Dr. SOMOGYI KLÁRA EMILIA
(1941– )
orvos, sebész szakorvos
Budapesten született 1941. február 3-án.
Szülei: Somogyi Lajos, a Magyar Királyi Térképészeti Intézet
könyvkötője és Schuszler Anna Klára dohánybolt kezelő.
Férjével, Kun Györggyel, 1972. szeptember 1-jén kötöttek házasságot, aki a Lehel Hűtőgépgyárban hűtő-bútorüzemvezető, kísérletiműhely- vezető, technológus 1968–2003 között.
Iskoláit Budapesten végezte. 1965. szeptember 12-én avatták orvosdoktorrá a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi
Karán.
1969. november 25-én Budapest II. Sebészeti Klinikán sebészorvosi szakvizsgát tett.
1968-ban 3 hónapos aneszteziológiai alaptanfolyamon vett részt Budapesten.
1978. május 18-án egészségügyi szervezésből és társadalom orvostanból vizsgázott.
Szakmai tevékenysége:
1965. október 1-jétől a jászberényi kórház sebészeti osztályán kezdett dolgozni sebész központi
orvosgyakornokként.
1975. március 31-ig dolgozott sebész, illetve aneszteziológiai adjunktusként a sebészeten, ekkor kilépett az osztályról a napi megterhelő műszak, illetve a havi 10–15 ügyelet, valamint
ugyanennyi készenléti szolgálat miatt, ami nagy megterhelést jelentett.
1975. április 1-jétől dr. Figus Albert igazgató kérésére a rendelőintézetben igazgatóhelyettesként dolgozott.
1978. szeptember 1-jétől a Városi Tanács Egészségügyi Osztályára hívták a járási főorvosi feladatok ellátására. Ennek megszűnéséig ebben a státuszban dolgozott.
Útja visszakanyarodott a jászberényi kórház-rendelőintézethez.
1991 októberétől üzemorvosi szakrendelést látott el.
1995. szeptember 1-jétől korengedményes nyugdíjasként dolgozott tovább.
1998. március 1-jéig a kórház laboratóriumában dolgozott főorvoshelyettes státuszban.
A munkát nyugdíj mellett továbbfolytatta. 1998-tól magánvállalkozóként a foglalkozás-egészségügyben dolgozik, jelenleg is.
Kitüntetése: Kiváló Orvos – 1986.
2015. október 19-én Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 50 év szakmai
tevékenysége elismeréseként megkapta az Aranyoklevelet.
Dr. Somogyi Klára összegzése:
„Végül is 1965-től Jászberényben élek, és még jelenleg is dolgozom. Igyekeztem a betegekért
mindent megtenni, de tudom, hogy át kell adni a helyet lassan a jövő tehetséges nemzedékének,
akiknek sok sikert kívánok mindannyiunk egészsége érdekében. Valamint tisztelettel és hálával
emlékszem – a szakmai életutam vége felé – volt főnökeimre, kollégáimra és segítő munkatársaimra, az ápolónőkre, beteghordókra és a sok betegemre.
Jászberény, 2019. augusztus 5.
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