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Idén ismét a Balaton partján, Siófokon, a Hotel Azúrban került megrendezésre Társaságunk évi 

tudományos kongresszusa, immáron 47. alkalommal.  

Az előző évben megválasztott vezetőség kitüntetett feladatának tekinti a nemzeti kongresszusunk 

megszervezését. Célunk, hogy az előadásokon, worksopokon megismerjük a legújabb tudományos 

eredményeket, majd az esti szociális programokon baráti hangulatban folyatódjon a kikapcsolódás, az 

eszmecsere. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az idén céljainkat sikerült megvalósítani!  

Az előadások 3 teremben, párhuzamosan folytatódtak, melynek során lehetőséget kaptak a MAITT 

szakmai szekciói is szimpózium szervezésére, valamint 6 témában workshopok és kurzusok 

szerveződtek: ultrahang, hemosztázis, otthonlélegeztetés, nehéz légút, vesepótló kezelés, valamint a 

test és lélek párbeszéde. A tudományos eredményeken kívül mindig kiemelt témák a szakmapolitikai 

kérdések, a szakorvosjelöltek és az oktatás helyzetét bemutató előadások. A tudományos program 

mellett 11 céges szimpózium is helyet kapott a programban. Az immár hagyományos Boros-Wittek 

előadások keretében a fiatalok bemutatták kutatásaik eredményeit. Az idén új kezdeményezés volt a 

szomszédos országok testvértársaságainak vezetőit meghívni, és számukra lehetőséget biztosítani 

saját társaságuk bemutatására. Vendégeink voltak Prof. Janusz Andres a lengyel, Prof. Karel Cvachovec 

a cseh és Prof. Serban Bubenek a román nemzeti társaság vezetője. 

A Kongresszus első napján mutatták be kollégáink saját eredményeiket, ennek jegyében összesen 15 

esetbemutatást, 19 posztert és 15 egyéb előadást hallgathattunk meg. 

Az évi rendes Küldöttgyűlésünk igen sikeres volt, a küldöttek részvétele kimagaslóan magas, 89%-os 

volt. Meghallgattuk az Elnöki, Főtitkári és Kincstárnoki beszámolót, a Felügyelő Bizottság és az 

Anesztézia Biztonságáért Alapítvány tájékoztatóját. Az Alapszabályunkon az új Civiltörvény változása 

miatt, a törvényi megfeleltetés érdekében módosítanunk kellett néhány pontban, amelyet szintén 

egyhangúan elfogadtak a Küldöttek.  

Csütörtök este sajnos a rossz idő miatt teremben, de így is remek hangulatban hallgathattuk meg 

Molnár Zsolt Professzor Úr zenekarának, az OnCall együttesnek a koncertjét.  

A második napon a tudományos program után került sor a 2019. év díjazottjainak köszöntésére, amely 

keretében a díjak átadása után hallgathattuk meg ünnepi előadásukat. 

Pro Anaesthesia díj: Dr. Antony-Móré Piroska Főorvosnő 

Boros Mihály Diploma: Dr. Bogár Lajos Professzor Úr 

Az Ünnepi Ülésen a díjazottakon felül köszöntöttük Gurdon János Főorvos Urat 90. születésnapja 

alkalmából. Őszinte szívvel gratulálunk Főorvos Úrnak az elmúlt évek kitartó, magas szintű munkájáért, 

amellyel nagyban hozzájárult szakmánk fejlődéséhez. 

Péntek este a hagyományos bankett vacsorán adtuk át a legjobb előadások és poszterek díjait és ekkor 

került sor a Boros-Wittek Ösztöndíjak kihirdetésére.  



A banketten a nagyon ízletes vacsora felszolgálása után a Black Velvet zenekar kiváló műsorának 

köszönhetően hajnalig tartott a táncos mulatság. 

A Kongresszusnak szombaton koradélután lett vége.  

A Kongresszuson 1310 résztvevő volt összesen, akik több mint 200 előadást hallgathattak meg a 

kongresszus 2 és fél napja alatt, emellett 42 cég állított ki, illetve szponzorálta a rendezvényt. 

Összeségében igazán sikeresnek tarjuk a 2019-ben ismét Siófokon megrendezésre került Kongresszust, 

ahol kiváló hangulatban volt lehetőségünk találkozni, megismerni egymás munkáját. 

Jövőre ismét Siófokon kerül megrendezésre 2020. május 14 és 16. között a 48. Nemzeti 

Kongresszusunk. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, 

 

Prof. Dr. Gál János     Dr. Hupuczi Petronella   
MAITT Elnöke      MAITT Főtitkára 



Prof. Dr. Bogár Lajos önéletrajza 

1956. december 29-én született Nagykanizsán, a középiskolát Zalaegerszegen végezte, majd 1975-től 

a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanult, melynek befejeztével, 1981-től az egyetem 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetében kezdett dolgozni.  

Az orvostudomány kandidátusa fokozatot 1989-ben szerezte meg, 2010-ben az MTA doktora lett. 

Kutatási területe a hemoreológia, a vér és a vérsejtek fizikai tulajdonságait vizsgáló tudományág. 2000-

ben egyetemi tanári kinevezést kapott és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet igazgatója lett 

és 2013 óta a Műveleti Medicina Tanszéket is vezeti.  

