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A szombathelyi Traumatológia 60 éves…

DR. KORCSMÁR JÓZSEF, DR. BIRÓ CSABA

A szombathelyi Markusovszky Kórház Trau-
matológiai Osztálya idén ünnepli magalakulá-
sának 60. évfordulóját. Az osztály hivatalosan 
1953-ban vált le az úgynevezett „nagysebé-
szetről”. Első osztályvezető főorvosa Dr. Pető 
Ernő tanítványa Dr. Tiborcz Sándor lett, aki már 
a megalakulást megelőző években is a sebé-
szeti osztály keretén belül összevontan kezelte 
a baleseti sérülteket, az országban elsőként. 

Akkor még az osztály vegyes profilú volt. 
Egy 1967-es adat alapján 276 baleseti és 1105 
általános sebészeti műtétet végeztek, a felvett 
betegek 60%-a volt baleseti sérült. A baleseti 
ellátás fejlődése azonban már akkor is töretlen 
volt, sokk és tetanusz szobát alakítottak ki, ami 
a későbbi őrzőszoba, illetve az intenzív ellátás 
ősének tekinthető. 1966-ban Siemens képerő-
sítő, Oberna-féle speciális műtőasztal beszer-
zése, 1968-ban szeptikus műtő kialakítása tör-
tént. Az országban első vidékiként trauma-
tológiai szakrendelés kezdte meg működését 
1960-ban, Dr. Mangliár Károly vezetésével.

1975. május 1-vel Tiborcz Sándor nyugdíjba 
vonulása után Dr. Salamon Antal, a pécsi kli-
nika docense lett az osztályvezető, aki 1995-ig 
irányította az osztályt. Vezetése alatt az osz-
tály Magyarországon és külföldön is elismert 
traumatológiai központtá vált és a kézsebészet 
egyik „fellegváraként” is említették. 1977-ben 
már a felvett betegek 86%-a volt baleseti sé-
rült, a baleseti műtétek száma 900-ra emel-
kedett. Új műtéti eljárások, munkaszervezési 
módszerek bevezetése, az infrastruktúra kor-
szerűsödése (új műtőblokk, sürgősségi ambu-
lancia átadása 1980-ban) révén az ellátás fel-
tételei javultak, a sérültellátás magas színvo-
nalon folyt. 

A kórházban meglévő társszakmák segítsé-
gével a polytraumatizáltak kezelése kimagasló 
volt. A Salamon tanár úr vezette időszakban 

került bevezetésre a csípő- és térdprotetika, 
a térdízületi artroszkópia, önálló részterü-
letként működött a gyermektraumatológia 
és a kézsebészet, illetve megteremtődtek a 
mikrosebészeti ellátás feltételei. 

1987-től kizárólagosan baleseti sérültek 
kerültek felvételre, az éves esetszám 2000-re 
emelkedett, a baleseti műtétek száma 1200 
körüli volt. Az orvoslétszám 15 körül stabili-
zálódott, többen több szakvizsgával is rendel-
keztek, legendás volt a jól képzett 24 fős nő-
vérgárda. Számos magyar és nemzetközi, 
„határmenti” tudományos ülés megszervezése, 
lebonyolítása, az osztályról elsősorban a veze-
tőtől megjelent tudományos cikkek, doktori tu-
dományos fokozat megszerzése fémjelezték ezt 
az időszakot. 

1995. március 1-jével Prof. Dr. Salamon 
Antal nyugdíjba vonult, az osztályt megbízott 
vezetőként Dr. Sarang István főorvos vezette 
tovább.

Dr. Kiss Gyula főorvos a szegedi Traumato-
lógián eltöltött évek után a bécsi AKH Baleseti 
Klinikájáról pályázott az osztályvezetői állásra 
és 1995. június 1-jétől 2007. március 31-ig irá-
nyította az osztályt. Első és legfontosabb fel-
adatának a primer definitív ellátás tovább-
fejlesztését tekintette. Ehhez sikerült a társ-
szakmák együttműködését javítani, számos új 
technika bevezetésével az ellátás színvonalát 
emelni. A műtéti szám fokozatosan emelkedett, 
2002-ben elérte a 2400-at. Az osztály elneve-
zése is megváltozott, a „Baleseti, Helyreállító 
és Kézsebészeti Osztály” név tükrözte az ellátás 
sokszínűségét. A korábbi kézsebészeti szakren-
delés mellett általános baleseti, térd- és váll-
sebészeti szakambulancia kezdte meg műkö-
dését. A mikrosebészeti tevékenység minden-
napossá vált, távoli és szabad érnyeles lebe-
nyek alkalmazására került sor, a szájsebészettel 
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közösen a mandibulapótlást szabad érnyeles 
fibulával végezték. 

Az osztály megtartotta hazai és nemzetközi 
kapcsolatait, 10 orvos vett részt külföldi to-
vábbképzésen. 2003-ban az osztály teljes kor-
szerűsítésére is sor került. Dr. Kiss Gyula fő-
orvos távozása utáni 6 éves időszakban meg-
bízott vezetők irányítottak (Dr. Vidó Sándor, Dr. 
Vadon István, majd Dr. Biró Csaba). 

2007-ben az osztály jelenlegi helyén, az új 
sürgősségi tömbben nyert elhelyezést kiváló, 
európai szintű körülményeket teremtve a be-
tegellátásnak (korszerű, helikopteres beteg-
fogadás, helyben elérhető teljes körű diag-
nosztika, műtők, traumatológiai osztály egysé-
gével). 

2013. május 1-jével Dr. Biró Csaba kineve-
zett osztályvezető főorvosként vezeti a Trau-
matológiai Osztályt, aki sebészi pályafutását itt 
kezdte Salamon professzor úr vezetése alatt.

A jelen és jövő fő feladata a nemes múlt 
hagyományainak megőrzése mellett korszerű 
baleseti ellátás biztosítása az új idők elvárása-
inak megfelelően, az eddigi munkát, működést 
újraszervezve. Ennek egyik alappillére az akut 

sérültellátás, de fontos része a rekonstruk-
ciós sebészet és a szubspecialitások területén 
való jártasság is (térd- és vállsebészeti profi-
lunk). Mondhatjuk, hogy korunk legkorszerűbb 
implantátumaival dolgozhatunk minden téren. 
A korszerű és megfelelő feltételek elismerését 
jelenti a 2/B besorolásunk is.

Fontos szempont a minőség megtartása, 
növelése minden téren, a mindennapi munka 
mellett az osztály tudományos tevékenysé-
gének fejlesztése, a képzések, kongresszusok 
teljes anyagi támogatása mellett. 

A megkezdett, illetve folytatott út helyes-
ségét bizonyítja, hogy kezdete óta (az elmúlt 2 
év) már 4 fiatal kezdte meg pályafutását osztá-
lyunkon, miközben nem hagyta el senki azt. Ez 
a mai nehéz helyzetben nem általános.

Célunk, hogy mind kórházunkban, mind 
pedig az ország többi traumatológiai osztályát 
tekintve a legjobbak közé tartozhassunk. 

Tisztelgünk azok előtt, akik eddig is épí-
tették és segítették ezt az utat!


