Tóth Károly Sándor 80 éves
A Magyar Menopausa Társaság (MMT) vezetősége és tagsága nevében szeretettel köszöntöm Tóth Károly Sándor
Tanár Urat, ahogy egymás között nevezzük, TKS-t, a
Társaság alapító elnökét 80 éves születésnapja alkalmából!
Tóth Károly Sándor a Budapesti Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi Karán végzett 1965-ben. Rövid
újpesti patológusi működés után 25 évig a Semmelweis
Egyetem I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján dolgozott, szakképesítést szerezett szülészet-nőgyógyászatból,
majd aneszteziológia és intenzív terápiából. 1992-től 14 évig
a Szent Margit Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályát
vezette, közben fővárosi szülész-nőgyógyász szakfelügyelő
főorvos volt. Tudományos klinikai kutatást kezdetben a szülészeti fájdalomcsillapítás és a műtéti érzéstelenítés területén
végzett (ebből született kandidátusi disszertációja), majd a
koraszülés infekciós eredetét vizsgálta, itthon és részben külföldön egyaránt. Az 1990-es évek elején korszerű meglátással a menopauza témájával kezdett foglalkozn, 1996-ban már
ebben a témájában habilitált, majd a Semmelweis Egyetem
magántanárrá fogadta. 2011-ben szakmai tevékenységének
elismeréseként a Magyar Nőorvos Társaság Semmelweis
Emlékplakettel tüntette ki. Hazai és külföldi folyóiratban jelentek meg közleményei, nemzetközi- és hazai menopauza
fórumok rendszeres előadója volt. A nőgyógyászati és menopauza ellátásból nyugdíjasként sem vonult vissza, magánrendelésén a mai napig fogadja betegeit.
Az utóbbi három évtizedben a menopauza széles spektruma van érdeklődése fókuszában, a 90-es évek elején világszerte fellendülő menopauza ellátás hazai úttörője és
motorja volt. Hazánk egyik első menopauza szakrendelését alakította ki, majd a Menopauza Ambulanciák országos
rendszerét, ahol a változókorú nők kivizsgálást, tanácsot,
kezelést kaphatnak. Egyik kezdeményezője volt a Magyar
Menopauza Társaság megalapításának és alapító elnöke
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1995-2007-ig. Az önálló társaság létjogosultságát igazolta
az első kongresszus résztvevőinek 400-at meghaladó száma, majd a kétévente tartott kongresszusok azóta is töretlen sikere. Az MMT elnökeként létrehozta Menopauza
Ambulanciák Klubját, mely azóta is rendszeres baráti és
tematikus szakmai fóruma a menopauza ellátás területén dolgozó szakembereknek (Menopauza Ambulanciák
Klubja Óbudán, MAKÓ). Vezetésével a Társaság csatlakozott a Nemzetközi Menopauza Társasághoz (International
Menopause Society, IMS), valamint az Európai Menopauza
és Andropauza Társasághoz (European Menopause and
Andropause Society, EMAS). TKS jelenleg is aktívan vesz
részt a Társaság életében, tapasztalataival és tanácsaival segíti a vezetőség munkáját, a kongresszusok szervezését. A
közelmúltban tartott mátraházai kongresszusunkon személyesen is élvezhettük társaságát, szellemi frissességét, visszafogott humorát, születésnapi köszöntője kapcsán szerényen
megosztott gondolatait és személyes emlékeit.
Kedves TKS! Reményeink szerint még sokáig számíthatunk barátságodra és támogató részvételedre a Társaság életében, mindehhez jó egészséget kívánunk, Isten éltessen!
Jakab Attila dr.
Az MMT elnöke
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