Három egyetemi tankönyvet és egy szakmatörténeti monográfiát szerkesztett illetve további két 

könyvet írt. Kitüntetései: 

 

➢ Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2000-től 

➢ „Az év kiemelkedő szellemi alkotása”, PTE-díj 2010-ben és 2012-ben 

➢ „Mátrai Árpád Emlékérem”, a Magyar Hemoreológiai és Társaság díja, 2013 

➢ „Akadémiai Nívódíj, 2015” 

➢ „Pro Facultate Medicinae” PTE-díj, 2017 

➢ „Pro Anaesthesia Debreceniensi” kitüntetés, 2017 

 

Dr. Antony-Móré Piroska 

1953. december 16-án született, 1972-ben érettségizett a budapesti Szent István Gimnáziumban. 

Orvosi diplomáját 1978-ban szerezte meg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvos 

Karán summa cum laude minősítéssel. 1978.október 1-től 2008.aug.1-ig a Semmelweis Egyetem I.sz. 

Sebészeti Klinikáján dolgozott egyetemi tanársegédként, később egyetemi adjunktusként. 1998. 

augusztus 1-től 2008.október 1-ig a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinikájának aneszteziológiai részlegét vezette osztályvezető klinikai főorvosként. Innen ment 

nyugdíjba 2016.augusztus 16-án. 

Közel húsz évig dolgozott osztály-, ill. részlegvezetőként. Vezetői elveit a higgadtság, az igazságos és 

méltányos elbírálás és a személyes példamutatás határozta meg. A társszakmákkal való jó 

együttműködésben ezek az elvek, valamint a jó kommunikációs és szervezőkészsége és a 

konfliktuskerülő személyisége segített. 

Idegen nyelvű folyóiratokban 3 közlemény és 6 kongresszusi absztrakt, hazai szaklapokban 7 

közlemény és 12 absztrakt jelent meg, melyeknek szerzője, vagy társszerzője volt. Egy a szülésznőknek 

íródott E-tankönyv 3 fejezetének társszerzője. 

1986-ban és 2016-ban a Semmelweis Egyetem Rektora dicséretben részesítette, 1997-ben és 2012-

ben az Egyetem Kiváló dolgozója lett. 

1985 és 1990 között három gyermeke született, akiket sebész férjem 1999-ben bekövetkezett halála 

után egyedül nevelt fel. 

 

 



Dr.Gurdon János  

1929. június 26-án született Mosonmagyaróváron, ahol általános iskolai, majd középiskolai 

tanulmányait folytatta. A piarista gimnáziumban érettségizett. Ezután a debreceni orvostudományi 

egyetem általános orvostudományi karán végzett. 65 évvel ezelőtt kapta meg orvosi diplomáját, idén 

veheti át vasdiplomáját. 

A debreceni klinikán, mint sebész kezdte szakmai pályafutását, ezt követően 1960-ban került a MÁV 

Kórházba, ahol nyugdíjba vonulásáig, 2000-ig dolgozott, mint aneszteziológus osztályvezető főorvos. 

Az aneszteziológusok első generációjának kiváló tagja, akik még autodidakta módon tanulták meg ezt 

az új, akkor kialakulóban lévő szakmát. 

Megszervezte és elindította az aneszteziológiai ellátást, először asszisztensek, majd orvosok 

segítségével. 1963-ban, az országban elsők között létrehozta az intenzív őrzőt 3 ággyal, majd 1969-ben 

pont 50 évvel ezelőtt megkezdte működését a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, 

mely már 6 ággyal üzemelt, általános intenzív osztályként, teljes személyzettel. 1998-ban Ő nyitotta 

meg a jelenleg is működő, új intenzív osztályt, mely a Honvédkórház II telephelyének intenzív osztálya. 

1970-ben bekapcsolódott az országos intenzív terápiás, és aneszteziológus asszisztensképzésbe, 

gyakorlati oktatóhelyet biztosítva. Aktív szerepet vállalt 1979-től az aneszteziológiai és intenzív 

terápiás szakmai kollégium, és országos intézet munkájában. Szakmai munkáját nagyfokú igényesség 

jellemezte, rendkívül sokat olvasott, képezte magát, minden újdonságra fogékony volt, a mai napig is 

az. Különösen érdeklődött a regionális anesztézia iránt, melyet igen magas színvonalon végzett. A MÁV 

Kórházban 1977-ben bevezette az operatív osztályokon a regionális érzéstelenítést, melyet már 

aneszteziológusok végeztek. Nagyon korán felismerte a regionális anesztézia előnyét a szülészeti 

érzéstelenítésben, 1981-től alkalmazva az epidurális érzéstelenítést, mondhatjuk a szülészeti 

anesztézia volt a szíve csücske. A betegbiztonság számára elengedhetetlenül fontos volt, az anesztézia 

alatti monitorizáláshoz mindent kiharcolt. Kedves személyisége, műveltsége, mindannyiinkhoz való 

pozitív fordulása a rosszindulat teljes hiánya jellemezte, jellemzi mind a mai napig.  

 


