Elment egy barát, elment egy kiváló artroszkópos térdsebész!

2018. május 10-én tragikus hirtelenséggel sportolás közben elhunyt dr. Hehl István
ortopéd sebész, sportszakorvos barátunk, a Magyar Artroszkópos Társaság tagja. Pityu 64
éves volt.
Pityu életét Családja mellett elsősorban a térdsebészet és a sport töltötte ki. Lelkes
teniszező és síelő volt. Az egyetem elvégzése után a Sportkórház Sportsebészeti Osztályán
helyezkedett el, hamarosan a női kézilabda válogatott orvosa is lett. Az artroszkópia
magyarországi megjelenése idején korán felismerte az új technikában lévő lehetőségeket.
Hamarosan jelentős hírnevet szerzett az artroszkópos térdsebészet területén, rendszeresen vett
részt hazai és nemzetközi kongresszusokon, tanulmányutakon. 20 éven keresztül dolgozott az
OSEI Sportsebészeti Osztályán, ahol 1979-1999 között, az Artroszkópos Munkacsoport
vezető tagjaként rendszeres oktatói tevékenységet folytatott, mind elméleti, mind gyakorlatiműtői tevékenység vonatkozásában.
Hehl dr szakmai hitvallásai jól jellemzik személyiségét és orvosi nagyságát:



Hiszem, hogy a beteg-orvos kapcsolat alapja az őszinteség, a korrekt és egyenrangú
tájékoztatás, a kölcsönös bizalom.
Hiszem, hogy a mozgás örömére minden embernek joga van – és ebben segítséget
nyújtani: az igazi hivatás.

Legjobb barátja, dr. Horváth János kollégánk búcsúztató beszédéből szeretnék idézni néhány
gondolatot azok számára is, akik nem, vagy kevéssé ismerték Hehl dr.-t.
„Te hittél a jóság erejében, igazi melegszívű társ, apa, barát és orvos voltál egy személyben.
Hittél az őszinteségben ,a megbocsátásban, a humor gyógyító erejében, hitted, hogy
kitartással, következetes kitartó szorgalmas munkával jobbá teszed ezt a világot.
És jobbá, teljesebbé is tetted, imádott feleséged, gyerekeid életén keresztül, a barátaid életén
keresztül és számtalan meggyógyított beteged háláján keresztül, Mert belőled mindig a jó
sugárzott.”

Végül kérlek Benneteket, a MAT jelenlegi elnökeként engedjetek meg egy kis személyes
visszaemlékezést.
Munkakapcsolatunk, majd hamarosan barátságunk is úgy kezdődött, hogy Pityu részese volt
annak a sebészi teamnek, aki 1992-ben nővérem keresztszalagját operálta. Felesége Erika –
aki kiváló gyógytornász volt – végezte a rehabilitációt, aki egy váratlanul félbeszakadt
belgyógyászati gyakorlatom után megszervezte, hogy folytassam a gyakorlatot a
Sportsebészeti osztályon. Fiatal medikusként Pityu pártfogásába vett, egyetemi éveim során
sok száz asszisztencia során alatt folyamatosan tanított az artroszkópia és a térdsebészet
alapjaira. Első elülső keresztszalag műtétemet is Ő asszisztálta le. Együtt készültünk hazai és

nemzetközi kongresszusi előadásokra. Több közös külföldi kongresszusi utazás mellett
nagyszerű síelések és kemény partik is tovább mélyítették barátságunkat. Fiatal orvos voltam,
amikor Hehl dr. az állami egészségügyet elhagyva magánorvossá vált, rendkívül nagy
bizalommal sok kórházi betegét rám hagyva. Bár munkakapcsolatunk sajnos most
megszakadt, barátságunk örökké fog élni. Pityu, örökké hálás leszek Neked a sok tanításért és
főleg barátságodért.

Isten áldjon, nyugodj békében Drága Pityu!

dr.Tállay András
MAT Elnök

