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Dr. Patk6s Imre sziiletesenek 100. evfordul6ja alkalmab61 rendezendo konferenciara 

es relief avat6 iinnepsegiinkre. 

Idopont: 2016. szeptember 17-en 10 6ra (szombat) 

Helye: Petz Aladar Megyei Oktat6 K6rhaz ,,C" epiilet Aula 

tovabba I. emelet ,,K6rhazi Arckepcsarnok" 

A gyori balesetsebeszet megteremtojenek munkassagarol szakmai el6adas kereteben emlekezlink meg. 

A 10.00 6rakor kezdodo szakmai rendezveny programja: 

• Dr. Tamas Laszlo Janos 

• Dr. Kiraly Geza 

• Prof. Dr. Renner Antal 

• Dr. Balogh Peter 

• Sari Imrene 

Relief avatas. 

Allofogadas. 

Gy6r, 2016. augusztus 23. 

F6igazgat6 F6orvos Ur 

• Koszontoje 

ny. Balesetsebesz - Kezsebesz F6orvos Ur: 

• Megemlekezese 

Professzor Ur 

• Instruktori rendszer c. eloadasa 

Traumatol6gus Osztalyvezet6 F6orvos Ur 

Hova fejlOdott a baleseti ellatas c. eloadasa 

kezel6s n6ver 

Emlekeim Patkos Foorvos Orrol c. eloadasa 

(Parkol<is celj<ib61 a Vasv<iri P<il 11. 2-4. ftfbejriral fogadoszint eftflli es alatti ii res helyek veheltfk igenybe.) 
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Dr. Patkos Imre 
(1916- 1994) 

sziiletesenek 100. evforduloja alkalmabol a Petz Aladar Megyei Oktato Korhaz altal rendezendo 
konferencia es emlektabla avat6 iinnepseghez. 

1916. aprilis 22-en szii letett Mezoruron. 1943 . szeptember 25 -en a Budapesti Kir. Magy. Pazmany Peter 
Tudomanyegyetem Orvostudomanyi karan szerzett orvosi diplomat. 

Szigorl6 orvoskent, mar 1942. juniusaban, a gyori Szent Haromsag K6rhazban Dr. Petz Aladar mellett segitette a 
serii ltek ellatasat. l 943. okt6ber 1-en segedorvoskent kezdett dolgozni. 
1945 . marcius 30-an Apor Yiltnos kivesi seriilesenek ellatasaban is reszt vett. 

1947. junius 12-en sebeszeti szakvizsgat tett. A balesetsebeszeti tanfolyam elvegzese utan 1951-tol a ferfi 
baleseti sebeszeti reszleget iranyitotta. 

1957-ben a Sebeszeti Osztcily a Zrinyi utcai telephelyrol a Magyar utcaba koltOzott, ekkor a mar onal16 baleseti 
reszleget vezette, l 961-tol kinevezett osztalyvezetokent. 

1959-ben honoris casusa kapta meg a balesetsebeszeti szakvizsgat. 

Tudomanyos munkassaga a Tetanuszos megbetegedesek es kezelesiikre iranyult. E targyban tObb e loadast 
tartott. 

A szakma fejlodeset mindig figyelemmel kiserte. A tovabbkepzesekr61 hazatero munkatarsak ujonnan tanult 
el latasi m6dszerek bevezetesrol sz616 javaslatait kello atgondolas es irodalmi tajekoz6das utan maga is 
szorgalmazta. 
Az altala kepviselt balesetsebeszeti ellatas i elvek iskolat teremtettek, ebben nevelodtek beosztottjai. 

1984. majus 31-en ment nyugdijba, de szakvelemenyezokent meg csaknem 10 evet dolgozott a megyei 
Rendelointezetben. 

Szamtalan kitiintetese kozott talan az 1993-as gyon Traumato16gus Vandorgyulesen atadott Magyar 
Traumatol6gus Tarsasag Emlekermere volt a legbiiszkebb. 

1993-ban vette at Aranydiplomajat a Semmelweis Orvostudomanyi Egyetemtol. 

1994. augusztus 12-en hunyt el. 

A Magyar Traumatol6gus Tarsasag Emlekerme atvetele utan igy nyilatkozott a balesetsebeszetrol: 

,,Ketsegtelen, ltogy a baleseti seb<!sz az <!let arnyekos oldaldn all. Ezert nagyon szep a feladata. A baleset egyik 
pillanatrol a m<isikra, felkesziiletleniil eri az embert. Nem el<!g a torott csontot osszerakni, lelkileg is ltelyre 
kell dllftani a beteget." 

Ezt az elvet hagyta rank, s ez az elv vezerli tanitvanyait es ut6dait is. 


