Hangody László Professzor Úr 60 éves

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük Hangody László Professzor Urat
60. születésnapján!
35 évvel ezelőtt friss diplomásként
került az Uzsoki Utcai Kórház nagymúltú
Ortopéd–Traumatológiai
Osztályára.
Ebben az időben Benedek Tibor Tanár Úr
majd Antal József főorvos Úr vezették az
osztályt, és az Ő munkásságuk, szakmai
útmutatásuk, szemléletük határozta meg
életét, felívelő orvosi pályáját.
A későbbiekben Sükösd László Tanár
Úr nyitottsága az új, modern eljárások
felé tette lehetővé a szakmánk továbbgondolását, a kísérletezésre és új megoldásokra való törekvést, amiben a pályája
elején lévő ifjú kollégánk úttörő munkát
végzett. A kezdeti sikerek után, hihetetlen
lendülettel, munkabírással, szakmai igényességgel vitte tovább a porcsebészet és
a porckutatás tudományágát. Az elvetett
magból terebélyes fát nevelt, amelynek
sok ága számtalan kollágánk tudományos
kedvét táplálja mai napig is, teremtve
ezzel új iskolát osztályunkon.
16 éve vette át osztályunk vezetését.
Neki köszönhetjük, hogy azóta kórházunk, illetve szakmánk nemzetközi elismerést, és megbecsülést kapott.
Elődjei hitvallását követve hirdette az ortopédia és a traumatológia összetartozását és ezzel a
közös mozgásszervi sebészet élharcosává vált. Eddigi munkáját töretlen lendülettel viszi tovább,
példa értékű a szakmai tudása, humánus hozzáállása, szellemisége, amelyet tovább örökít fiainak
és munkatársainak egyaránt.
További munkájához kívánunk nagyon jó egészséget, erőt és sikereket valamennyi munkatársa
nevében.
Dr. Gábor Antal
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Dr. Hangody László orvosdinasztia tagjaként, 1958. május 20-án, Kiskunhalason született.
„Summa cum laude” minősítéssel végezte el a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Karát, 1982-ben. Tizenkét évvel az egyetem befejezése után, 1994-ben
védte meg „Az ízületi porckárosodások sebészi kezelése” címmel írt kandidátusi értekezését.
A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2000-ben nyerte el, „A terhelő felszíni
porcfelszínkárosodások sebészi kezelése” című értekezésével. 2002-ben, az új manuális tömb átadásának évében vette át kórházunk Ortopéd–Traumatológiai Osztályának vezetését. 2003-ban
habilitált a Debreceni Egyetemen és ugyanebben az évben szerzett egyetemi magántanári címet
is. 2010 óta vezetője a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Traumatológiai Tanszékének, egyben szakmai igazgatója a Péterfy Kórház Baleseti Központjának.
Hangody Professzor 1992-ben vezette be a mindennapi mozgásszervi sebészeti gyakorlatba
az általa szabadalmaztatott, mozaikplasztikaként híressé vált műtéti eljárást, a térdízületi, körülírt
porckárosodások műtéti kezelésére. Azóta ez az eljárás a világon a leggyakrabban alkalmazott
modern porcfelszínképző műtéti technika, évente több mint negyvenezret végeznek belőle. A
magyar innováció eredményeinek nemzetközi elismeréseként, az Orthopedics Today, a világ egyik
legtekintélyesebb tudományos szaklapja “Top Ten Medical Advances in 1996” díjjal tüntette ki. A
folyóirat szerkesztősége évente értékeli a szakma haladását leginkább befolyásoló és szolgáló tíz
legfontosabb eljárást.
Konzultáns sebész az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban és Svájcban.
Nemzetközi tudományos találkozókon 367 előadást tartott, 243 cikket és könyvfejezetet írt, 11
szabadalma van (ebből kettő magyar, kettő német és hét amerikai). Idézettsége: 4748, független
idézetek száma: 4250, összegzett impakt faktora: 31.799.
Az Észak-Amerikai Artroszkópos Társaság tiszteletbeli tagja 2004 óta (Arthroscopy Association
of North America – AANA: Honorary Member). Számos nemzetközi szakmai társaságban töltött
be funkciót. Nemzetközi társasági tagságai: International Cartilage Repair Society (ICRS); member
of the Executive Board 1997 óta; European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and
Arthroscopy (ESSKA): member of Board at Large 2000-2004; American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS): international affiliate member 1996 óta; International Society of Arthroscopy,
Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS): international affiliate member 2000
óta; German Orthopaedic and Trauma Society for Sportsmedicine (GOTS): tag 2001 óta; European
Federation of Orthopaedic and Trauma Societies (EFORT) Trauma Task Force vezetőségi tagja
2011 óta.
Számos nemzetközi szaklap munkáját segíti széleskörű szakmai ismereteivel. Ezek közül, a
teljesség igénye nélkül említendő a The Knee (Elsevier Science), szerkesztő bizottsági tagság
1999-től, az Arthroscopy and Joint Surgery – szerkesztőbizottsági tagsága 2005-től, az Artroplasti,
Artrorskopik Cerrahi (Turkish Journal of Arthroplasty, Arthroscopic Surgery), International
Advisory Board tagsága 2000-től, valamint a The Scientific World Journal szerkesztő bizottsági
tagsága 2011 óta.
Rendkívüli munkabírásának és ambícióinak köszönhetően nemzetközi munkái és kötelezettségei mellett, mindig volt ideje a hazai mozgásszervi sebészet és ezen belül az általa vezetett
tanszék és osztályok szakmai fejlődésének elősegítésére. Ennek megfelelően a Magyar Ortopéd
Társaság vezetőségi tagja 1997 óta; elnöke 2003–2005-ben volt. 1999 óta a Magyar Traumatológus Társaság vezetőségi tagja. 1996 óta a Magyar Artroszkópos Társaság vezetőségi tagja, titkára 1996–1999 között, elnöke 2010-től. Az Ortopéd Szakmai Kollégium elnöke 2009–2011-ben,
a Szakmai Kollégium Traumatológiai Tagozatának elnöke 2011 óta. PhD témavezető 2000 óta.
Hangody Professzor Úr 2013 óta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Az Uzsoki Kórház Ortopéd–Traumatológiai Osztályán, jó hangulatú, egységes, sok tekintetben
baráti hangulatú munkaközösséget vett át további vezetésre, s ezt az egységet sikerült megtartania, a nehezedő külső körülmények ellenére is.
A közösségért végzett szakmai és emberi munkáját is számos díjjal honorálták. 2007-ben Nagykáta város és Pest megye Díszpolgára lett, ugyanebben az évben az Orvosi Hetilap Markusovszky
Díját, valamint a Magyar Ortopéd Társaság Dollinger Gyula Díját nyerte el. 2011-ben Jendrassik
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Ernő díjas lett, s ugyanebben az évben Budapestért Díjjal honorálták a fővárosért végzett munkáját. Ugyancsak 2011-ben Príma Díjat kapott, a tudomány kategóriában. 2013-ban Lumniczer
Sándor Emlékérmet, 2015-ben Gábor Dénes díjat, Dr. Szabó György díjat (Hemingway Alapítvány)
kapott, 2017-ben Széchenyi-díjat, Batthyány–Strattmann díjat, Akadémia Szabadalmi Nívódíjat
kapott.
Az Uzsoki Kórház egész kollektívája nevében szívből gratulálunk eddigi eredményeihez, további munkájához nagyon jó egészséget kívánunk.
Dr. Szerb Imre
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