In memoriam Dr. Tóth Kálmán
(1957-2018)
Dr. Tóth Kálmán 1957-ben született Miskolcon, középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte. 1975-ben felvételt nyert a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi karára. Diplomáját 1981-ben szerezte meg ”summa cum laude”
minősítéssel. 1985-ben ortopéd sebészeti szakvizsgát, 2011-ben traumatológiai szakvizsgát
tett, mindkettőt kiváló eredménnyel. 1981-1989 között a II.számú Sebészeti Klinika
Ortopédiai osztályán tanársegédként, majd a megalakult Ortopédiai Klinikán 1992-ig
adjunktusként dolgozott. A klinika intézetvezető helyettese volt 1998-ig. 1998 és 2004 között
a Bács–Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház Ortopédiai osztályának osztályvezető főorvosa
volt. 2004-től a Szegedi Tudományegyetem Ortopédiai Klinikájának tanszékvezetője. Az
1995-ben megszerzett kandidátusi kinevezése után 2003-ban habilitált. 2012-ben védte
nagydoktori disszertációját. 2010-ben ”Honoris Causa” címmel tüntette ki a temesvári
Romániai Victor Babes Egyetem. 2015-ben elnyerte a Dollinger Emlékérmet.
2009 óta az ortopéd- traumatológia szak grémiumvezetője, tutora, 2011-től az
Egészségügyi Szakmai Kollégium Ortopéd Tagozatának vezetője volt.
Számos hosszabb-rövidebb tanulmányúton vett részt Németországban, az Egyesült
Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban.
Magyarországi társasági tagságai: az Egészségügyi Szakmai Kollégium Ortopéd Tagozatának
vezetője, Magyar Ortopédiai Társaság vezetősége, Magyar Lábsebészeti Társaság vezetősége,
Gerincgyógyászati Társaság, Magyar Biofizikai Társaság.
Nemzetközi társasági tagságai: EFORT, SICOT, AOFAS, SOROT.
Tudományos közleményeinek száma meghaladja a 160-at, ebből idegen nyelvű 44, számos
tankönyv fejezetének szerzője volt, több, mint 650 tudományos idézettsége van. Vezetése
alatt a klinikán négy munkatársa PhD fokozatot szerzett.
Pályakezdő orvosként 1982-ben kerültem mellé, az akkor még II. számú Sebészeti
Klinika ortopédiai részlegén. 1989-ben az újonnan megalakult Ortopédiai Klinika orvosai
lettünk Mészáros Tamás Professzor Úr vezetése alatt. Együtt izgultuk végig első önállóan
végzett csípőprotézis műtéteinket. Hamar kitűnt kiváló manualitásával, problémamegoldó
képességével, jó értelemben vett szakmai bátorságával. E képességeit sikeresen alkalmazta és
fejlesztette tovább, mikor 1989-ben elnyerte a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
Ortopédiai osztályának vezetését. A klinikán megszerzett ismeretei révén jelentősen
megnövelte az osztály műtéti teljesítményét, egyre nagyobb arányban alkalmazta a
csípőízületi protetikában a cement nélküli technikát. Kollégáival évekkel később is baráti
kapcsolatot ápolt.
2004-ben tért vissza az Egyetemre. Vezetése alatt a Klinika nagyízületi endoprotetikai
centrummá vált. A standart technikák tökéletesítése mellett nyitott volt az új módszerek
alkalmazására is (resurfacing, metaphysialis protézisek). Nagy hangsúlyt fektetett a növekvő
számú revíziós műtétek időben történő ellátására, a műtétekhez szükséges eszközigény
biztosítására (cement nélküli technika, revíziós rendszerek, csontbank). Külön profilként
művelte a lábsebészetet, a komplex előláb deformitások kezelését, a gyermekkori lúdtalp

műtéti kezelését. Tapasztalatait számos lábsebészeti kongresszuson ismertette hazánkban és
külföldön, ezek egy részét szervezte is.
Tudományos, kutatási tevékenysége kezdetben a statikai lábbetegségek
tanulmányozására, pedobarográfiás vizsgálatokra irányult. Kandidátusi disszertációját is e
témakörből írta. Később a csípőízületi protetika új törekvéseinek alkalmazására,
eredményeinek vizsgálatára, a revíziók megoldási lehetőségeire koncentrált. Doktori
értekezésében e területeken szerzett tapasztalatait foglalta össze.
Lehetőséget adott kollégáinak gyermekortopédiai tudásuk fejlesztésére, többen
tanulmányúton voltak az Amerikai Egyesült Államokban, gyermekortopédiai centrumokban.
Gerincsebészeti profilunk, scoliosis műtétek, ágyéki stabilizáló műtétek száma az utóbbi
években kissé visszaesett, terve volt e profil fejlesztése.
A szakmai életben kifejtett tevékenysége széles körű volt, megemlékezésünk elején
felsorolt feladatainak fáradhatatlanul tett eleget. Fontos feladatának tekintette a
szakorvosképzést,
éveken
keresztül
grémiumvezető
volt.
Továbbképzésekből,
szakvizsgáztatásokból kivette részét. Orvostanhallgatóknak rendszeresen tartott előadásokat,
vizsgáztatta is őket. Nemzetközi kapcsolatai révén sok szakorvosjelölt töltött hosszabb
gyakorlatokat külföldi intézményekben. Vezetése alatt egy alkalommal Klinikánk szervezte
meg éves kongresszusunkat. Fontosnak tartotta tapasztalatai, tudása széles körű megosztását,
közleményei nagy száma tükrözi ezt a törekvését.
Bátran fordulhattunk hozzá, ha egy eset megoldásában bizonytalanok voltunk, ha
kellett személyesen is részt vett a műtétekben. Törekedett jó kapcsolat kialakítására a
társegyetemek ortopédiai klinikáival, a régió ortopédiai osztályai bátran kérték segítségét a
nehéz esetek ellátásában. Szakmai tapasztalatait számos fentebb részletezett tudományos
közleményben írta meg. Szenvedélye volt a hivatása.
Otthon szerető felesége, három gyermeke várta, büszke nagyapa volt.
Ez év június elején, szabadságom megkezdése előtt több alkalommal kértem, hogy
lassítson, pihenjen. Azt válaszolta, „ezt a néhány hetet, amíg szabadságon vagy és vissza nem
jössz, kibírom…”. Nem így történt…
Drámai hirtelenséggel kezdődő betegsége, közel három hónapig tartó emberfeletti
küzdelem után 2018. szeptember 13-án legyőzte. Munkásságának emléke örökké fennmarad,
sok-sok betege, kollégái, barátai, tanítványai emlékét szívükben viszik tovább!
Dr. Greksa Ferenc

