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sebész szakorvos  

 

Született: Jászfényszarun 1936. április 22-én. 

Szülei: Harangozó Imre és Rusai Rozália.  

Felesége: Dr. Szenzenstein Adrienne orvos. 

Gyermekeik: Dr. Harangozó Adrienn orvos, Dr. Harangozó 

Imre Árpád orvos. 

Tanulmányai:  

Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1960-ban vette át az or-

vosi diplomáját.  

1964-ben sebészeti szakorvosi vizsgát tett.  

1999-ben üzemorvosi szakorvosi vizsgát tett.  

Nyelvismerete:  

Tanult latint, oroszt, németet, és angolt.  

Munkhelyei:  

1960–1965. Gyöngyösi Bugát Pál Kórház Sebészeti Osztály 1960–1965.  

1966–1967. körzeti orvos Tarnaszentmiklóson. 

1968–1970. A Hevesi Járási Tanács mellett működő Közegészségügyi Szolgálatnál közegész-

ségügyi felügyelő volt.  

1970. január 1-től nyugdíjazásáig a hevesi Szakorvosi rendelőintézet Sebészeti Szakrendelés 

sebészeként dolgozott.  

1999-től 2020. március 31-ig üzemorvosként tevékenykedett.  

Kitüntetései:  

Pro Urbe Heves   

Az intézmény fennállásának 50. évfordulóján Főigazgatói Dicséretben részesült.  

Magyar Vadászatért Érdemérem  

 

Szakmai pályafutását önéletrajzi írásában összegzi:  

 

„Szakmai pályafutásomról elmondhatom, hogy a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház Sebészeti Osz-

tályon általános sebészeti, és baleseti sebészeti osztályán kitűnő feletteseim voltak. Dr. Nie-

dermüller Ferenc osztályvezető főorvos emberi, orvosi példaképemmé vált. Jól képzett sebész, 

humánus orvos volt. A tarumatológiai részleget Dr. Kollmann Ödön vezette, mely „operatív” 

tarumatológiai részleg volt. Mindkét részlegen és munkában aktívan részt vettem. … 

A gyöngyösi kórházban én vezettem be a gépi altatást UNA II. géppel mely nagy biztonságot 

adott a régi Aetheres és vénás injekciós altatással szemben. Szervezett három hónapos tanfo-

lyamon vettem részt Budapesten. Irányításommal kb. 1000 nagyműtétet végeztünk.  

1970. január 1-jén megnyílt a Szakorvosi Rendelőintézet és feleségemmel együtt a Ren-

delőintézet állományába kerültünk. Általános sebészet mellett a tarumatológiai munkát is el 

kellett látnom, és művelni kellett a társszakmák és a sebészet határterületére eső szakterületeket 

is. Több mint 10 éven át nem volt rendszeresen röntgen szakorvos, így a leletezést is magamnak 

kellett végeznem. Ugyancsak magunk kezeltük a lábszárfekélyeket is, katétercseréket. Ortopé-

diai vizsgálatokat is kellett végezni, írtam az ortopéd cipőket, művégtagokat, lúdtalpbetéteket. 

Indikáltam a gerinc és egyéb fájdalmak esetén a fizikoterápiás kezeléseket. Itt jegyzem meg, 

hogy a salgótarjáni reumatológus főorvos irányításával 300-nál több betegen megvizsgáltuk a 

38–39 fokos hevesi termálvíz gyógyító hatását, és erről a Reumatológia folyóiratban számol-

tunk be. A rendelőintézetben a rendszerváltás előtt polgárvédelmi feladatokat is el kellett látni, 



az intézet Orvosi Segély helyként működött, ennek parancsnoka voltam. Munkám során szoro-

san együttműködtem az egri osztályokkal is. Több mint 10 év során minden héten egy napot – 

24 órát – a baleseti sebészeti osztályon tartózkodtam, műtéteket végeztem és ügyeleti szolgálatot 

is adtam. Ez ideális kapcsolatnak tartottam a traumatológiai osztállyal mert az ellátási elveket 

folyamatosan láttam.  

Az egri Markhot Ferenc Megyei Kórház sebészeti osztályán érsebészeti tevékenységet is 

kezdtek végezni egykoron, melyhez a beteganyagot is részben én szolgáltattam, és au utógon-

dozást is végeztem. Ez szakmailag gyümölcsöző együttműködés volt.  

…  

Hobbym a vadászat volt, a Megyei Kamránál tisztségem is volt, a Vadászkutya Bizottság 

vezetője voltam. … 

Pártnak tagja nem voltam. Az életet szolgáltam. Munkám ellen kifogás nem volt.” 

 

Forrás: Dr. Harangozó Imre Önéletrajza.  

 

 

       Szerkesztette:  

Jászberény, 2020. 11. 10. 

       dr. Suba Györgyné  


