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1925–2002

I N  M E M O R I A M

E
z év február 5-én meghalt dr. Csípô László, a

szentesi kórház röntgenosztályának nyu-

galmazott fôorvosa. 

1925-ben született Nagyréven. 1952-ben a Buda-

pesti Orvostudományi Egyetemen szerzett summa

cum laude minôsítéssel diplomát. Pályáját katona-

orvosként kezdte, 1956 végén jött Szentesre. Kór-

boncnoki munka után 1959-ben került a kórház

röntgenrészlegére, ahol Udvardy László professzor

tanítványa és utóda lett. 1963-ban röntgenorvosi

szakképesítést szerzett. Részt vett az izotóplabora-

tórium munkájában, majd az egyesített röntgen-

osztály kialakításában, amelynek fôorvosává 1975-

ben nevezték ki. Tagja volt a Magyar Radiológusok

Társaságának és a Magyar Gasztroenterológiai Tár-

saságnak is.

Dr. Csípô László fôorvosról Csákány György pro-

fesszor 1987-ben, az ORSI kollégiumának jelenté-

sében az alábbiakat írta: „A szentesi modell, a

Csípô-jelenség, megérdemli a magyar radiológusok

megkülönböztetett figyelmét, mert egy városi kór-

ház röntgenosztályán megvalósulva látjuk azt a

gyakorlatot, amely meggyôzôdésünk szerint a leg-

színvonalasabb, leghatékonyabb és leggazdaságo-

sabb ellátást nyújtja a betegeknek és a társkliniku-

soknak. Amit a szentesi példa mutat, az a modern

radiológia jövôje. Bizonyítja, hogy milyen jelen-

tôsége van az emberi tényezônek, a vezetô radioló-

gus hivatástudatának, szakmai és emberi tekinté-

lyének.” 

Metodikák sokaságát valósította meg. Mintasze-

rû volt a komplex gasztroenterológiai radiológia

szervezeti és módszertani egységének megteremté-

se. Mindig az egyre magasabb szintû és szélesebb

körû technikai ellátásra törekedett, így jelent meg

az osztály profiljában a mammográfia, az ultra-

hangvizsgálat, az angiográfia és a komputertomo-

gráfia is.

Szakmai elismertségét bizonyítják kitüntetései,

amelyek közül a legmagasabb a Munkaérdemrend

ezüst fokozata, de talán legértékesebb a kórházi

alapítású és a munkatársak véleménye alapján oda-

ítélt, Bugyi István sebész professzorról elnevezett

emlékérem.

1995-ben nyugdíjba vonult, de továbbra is aktív

radiológus maradt, és még a rövid ideig tartó sú-

lyos betegsége alatt is dolgozott.

Nevéhez és munkásságához a szentesi radiológi-

ai osztály több mint 30 éves története, a szakma

fejlôdésének országosan is figyelemre méltó szaka-

sza fûzôdött.
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