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Hírek

News

70. születésnapja alkalmából köszöntjük  
Prof. Dr. Barabás Józsefet

Barabás József professzor úr, a hazai arc-állcsont-száj-
sebészeti szakma egyik legkiválóbb képviselője, klini-
kánk oszlopos tagja, 2004 és 2016 között igazgatója, 
ez év elején vonult nyugdíjba. Áprilisi születésnapján – 
a pandémia korlátozásai miatt – a klinika dolgozói nem  
tudtak összegyűlni, hogy köszönthessük. Ezt pótoltuk 
2021. szeptember 10-én, a klinika tantermében, ahol kol- 
légák, barátok, az Egyetem korábbi és jelenlegi tisztség- 
viselői jöttek el, hogy együtt ünnepelhessünk.

Barabás professzor 1975-ben végzett a Budapesti 
Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi 
Karán. A végzés után két évet a Sümegi Kórház Se-
bészeti Osztályán töltött, majd 1977-ben kezdett el dol-
gozni a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 
Szájsebészeti és Fogászati, mai nevén Arc-Állcsont-
Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján. 2004 és 2016 
között intézetvezetőként irányította az ott folyó munkát.

A 44 évet csak külföldi tanulmányutak szakították meg:  
1989–1990: Eberhardt Karls Universität, Tübingen, Ab-
teilung für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie; 2000–2001: 
AKH Linz, Abteilung für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirur-
gie; 2003: Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie. Universität Wien.

1995-ben lett az orvostudományok kandidátusa,  
2003-ban habilitált, egyetemi tanári kinevezését 2004-
ben kapta. Szakvizsgát szerzett általános sebészetből,  
fog- és szájbetegségekből, szájsebészetből arc-áll csont- 
szájsebészetből. 2007-től, három éven át a Sem mel weis  
Egyetem Fogorvostudományi Karának dé kán he lyet te se  
volt, korábban betöltötte a Semmelweis Egyetemen az  
Arc-Állcsont-Szájsebészeti Grémium elnöki, a Magyar 
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság elnöki, a Szak- 
mai Kollégium Arc-Állcsont-Száj se bé sze ti Tanács elnö-
ki, a Fogorvostudományi Kar Gaz da sá gi Bizottságának 
elnöki pozícióit. Számos hazai és nemzetközi szakmai, 
tudományos társaság tagja, vezetőségi tagja, tisztség-
viselője. Képviselte hazánkat az európai és a nemzet-
közi szakmai társaságban.

Tudományos érdeklődése a polarizált és lézerfény seb- 
gyógyulást fokozó hatásának vizsgálata, a mikrosebé- 
szet alkalmazási lehetőségei, a ma xil lo fa cia lis helyreállító  
sebészet, az alloplasztikus állcsontpótlási lehetőségek, 
a csontpótló anyagok használata; az oszteoszintézis-
minilemezek alkalmazása, a preoperatív kemoterápia 
és irradiáció hatásának vizsgálata területein teljese- 
dett ki.

Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika  
több sikeres kutatási pályázatában vett rész, mint kuta- 
tó, kutatásvezető. Ezen kutatások eredményeit sike re sen  
alkalmazta a maxillofaciális onkológában, ma xil lo fa cia lis 
fejlődési rendellenességek, poszttraumás deformitások  
helyreállító sebészetében, a mikrosebészeti technikával  
történő szájüregi defektusok és egyéb testtájékok (szem- 
üreg, urológiai területek) helyreállító sebészetében.

Barabás professzor úr a magyar maxillofaciális sebé- 
szet kiemelkedő és meghatározó személyisége. Irodal-
mi tájékozottsága, elismert szakmai tudása, ma nu a li tá sa  
az elmúlt évtizedekben hazánkban nemcsak a szűkebb 
szakmában, hanem a határterületek legjobb szakembe-
rei között is ismertté tette. Szoros szakmai kapcsolatot 
ápol a szemészettel, az urológiával, a közösen végzett 
műtétek alapján nemcsak klinikai, hanem tudományos 
közlemények is születtek. A klinikán új műtéteket veze-
tett be: szájpad-rekonstrukciót mikrosebészeti techniká-
val, új eljárásokat a bénult arc rehabilitációjára, különféle 
ortognathiai, or bi ta re kon struk ci ós műtéteket.

A szakmával kapcsolatos közéleti tevékenysége mel- 
lett példaértékű egyéb területen végzett szakmai karita-
tív munkája. 12 évig végezte karitatív munkáját a fran-
cia központú, „A világ orvosai” nemzetközi alapítvány 
szervezésében. Ennek keretében évente végzett arc-
állcsont-szájsebészeti műtéteket, Kambodzsában, egy 
nemzetközi orvoscsoport élén.

Barabás professzor urat nyugdíjba vonulásakor, 2021.  
szeptember 10-én búcsúztattuk az ebből az alkalomból  

Fo
tó

: 
B

er
ec

z 
V

al
te

r –
 S

em
m

el
w

ei
s 

E
gy

et
em

 k
ép

sz
er

ke
sz

tő
sé

g



FOGORVOSI SZEMLE 114. évf. 4. sz. 2021.n194

klinikánkon szervezett ünnepség keretében. A jeles ese- 
ményre a klinika jelenlegi és korábbi dolgozóit, a Fog or - 
vostudományi Kar és az Egyetem vezetőit, munkatár sait  
hívtuk meg. Az ünnepség több mint 100 fő részvételé-
vel zajlott a klinika teltházas tantermében. Az esemé-
nyen ünnepi beszéddel köszöntötte professzor urat dr. 
Németh Zsolt, a klinika jelenlegi és prof. Szabó György, 
a klinika korábbi igazgatója, valamint a kar és az egye-
tem több vezetője is.

A méltatásokban felidézték a Barabás professzor úr-
ral együtt töltött évtizedek emlékezetes eseményeit, és 

kitértek arra is, hogy az ünnepelt sebészként és veze- 
tőként is milyen meghatározó, mély nyomott hagyott  
a klinika történetében. Felidézték gazdag életútját, és 
közösen emlékeztek az együtt megélt vidám pillanatok-
ra és komoly szakmai kihívásokra is.

Ezúton is kívánunk Barabás Professzor Úrnak jó egész-
séget és tartalmas nyugdíjas éveket.

Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti  
és Fogászati Klinika  

Kollektívája


