
FOGORVOSI SZEMLE 106. évf. 1. sz. 2013. 6

DR. VUITY D, DR. NÉMETH ZS, DR. BOGDÁN S:

A 40 year old palatal neurofi broma
A case report

Neurofi broma is a benign peripheral nerve sheath tumour, which arises from Schwann cells and perineural fi broblasts. 
It is one of the most frequent tumours of neural origin and its presence is one of the clinical criteria for the diagnosis of 
type 1 neurofi bromatosis (NF-I) also known as von Recklinghausen’s disease (VRD). 
Oral localization is rarer showing an incidence ranging from 4 to 7% in most series of different authors. The most fre-
quent involvement site in oral neurofi bromatosis is the tongue, followed by the oral mucosa and fl oor of the mouth; pal-
ate and maxillary-mandibular bones are a rare localization of the disease. The aim of this article is to report a case of 
NF-I with a huge, quite old palatal involvement and its treatment. 
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Elhunyt dr. Domokos György, a Semmelweis 
Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályo-
zási Klinikájának volt oktatója, hosszú éveken 
át a fogszabályozási osztály vezetője. SOTE-s 
diák, kolléga, tanárom, tanárunk és sokunk 
volt főnöke, jó barát, kiváló sportember, a min -
den kin és mindenkor segíteni kész ember, 
kinek minden megnyilvánulását a hihetetlen 
elegan cia jellemezte. Visszaemlékezve rá újra tanárse-
gédnek érzem magam, aki akkor voltam „a Gyuri veze-
tése alatt”.
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1939-ben született Győrben. Tatabányán gyermekes-
kedett, ahol általa nagyon szeretett, és sokat emlege-
tett édesapja volt a tatabányai szénbányák főmérnöke. 
Kikezdhetetlen jellemét, mélyen gyökerező tisztessé-
gét és felelősségtudatát tőle örökölte. Pannonhalmán 
végzett mint bencés diák, majd a fogorvosi karra vették 
fel. Fogorvosi pályáját Tatabányán kezdte, majd kisebb 
kitérők után a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikájára ke-
rült. Néhány év múlva a Fogszabályozási Osztály ve-
zetője lett. Fogorvos nemzedékek tanulták tőle a gyó-
gyításhoz szükséges szakmai tudást, stílust és emberi 
hozzáállást. Rendkívül népszerű tanár volt: nagy tudá-
sú, tiszteletre méltó, mégis kedves és közvetlen.

Közel ötvenéves fogorvosi és fogszabályo-
zói pályája során több száz hallgatónak volt 
oktatója és megszámlálhatatlan betegnek 
jelentette a gyógyulást. Szerzője volt több 
tu dományos munkának, társszerzője szak-
területe tankönyvének, a Gyermekfogászat 
és Fogszabályozás könyvnek. Munkáját az 
egyetem Rektori Dicséret és Kiváló Dolgo-

zó kitüntetésekkel ismerte el. Nemcsak a szakmájában 
volt abszolút sikeres, hanem magánélete is boldog és 
kiegyensúlyozott volt. Rengeteg barátja volt, a pannon-
halmi és egyetemi diáktársai, kollégái, vitorlázó és te-
niszező sporttársai, de akár szomszédok, vagy bárki, 
akivel kapcsolatban volt, mindenki baráti érzéseket táp-
lált iránta. 

Egyensúlyt tartott az életében: az élet minden szele-
tét élte és élvezte. Életfi lozófi áját az „élni és élni hagyni” 
szállóige jellemezte.

Ennyi év ismeretség után nagy űrt hagyott maga után. 
Még mindig várjuk mikor lép be az ajtón kimérten, ha-
tározottan, mégis fi gyelmesen és udvariasan. Minden-
kihez volt pár kedves szava, szórakoztató egyénisége 
mindenkit felvidított. Mi, a kollégái, barátai, mindig tisz-
telettel és nagy szeretettel fogunk emlékezni rá.

Kedves adjunktus úr, kedves Gyuri, nyugodj békében!

Dr. Fábián Gábor
klinikaigazgató

Nekrológ dr. Domokos György emlékére
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