
Dr. Kassai Miklós (1934-2018) emlékére 

Mély fájdalommal vettük tudomásul a szomorú hírt, hogy  Dr. Kassai Miklós főorvos 
életének 84. évében elhunyt. Búcsúztatásán 2018. január 13-án vettünk részt a 
hódmezővásárhelyi Szent István Templomban.  

Kassai főorvos gazdag életművet hagyott hátra. Hódmezővásárhelyen született és itt 
végezte általános és középiskolai tanulmányait, majd a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen diplomázott. Egyetemi évei alatt ismerte meg kedves feleségét, Farkas 
Katalint, aki mindvégig biztosította az otthon nyugalmát számára. Házasságukban  két 
gyermek Miklós és Katalin született, akik édesapjuk példáját követve  sikeres orvosok 
(sebész és fogorvos) lettek. Az egyetem elvégzése után a belgyógyászat alapjait Miskolcon 
és Szolnokon sajátította el  és amint lehetősége volt a Hódmezővásárhelyi Erzsébet 
Kórházba tért vissza. Belgyógyász képzettségét immunológiai és transzfuziológiai 
ismeretekkel egészítette ki és így lett  a belgyógyászati, valamint  vérellátó osztály  vezető 
főorvosa. Hamarosan kitűnt széles látóköre, szervezőkészsége és  szülővárosa 
egészségügye iránti elkötelezettsége, mely alkalmassá tette a Kórház igazgató főorvosi 
feladatainak ellátására.      

A múlt század  nyolcvanas éveinek eleje  jelentős változást hozott  Hódmezővásárhely  és 
környéke vesebetegeinek ellátásában. Szegeden Gál György professzor  az Alwall 
principiumon  nyugvó  „Szeged”  művese készülék kifejlesztője és a Szegedi Regionális 
Vérellátó Központ vezetője Dél - Magyarországon, többnyire a vérellátó osztályok mentén 
szatellita  dialízis egységeket hozott létre. Kassai  főorvos  1983 augusztusában 
készségesen  vállalkozott a dialízis lehetőségének megteremtésére, majd a komplex 
nephrologiai ellátás megszervezésére. Kezdetben   6 krónikus  urémiás   kezelése egy 
kétágyas egységben, az akkor használatos kétkarú Lucas géppel (egy géppel két beteg 
egyidejű ellátása) és a dializátorok ismételt felhasználásával történt a finanszírozás szűkös 
volta miatt. A kilencvenes évek közepén már 18-20 krónikus beteget tartottak 
egyensúlyban 6 Diacomp készülékkel, kiképzett, hozzáértő orvos, nővér és technikus 
felügyeletével. 1996 novemberében csatlakoztak  a Fresenius hálózathoz, amikor a régi 
épület felújítására és a tetőtér beépítésére került sor. Nyolc kezelőágyon az elkövetkező 
10 évben forgalmuk megduplázódott, ekkor 40-42 beteget kezeltek 3 műszakban és 
komplex nephrologiai ellátást (gondozás, kivizsgálás, konzervatív kezelés) biztosítottak 
betegeik  számára a dialízis  mellett.   

 Kassai főorvos  2000  és 2009 között  összesen  9 alkalommal tudományos továbbképzést 
„ Nephrologiai délután”-t szervezett,  80-100  orvos, nővér részvételével,  melyeken  neves 
előadók  egy-egy témával kapcsolatos  tapasztalataikat foglalták össze. Többek között Gál 
György, Kakuk György, Perner Ferenc, Petrányi Győző, Sonkodi Sándor, Túri Sándor 
professzorok , valamint  e sorok írójának előadásai  hangzottak el,  melyeket  parázs vita 
követett. A rendezvény az Ybl Lajos tervezte Városháza impozáns disztermében került 
megrendezésre Rapcsák András, majd Lázár János  polgármesterek védnökségével és 
aktív részvételével.    

Kassai Miklós igazi szervező, a problémákat megoldó egyéniség volt. Jó barát és segítő. 
Gondolkodását a gyors szófordulatok és frappáns válaszok jellemezték, mely sokszor 



segített a vitatott kérdések megoldásában. Közvetlen, vidám, anekdotázó modora és ízes  
vásárhelyi beszéde  miatt kedveltük.                                  

Így őrizzük meg  emlékezetünkben.   

 

                                                                          Prof. Dr. Karátson András 

 

fényképek (2-8) :  Kassai Miklós kollégái és felesége körében  

                                                                               

 

  



Elhunyt Dr. Kassai Miklós (1934-2018) 
Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy Dr. Kassai Miklós, a 
hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház nyugalmazott igazgató 
főorvosa,  a helyi  nephrologiai és dialízis ellátás megszervezője és 
vezetője,  84 éves korában türelemmel viselt betegségben elhunyt. 



A Hódmezővásárhelyi Dialízis Központ munkatársai, 
1998 



      Kassai Miklós  kollégái körében, tudományos rendezvények 
után. Hajózás a korallzátony felé, Cairns  

1997 



Vacsora után, Cairns 1997 



            Rajongás….. EDTA Kongresszus, 2002 



Csúcsmászás előtt alaptáborban, 
Salzkammergut 2004.06. 



Megosztott érdeklődés, Pécs 2004.10.07. 



A dialízis kezelés 40 éve Pécsett, a jubileumi ülés résztvevői 
              Pécsi Akadémiai Székház, 2004.10.08. 
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