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2018. május 23-án
Dr. Erőss Loránd egyetemi docensnek
adták át a Magyar Tudományos Akadémia Kistermében.
SAJTÓINFORMÁCIÓ
A Hemingway Alapítvány 1998 tavaszán alapította meg a neves orvosprofesszorról
elnevezett „Dr. Szabó György-díj”-at, melyet évente a magyar orvostudomány egy-egy
kiemelkedő személyiségének adományoznak a kuratórium döntése alapján. A díjat 1998ban prof. Dr. Halász Béla akadémikus, 1999-ben prof. Dr. Besznyák István akadémikus,
2000-ben prof. Dr. Flerkó Béla akadémikus, 2001-ben prof. Dr. Palkovits Miklós
akadémikus, 2002-ben prof. Dr. Rák Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár, 2003-ban
prof. Dr. Tulassay Tivadar akadémikus, 2004-ben prof. Dr. Rozsos István egyetemi
tanár, 2005-ben prof. Dr. Dzsinich Csaba egyetemi tanár, 2006-ban prof. Dr. Sótonyi
Péter akadémikus, 2007-ben prof. Dr. Schaff Zsuzsa akadémikus, 2008-ban prof. Dr.
Nyáry István tanszékvezető egyetemi tanár, 2009-ben prof. Dr. Kopp Mária
tanszékvezető egyetemi tanár, 2010-ben prof. Dr. Rihmer Zoltán tanszékvezető egyetemi
tanár, 2012-ben prof. Dr. Gulyás Balázs akadémikus, 2015-ben prof. Dr. Hangody
László akadémikus, 2017-ben prof. Dr. Lang György intézet igazgató, 2018-ban pedig
Dr. Erőss Loránd egyetemi docens nyerte el.
A díjnak nevet adó Dr. Szabó György orvosi oklevelét 1944-ben kapta Szegeden. 1949ben lett belgyógyász szakorvos, 1959-ben egyetemi docens, 1961-től pedig az Országos
Traumatológiai Intézet kutató laboratóriumát vezette. 1979-től mintegy 10 évig a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetének tudományos
tanácsadója, 1952-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1955-ben elnyerte az
orvostudományok doktora címet.
Tudományos munkásságát 1947-ben kezdte és több mint 50 éven keresztül
rendíthetetlen szorgalommal, kitartással és példamutató eredményességgel folytatta. Fő
kutatási területe a veseműködés és a nyirokkeringés élet- és kórélettana volt. Több mint
300 tudományos közleménye jelent meg és számos egyetemi jegyzetet, monográfiát,
szakkönyvet írt. Nemzetközileg ismert és megbecsült tudós volt. Lymphológiai
kutatásainak eredményei nagy részben tankönyvi adattá váltak. Tudományos munkáit a
bel- és külföldi szakirodalom ma is kiterjedten idézi. Nemcsak elhivatott, kitűnő orvos,
de nagyszerű oktató, iskolateremtő tudós volt. Számos nemzetközi hírűvé vált tanítványt
nevelt.
A Hemingway Alapítvány 2018. évi „Dr. Szabó György-díját” Dr. Erőss Loránd
egyetemi docens nyerte el tudományos, orvosi, valamint oktatói munkásságának
elismeréseként. A díjat Dr. Vízi E. Szilveszter akadémikus, a kuratórium elnöke, Dr.
Fazekas Árpád, Dr. Jakab Ferenc, Dr. Rosivall László, Dr. Surján László, Dr. Mikola
István és Dr. Szabó Dezső valamint Dr. George F. Hemingway, a kuratórium tagjai
ítélték oda.
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DR. SZABÓ GYÖRGY-DÍJ
Dr. Erőss Loránd egyetemi docens
Dr. Erőss Loránd (1965.08.13., Budapest) neurológus, idegsebész, fájdalomterapeuta, ideggyógyász
osztályvezető főorvos, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet munkatársa. A Semmelweis
Egyetem címzetes egyetemi docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai
Karának tanára.
