű, híres sebész professzorok mellett: Bakay Ádám és Sebestyén professzorok
voltak nagyra becsült, tisztelt, szeretett mesterei.
1949–50-ben – szakszervezeti utasításra – a csepeli Vas
és Fémművekbe vezényelték másnaponkénti éjszakai ügyeletre, a klinikai munkája mellett. A rosszul felszerelt üzemekben a munkavédelmi eszközök és megfelelő szabályok nélkül dolgozókat sok baleset érte. Egy-egy ügyeletben
15–20 beteget kellett ellátnia, főleg súlyos kézsérülteket,
akiket aztán Sebestyén professzor engedélyével a klinikán
tovább kezeltek. E munkája során ismerte fel, hogy a kézsérülések ellátásához nincsenek megfelelő eszközei. Sebestyén professzor segítette, hogy a legfontosabb szakkönyveket, és az akkori kornak megfelelő korszerű kézsebészeti műszereket beszerezhesse.
1958-ban eljutott Linzbe, Jörg Böhler osztályára, ahol megismerkedett a Bunnell-i elvek szerint
művelt kézsebészettel, számos műtétet látott, s ezek sokaságáról fotódokumentációt is készített.
Linzből hazatérve minden szabad percét a könyvtárban töltötte, képezte magát, referátumokat,
közleményeket írt, melyekben a kézsebészeti műtétek során szerzett tapasztalatairól számolt be.
1961-ben kiadta „A kéz sebészete” című könyvet, amely nekünk utódoknak mindennapos szakmai bibliánk lett. A könyvet 1966-ban orosz nyelvre is lefordították, s kiadták a
Szovjetúnióban. Még ugyanebben az évben a Magyar Tudományos Akadémián kandidátusi fokozatot szerzett kézsebészeti témában írt disszertációjával.
1963-ban Mester Endre professzort nevezték ki a Klinika élére, s Kós Rudolfot az így megüresedett Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház Sebészeti Osztályának élére főorvosnak. 1976-ban kapta
meg a már megszolgált egyetemi tanári címet.
Hite és emberi nagysága felülemelkedett a kor méltatlan döntésein! Írásai, műtéti újításai, tanítása, publikációi, könyvei a legnagyobbak közé emelik! Gazdag életútját kitüntetések sorával honorálták. Ezek közül a legkiemelkedőbbek:
•
Elismerő Oklevél a Főváros ostroma alatti tevékenységéért, 1945-ben;
•
Markusovszky Díj;
•
A Magyar Sebészetért Kitüntetés;
•
A Vöröskereszt nagycsillaga;
•
Pro Chirurgia manus Hungaricae Emlékérem;
Ez utóbbit azon elévülhetetlen tevékenységéért adományozta a Magyar Kézsebész Társaság,
amely úttörő szerepet játszott a hazai korszerű kézsebészet létrehozásában.
Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük!
Prof. Emer. Dr. Renner Antal
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In memoriam Dr. Zádory Attila
Dr. Zádory Attila, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Traumatológiai Osztályának nyugalmazott főorvosa 1937-ben született, és
2013. novemberében hunyt el. 1967-ben sebészetből, 1969-ben baleseti sebészetből
vizsgázott.
Ő annak az orvos-korosztálynak volt oszlopos tagja, aki a születő önálló magyar traumatológia felépítésének alapjait 1963-től
Kecskeméten, a Megyei Kórházban Prof. Dr.
Dömötör Endre mellett korán elsajátította.
1976-ban került Kiskunhalasra, ahol a sebészeten belül, mint a Traumatológiai részleg vezetője kezdte meg vezetői tevékenységét. 1987től, mint az önálló baleseti sebészet osztály megszervezője és vezetője tevékenykedett. Ezen munkássága alatt a régióban megteremtette az akkori kor modern operatív traumatológiai ellátását.
Ez nem csak az új, korszerű AO elvek mentén kialakult osteosynthesis meghonosítását jelentette,
hanem azt a komplex szemléletet is, amely az utókezelés, rehabilitáció, prevenció egységét képviselte.
1998-as nyugdíjba vonulását követően további 10 évig a szakmától nem eltávolodva traumatológiai szakrendelést vezetett. Ennek a tevékenységnek súlyos betegsége, majd halála vetett véget.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
Dr. Nagy József
osztályvezető főorvos
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház,
Traumatológiai Osztály
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