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GörGényi-Göttche-díj 2019

Dr. Kovács Lajos Miklós
A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 
Gyermekpulmonológiai Szekciója által alapított díj a hazai kiemelkedő gyer-
mekpulmonológiai munka elismerése és Görgényi-Göttche Oszkár munkás-
sága emlékének ápolása. A díj oklevéllel, éremmel és pénzjutalommal jár. Az 
érem bronzból készült, elülső lapján Görgényi-Göttche Oszkár domborított 
mellképe látható, a fej két oldalán felirattal, 1895–1972, a hátoldalán a „Prop-
ter merita in artibus pneumonologiae paediatricae”. A díjazott meghívottként 
vehet részt ezentúl a Szekció rendezvényein. A díjazottra a Szekció tagjai te-
hetnek javaslatot írásban a Szekció elnökének. A díjra csak olyan természetes 
személy vagy munkacsoport javasolható, aki(k) tagja(i) a Szekciónak. A díjat 
a Szekció vezetősége kétévente ítéli oda a javaslatok közül titkos szavazással 
kiválasztottnak. A díjban egy személy csak egy alkalommal részesíthető. A díj 
átadására a megnyitón került sor ünnepélyes keretek között.

A Görgényi-Göttche-díj 2 019. é vi d íja-
zottjaként e z é vben D r. K ovács L ajost 
köszöntjük. Kovács Lajos mára az egyik 
legismertebb magyar gyermektüdőgyó-
gyász, aki debreceni egyetemi tanulmá-
nyai után városi kórházban, Mezőtúron 
dolgozott és szakvizsgázott csecsemő- és 
gyermekgyógyászatból, majd szakmai is-
mereteit a Heim Pál Gyermekkórházban 
gyarapította. A gyermektüdőgyógyászat 
vonzása révén került a Szabadsághe-
gyi/Svábhegyi Gyermekgyógyintézetbe, 
ahol 15 évet töltött, és itt szerezte meg 
a gyermektüdőgyászati, majd az allergo-
lógiai és klinikai immunológiai szakvizs-
gát. Itt Székely Edgár irányítása mellett 
mélyülhetett e l a  g yermektüdőgyógyá-
szatban és az akkori világ egyik legjobb 
gyermekbronchológiai műtőjében vál-
hatott bronchológussá. Már a merev esz-
közös bronchoszkópia mestereként volt 
módja Cincinnatiban Wood professzornál 

a csecsemő- és gyermek-bronchofiberosz-
kópiát elsajátítani. A húszéves gyermek-
pulmonológiai és gyermekbronchológiai 
gyakorlat birtokában nyerte el a Semmel-
weis Egyetem, Ⅰ. számú Gyermekklinika 
pulmonológiai osztályának, légzésfunk-
ciós laboratóriumának és a broncholó-
giai vizsgálójának vezetését. A külföldi 
tanulmányutak tapasztalatainak felhasz-
nálásával a spirometriai és a broncho-
lógiai vizsgálatokat a mai nemzetközi 
normáknak megfelelő színvonalon ala-
kította ki. Vezetésével Magyarországon 
elsőként létesült neonatális és gyermek-
intenzív-centrum mellett olyan broncho-
lógiai vizsgáló, ahol a hörgővizsgálatokat 
csecsemő- és kisdedkorban is flexibilis 
eszközzel végezte. Társszakmákkal, társ-
intézményekkel való szoros kapcsolat-
építést követően a Semmelweis Egyetem 
Ⅰ. sz. Gyermekklinikája magas színvonalú 
gyermekpulmonológiai tevékenységét 

konziliáriusi hálózat kiépítését követően 
kiterjesztette a főváros gyermekkórháza-
inak intenzív osztályaira.

A bécsi Tüdőtranszplantációs Központ-
ban eltöltött t anulmányutat k övetően 
magyar gyermekek számára is megnyílt 
az út végstádiumú tüdőbetegség esetén 
tüdőátültetés végzésére Bécsben. Az el-
telt tizennégy év alatt huszonhat tüdőát-
ültetést végeztek gyermekkorú betegen. 
A műtét előtti kivizsgálást és a beavatko-
zás utáni kezelést, majd rendszeres spi-
rometriás, bronchoszkópos kontrolljukat, 
gondozásukat is elsődlegesen Kovács 
Lajos végzi. Személye és munkássága 
elválaszthatatlan a gyermekkori tüdő-
transzplantációktól és a cisztás fibrózis-
tól. Ezt a grandiózus munkát és a főváros 
gyermekintenzív-osztályaira kiterjedő 
gyermektüdőgyógyászati tevékenysé-
gét tartotta az elnökség a Görgényi- 
Göttche-díjra méltónak.

Dr. Laki István
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