1983-ban a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végezte tanulmányait, ahol 1990-ben általános
orvosi diplomát szerezett. 1995-ben neurológia, 2000-ben pedig idegsebészet szakvizsgát tett. 2007-ben
az országban az elsők között szerezte meg a nemzetközi fájdalomterapeuta szakvizsgát (FIPP). 2010ben szerzett PhD fokozatot a klinikai idegtudományok területén.
Orvosi pályafutását Budapesten, a Központi MÁV Kórház Ideggyógyászati és Idegsebészeti osztályán
kezdte. 2004-től az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet főorvosaként vezette a funkcionális
idegsebészeti programot olyan modalitásokkal, amelyek korábban nem működtek az intézetben, mint az
invazív fájdalomcsillapítás, a mozgászavar sebészet, a spaszticitás teljes körű idegsebészeti ellátása.
2010-től az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet osztályvezető főorvosa, 2014-től pedig az intézet
Epilepszia Programjának vezetője. 2010-ben hozta létre az ország első Funkcionális Idegsebészeti
Osztályát és Neuromodulációs Központját. A primer motoros agykéreg stimuláció bevezetésével új
neuromodulációs technikákat honosított meg Magyarországon a krónikus neuropáthiás fájdalmak
csillapítására, és tovább fejlesztette, illetve klinikai kutatással kiegészítve programszerűvé alakította az
epilepszia sebészeti ellátását. Új műtéti technikákat vezetett be az epilepszia sebészetbe és új semiinvazív FO elektródát tervezett és gyártatott le itthon. Eredményeit PhD dolgozatában részletesen
publikálta, ami nemzetközi visszhangra talált, és bevezetésre került több külföldi epilepszia sebészeti
központ gyakorlatába. Új módszert honosított meg a neuromoduláció területén a gyógyszerrezisztens
arcfájdalmak csillapítása céljából.
Tanít a Semmelweis Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1996 óta tart egyetemi
előadásokat postgraduális, majd 2004-től a graduális képzésben a Neurológiai Klinikán, illetve 2006-tól
a Radiológiai Klinikán. A neurológiai postgraduális képzésben 1996 óta vesz részt epileptológia
témakörben, a korábbi OPNI-ban szervezett tanfolyamok keretében. 2005-től a kötelező szakvizsga
előkészítő neurológiai és az idegsebészeti, 2017-től a radiológiai szakvizsga előkészítő tanfolyamok
rendszeres meghívott előadója. 2015-ben szervezte meg az első hazai idegsebészeti szakvizsga
előkészítő szubdiszciplináris továbbképzést „Funkcionális idegsebészet” területén. Évente 4-6
alkalommal tart nemzetközi postgraduális továbbképzést külföldi és hazai kollégáknak
fájdalomcsillapítás, spaszticitás és mély agyi stimuláció területén. Az elmúlt 10 év során Közép-Kelet
Európa egyik legismertebb postgraduális neuromodulációs továbbképző központját hozta létre az
Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben. 2014-től, a Nemzeti Agykutatási Program elindulásával,
az eddigi transzlációs kutatói laboratóriumot 49 fős kutató bázissá bővítette munkatársaival, 17 PhD
hallgatóval, 4 postdoktor kutatóval. Szakmai konferenciák és továbbképzések szervezője és rendszeres
előadója. Hazai szervezője a World Institute of Pain minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi
fájdalom konferenciájának és továbbképző kurzusának, melyre rendszerint ősszel, Budapesten kerül
sor.
Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet munkájában vesz részt. Tagja a European Society for
Stereotactic and Functional Neurosurgery-nek, az International Neuromodulation Society-nek és a
World Institute of Painnek. Ugyancsak részt vesz a Magyar Epilepszia Ellenes Liga, a Magyar Ideg- és
Elmegyógyászok Társasága, a Magyar Idegsebész Társaság, a Magyar Parkinson Társaság és a
Magyarországi Fájdalom Társaság munkájában. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi
Tudományok Osztálya Klinikai Idegtudományi Bizottságának, valamint az Európai Tudományos és
Művészeti Akadémiának. 2014-ben Prima Primissima díjat kapott kiemelkedő szakmai tevékenységéért.
Hat szakkönyvben jegyez fejezetet, több nemzetközi tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője.
Tudományos munkásságát közel 156,444-es impact factor, 1027-es független összidézettség jellemzi.
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