
In Memoriam Dr. Rikker Csaba 
 

 

Életének 67 évében, 2022. február 22-én, méltósággal viselt súlyos betegség 
következtében elhunyt dr. Rikker Csaba Főorvos, a Fresenius Medical Care Magyarországi 
Cégcsoport budapesti Péterfy I. Dialízis Központjának korábbi orvos-igazgatója. 

Dr.Rikker Csaba Főorvos úr egyetemi diplomáját 1979-ben szerezte a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen, később 1985-ben belgyógyászati -, 1992-ben nephrológiai szakvizsgát szerzett a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 

Pályáját Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Kórház Belgyógyászati 
Osztályán  kezdte, majd 2000. januárjától több, mint 2o éven át vezette Budapesten a Fresenius 
Medical Care Péterfy I. Dialízis Központot. Évtizedeken át példásan irányította a klinika munkáját, 

Dr. Rikker Csaba, a dialízis centrumot vezető orvos-igazgató úr emellett dolgozott a Péterfy Sándor 
utcai Kórház Nephrologia szakrendelésén, konzíliumokat adott a kórház osztályai részére. 
Szükség szerint más intézményekben is részt vett májtámogató (Prometheus) kezelések 
végzésében, ill.  a módszer bevezetésében a SE Transzplantációs Klinikán, Szent László 
Kórházban, a DEOEC, Szegedi Tudományegyetemen. 

Gyógyító munkája mellett aktívan részt vett a nephrológiai – szakorvosi, háziorvosi és ápolói - 
oktató tevékenységben, graduális-, posztgraduális-, továbbképzések szervezője, megbecsült 
előadója volt. Számos tudományos közlemény, kiadvány szerzője, társszerzője volt. 
Belgyógyászok és nephrológusok, nephrológiai szakasszisztensek hosszú sorának volt 
tanítómestere. 

1988- tól haláláig a Magyar Nephrológiai Társaság tagja, 2018-tól vezetőségi tag. 

Színes, joviális egyéniségként mindnyájan nagyon kedveltük, történetei és tanácsai több orvosi 
generációra is hatással voltak. Jó hangulatú megjegyzéseit, kifinomult humorérzékét és szakmai 
hozzáértését mind kollégái, mind páciensei nagyra tartották. 

Hallatlan szakértelem, elkötelezettség, munkabírás és nagylelkűség jellemezte. Számára mindig, 
minden körülmény között a beteg volt legfontosabb.  Mindegy mennyi munkája volt, nem lehetett 
tőle olyat kérni, amit ne tett volna meg, ne talált volna rá időt.            Minden munkáját precízen, 
időre, lelkiismeretesen végezte és a nap 24 órájában örömmel, mosolyogva ált a betegei, a 
rászorulók rendelkezésére. 

Amikor már súlyos betegségének jelei nyilvánvalóan nagyon erősen mutatkoztak rajta és szeretett 
felesége, Dr. Rikkerné Dr. Juhász Edina, ki szintén maga is nephrológus, otthon akart maradni 
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vele, hogy ápolja Őt, támaszt nyújtson neki a nehéz órákban, Ő kedvesen megrázta a fejét, nem 
engedte, csak annyit mondott: a betegeket el kell látni, hozzájuk kell menni. 

Életét munkájának és családjának szentelte, gyakran idézve Korányi Sándor professzor híres 
mondatát: 

„Jövőnk attól függ, hogy a múltból mennyit tudunk számára megmenteni” 

Fájó szívvel búcsúzunk Tőle, egy igaz EMBER-től. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. Requiescit in pace.  

 

 

      Berkes Attila                                                             dr. Ladányi Erzsébet 
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