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Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere 2021. június 29-én az ünnepélyes keretek között 
átadott Semmelweis Ignác-díj odaítélésével ismerte el  
a hazai orvostudomány azon szakembereit, akik az 
egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és  
a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, pél-
daértékű eredményt értek el, illetve tevékenységükkel 
jelentősen hozzájárultak ilyen eredmény eléréséhez.

Az idei évben a díjazottak között szerepelt Prof. Dr.  
Nagy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Fogor vos-
tudományi Kar Szájsebészeti Tanszékének vezetője, 
Karunk pro-dékánja, aki fogorvosi diplomájának meg-
szerzését követően, egykori alma matere kötelékében 
maradva, több évtizede végez elévülhetetlen gyógyí-
tó munkát. Bár kezdetben általános orvosnak készült, 
édesapja tanácsára döntött a fogorvosi hivatás, azon 
belül is az orális onkológia, valamint a tumorműtéteket 
követő protetikai rehabilitáció, a fogorvoslás e sok szem-
pontból speciális szakterületei mellett.

E sorok olvasói, akik valaha találkoztak Professzor 
Asszonnyal, bizonyára egyetértenek velem abban, hogy  
az ő szakmai elhivatottsága, maximalizmusa és energi-
kussága példaértékű mindannyiunk számára. Választott 
szakterületén a nemzetközi szakmai ismeretek legjavát 
elsajátítva tért haza finnországi, németországi, angliai,  
egyesült államokbeli tanulmányútjairól, mindig azzal az 
önzetlen törekvéssel, hogy a kint tanultakat a szegedi  
betegellátás javára fordítsa. Ennek a törekvésnek az 
eredményeképpen országos szinten elsőként Karunk 
jogelőd intézményében jött létre a maxil lo faciális rehabi-
litációs osztály, melynek működését először osztályve-
zető-helyettesként, majd osztályvezetőként irányította. 
Tudományos érdeklődésének középpontjában az orá-
lis onkológia, orális prevenció, valamint a szájüregi da-
ganatok kialakulásáért felelős etiológiai faktorok vizsgá- 
lata áll.

A Magyar Fogorvosok Egyesületének elnökeként 
Professzor Asszony irányításával kerültek kidolgozás-
ra azok a szakmai eljárásrendek, amelyeket a fogászati 
ellátást különös mértékben sújtó, a koronavírus-járvány 
okozta korlátozások bevezetése tett szükségessé.

Nemzetközi és hazai szakmai sikereinek számbevé-
telekor mindig hangsúlyozza: egyedül nem lehet mara-
dandót alkotni; az elért sikerek nem egyéni érdemek, 
sokkal inkább csapatmunka eredményei.

Professzor Asszony bár fiatal egyetemistaként érke-
zett a Napfény Városába, szívében a legszegedibb, aki 
igazi lokálpatriótaként fáradhatatlanul dolgozik a Sze-
gedi Tudományegyetem, azon belül is a szegedi fogor-
vosképzés hírnevének öregbítésért.

Kedves Professzor Asszony! Drága Kati! A Szegedi  
Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának vala-
mennyi munkatársa nevében szívből gratulálunk, jó egész-
séget és további szakmai sikereket kívánunk.
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