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KÖSZÖNTŐ

Krakovits Gábor professzor 80 éves

Krakovits Gábor 1934-ben született Budapesten. Orvosi 
tanulmányait 1953-ban kezdte meg a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetemen. Már az egyetemi évei alatt rendszeresen 
bejárt a János Kórház Ortopédiai Osztályára, ahol a tanulmá-
nyai megkezdése előtt egy évig dolgozott. Az ortopédiát Hor-
váth Boldizsár professzor szerettette meg vele. Ezek után nem 
volt meglepő, hogy a diploma megszerzése után 1959-ben 
ezen az osztályon kezdte meg orvosi pályafutását. 

1963-ban szakvizsgázott ortopédiából, majd a János Kórház 
Ortopédiai Osztály következő vezetőjének Peer Gyulának ta-
nítványaként hamar felismerte az ortopédia és traumatológia 
együtt műveléséből adódó előnyöket, amelyet egész további 
karrierje során képviselt. 

Egy átmeneti Honvéd Kórházban eltöltött időszakot köve-
tően 1977-ben osztályvezető orvosi kinevezést nyert el a szá-
mára oly kedves János Kórház Ortopéd–Traumatológiai Osztá-
lyára.

Pályafutása során számos európai és tengerentúli tanulmányúton és konferencián vett részt, 
folyamatosan képezte magát. Tanulásra, fejlődésre biztatta munkatársait is. Ennek ékes bizonyí-
téka, hogy tanítványai közül négyen nyertek osztályvezetői kinevezést. 

Kiváló szervezői képességeit az Ortopéd–Traumatológiai Osztály átszervezése, a még ma is 
korszerűnek számító új műtőblokk megépítése során kamatoztatta. Az Országos Traumatológiai 
Intézet 1978-ban kezdődő átépítése idején a János Kórház Traumatológiai Osztályának létrehozá-
sában is tevőlegesen részt vett. 

A betegellátás mellett kezdettől fogva fontosnak tartotta a tudományos tevékenységet és 
ennek eredményeképp 1972-ben sikerrel védte meg kandidátusi értekezését. 1994-ben habilitált 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd 1995-ben megvédte MTA doktori értekezését. 

A tudományos tevékenység mellett nagy gondot fordított a szakemberképzésre. Az orto-
pédia és traumatológia oktatásán felül tanítómestere volt a sebészeti műtéttannak. A Műszaki 
Egyetemen biomechanikát oktatott, szerepet vállalva az orvos-mérnöki képzés elindításában. 
Biomechanikai érdeklődése és kutatásai eredményeként született a hazai gyártású KR csípőpro-
tézis, továbbá egy teljesen új koncepción alapuló térdízületi protézis prototípusa. 

Szakmai tevékenysége elismeréseként 1985-ben Kiváló Orvos kitüntetésben részesült. 2005-
ben vehette át a Magyar Ortopéd Társaság legrangosabb kitüntetését a Dollinger Emlékérmet. A 
Szent János Kórházban eltöltött több mint 50 éves szakmai, tudományos és szervezői tevékeny-
sége elismeréseként a főorvosi kar szavazatai alapján megkapta a Semmelweis Gyűrűt, majd a 
kórházvezetés javaslata alapján a Szent János Kórházért díjat. 

Tisztelt Professzor Úr! 
Tanítványaid, munkatársaid, valamint saját nevemben kívánok további jó egészséget! Utódod-

ként köszönöm osztályvezetői kinevezésemet követően új feladataim elvégzéséhez nyújtott segít-
ségedet és tanácsaidat. 
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