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Tisztelt Főorvos Asszony ! 

  

Nehéz összefoglalni néhány szóban azt a sok-sok évet, amit Csorba Éva a plasztikai sebészetért tett. A fiatal 

kollégák számára, akik nem ismerik, bemutatom a Főorvos Asszonyt: Csorba Éva 1965-ben diplomázott a 

budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán. Sebészi pályafutását a Péterfy Sándor utcai kórház 

sebészeti osztályán kezdte, ahol a diplomaszerzés után 4 évvel szakvizsgázott általános sebészetből. Egy évvel 

később Nigériában vállalt munkát a Port Harcourt Teaching Hospitalben, ahol a sebészeti ellátás mellett 

traumatológiai- és urológiai munkát is végzett. 4 évvel később hazaköltözött, majd néhány év szakrendelői 

munkát követően pályáját a Kun utcai kórház égési intenzív osztályán folytatta, mint részlegvezető. 2 év alatt 

megtanulta az intenzív ellátás szabályait és különböző eljárásait, melyeket 12 éven keresztül hasznosíthatott, mint 

az intenzív osztály vezetője. Ezen évek alatt bevezette és meghonosította a modern égés-sebészeti eljárásokat 

Magyarországon. 1997-től mint megbízott, majd 1998-tól mint kinevezett osztályvezető dolgozott tovább. Csorba 

Évával először 2000-ben találkoztam az általa tervezett és berendezett Szent István Kórház Égés- és Plasztikai 

Sebészeti Osztályán, mint plasztikai sebész rezidens. Fél évvel később az osztály dolgozója lettem. Az akkori 

főigazgató kezdeményezése miatt távoznia kellett, így csak 6 hónapig dolgoztunk együtt az István Kórházban. 

Az eljárás nem megtörte, hanem megerősítette és 2002. tavaszán a Bethesda Gyermekkórházban az ”Égéssérült 

Gyermekeket Gyógyító Országos Központja"-nak vezetésére kapott felkérést. Újult erővel látott hozzá az ország 

legkorszerűbb, égett gyermekek ellátására specializálódott centrum megszervezéséhez, melyet további 4 éven 

keresztül vezetett. 2005-ben az évekig tartó jogi procedúrák lezárultával visszatért az István Kórház Égési 

osztályára vezetőként, amit 5 évig vezetett ismét. Jelenleg  a Bethesda Kórház Égési centrumában dolgozik 

osztályvezető helyettesként. 

 

Osztályvezetői tevékenysége mellett aktívan szerepet vállalt a plasztikai sebészet tudományos munkájában és 

szakmai irányításában.  Hosszú éveken keresztül vezetőségi tagja volt a Magyar Plasztikai Helyreállító és 

Esztétikai Sebész Társaságnak, valamint a Magyar Égési Egyesületnek, ahol elnöki pozíciót is betöltött. 2 évig 

elnöke volt a szakcsoportnak, majd a később megalakuló Égés- és Plasztikai Sebészeti Tanács elnöke lett. 

Magyarországon aktív résztvevője a szakorvosképzésnek, mint egyetemi oktató és vizsgáztató. Éveken keresztül 

tagja volt a Szakképzési Grémiumnak. A hazai szerepléseken túl 16 évig képviselte Magyarországot az 

EBOPRAS-ban az oktatási bizottság tagjaként, ahol rendszeresen vizsgáztatott.. Számos előadás, cikk és 

könyvrészlet szerzője. Életútja elismeréseként az égéssérült gyermekek gyógyulásáért végzett áldozatos és 

kimagasló szakmai munkájáért a ” Magyar Köztársaság Arany Érdemrend polgári tagozat” állami kitüntetésben 

részesült 2010-ben.  

 

Csorba Éva számomra egy őszinte, logikus gondolkodású vezető, aki fogékony az újdonságokra és a párbeszédre. 

Az évek nem tompították érdeklődését és tudásvágyát, hanem folyamatosan motiválták. Mindig segített és 

támogatott, amikor szükségem volt rá. Nem elnyomott, hanem biztatott, hogy képezzem magam, tanuljam meg a 

plasztikai sebészet új eljárásait és használjam a technika adta modern lehetőségeket. Mindig fáradhatatlan volt, 

soha nem pihent, amely ösztönzőleg hatott ránk, habár néha egy kicsit terhes volt számunkra.  

 

Szeretném megköszönni a bizalmát és támogatását ! Társaságunk nevében köszönöm több évtizedes áldozatos 

munkáját, mellyel mindig a plasztikai- és égés-sebészeti szakma jövőjét tartotta szem előtt ! 

 

Örömmel adom át társaságunk nevében a „Magyar Plasztika Sebészetért” emlékérmet. 
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