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In memoriam
Dr. Kósa Lajos
(1954–2014)
Dr. Kósa Lajos PhD, főorvos, a Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai, Egészségügyi
Szolgáltató, Nonproit Kft. társ-ügyvezető igazgatója, a
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet korábbi főigazgató főorvosa, a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai
Társaság főtitkára 60 évet élt.
Mély fájdalommal és megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy
Kósa Lajos főorvos 2014. március 28-án, életének 60. évében
Budapesten elhunyt.
Egész életét, munkásságát az allergiás betegek gyógyításának szentelte. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Karán szerzett diplomát 1978-ban. 1982-ben csecsemőés gyermekgyógyászatból, 1985-ben gyermektüdőgyógyászatból, 1992-ben allergológia és klinikai immunológiából,
2004-ben klinikai farmakológiából tett szakvizsgát. Számos
felsővezetői tanfolyamon vett rész és kapott diplomát: Diploma in Management Studies, Brunel University, London, 1992;
Minőségfejlesztés az egészségügyben tanfolyam, 1998; Menedzseri készségek orvos felsővezetők számára tanfolyam,
1999; Flagship course on Health Sector Reform and Sustainable
Financing, 2000; Master of Business Administration, Buckinghamshire University London, 2006.
1996-ban szerzett kandidátusi fokozatot a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, tudományos kutatási területe az ételallergiák komplex vizsgálata, az asztma, az allergiás rhinitis, a rovarméreg allergia és az allergén speciikus immunterápia voltak.
1978-tól 1988-ig a Mosdósi Tüdőgyógyintézetben dolgozott, majd Budapestre került, ahol a Svábhegyi Országos
Allergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet
munkatársa lett. Itt 1994-től osztályvezető főorvosként, 1998től főigazgató-helyettesként, majd 2001-től főigazgató főorvosként tevékenykedett. Az intézet bezárását követően haláláig a svábhegyi hagyományokat folytató Svábhegyi Országos
Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Egészségügyi
Szolgáltató Non-proit Kft. társ-ügyvezető igazgatója volt,
emellett 2011-től a Kaposi Mór Oktató Kórház Csecsemő- és
Gyermekosztályának osztályvezető főorvosi feladatait is ellátta.
Számos, a magyarországi allergológiai munka szempontjából kulcsfontosságú pozíciót is betöltött: 2005-től a Klinikai
Allergológiai és Immunológiai Szakmai Kollégium tagja, 2011től a Szakmai Kollégium tanácsadó testületének tagja, 2008-

tól országos szakfőorvos, 2007 és 2009 között az Európai Unió
Gyermekgyógyszer Bizottságának tagja.
Társasági funkciói közül kiemelhető, hogy ő töltötte be a
Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság főtitkári tisztségét 1996-tól, ezenkívül a European Academy of
Allergy and Clinical Immunology és World Allergy Society tagjaként is jegyezték.
Megszámlálhatatlan hazai és külföldi konferencia előadójaként és aktív résztvevőjeként tartotta naprakészen tudását,
munkásságát több önálló kiadvány és könyvfejezet is fémjelzi,
melyeket allergológiai és pulmonológiai tárgykörökben publikált. Tudását, tapasztalatait igyekezett átadni az orvos- és
szakorvosjelölteknek, és részt vett a szakdolgozók képzésében
is, 2006-tól a Petrányi Doktori Iskola előadója volt. 2010-ben
oktatói munkássága elismeréseként a Debreceni Egyetem Orvostudományi és Egészségügyi Centrum címzetes egyetemi
docensi kinevezését is megkapta.
Vezetői és társasági funkciói mellett egész életét áthatotta
a betegellátás. Betegei ragaszkodását, megelégedését mutatja, hogy az ország számos pontján nagy forgalmú rendelést
bonyolított, egész családok pulmonológiai és allergológiai
gondozását végezte nagy szorgalommal és igyekezettel.
Tanítványok, egyetemi és szakmabeli kollégák, betegek
százai emlékeznek rá jó szívvel. 
a Svábhegyi Országos Allergológiai,
Immunológiai és Pulmonológiai
Egészségügyi Szolgáltató, Nonproit Kft. vezetősége

