
Dr.Szamosi Katalin 2016.január 2-án meghalt. Az orvosi szakmát, a sürgősségi ellátást 

pótolhatatlan veszteség érte, munkatársai dermedten próbálják feldolgozni hiányát. 

 

1956.02.02-án született Egerben, orvosi diplomáját a SOTE-n 1981-ben szerezte, ezt követően 

belgyógyászati, sportorvostani, sürgősség orvostani, kardiológiai szakvizsgát szerzett. 

24 évig dolgozott a Sportkórházban, ekkor tette le a belgyógyászati és sportorvostani szakvizsgákat, 

a területi belgyógyászati ellátási kötelezettségen kívül sportbelgyógyászati, sportkardiológiai és 

csapatgyakorlati tapasztalatot szerzett Jákó Péter Főorvos irányításával. Részt vállalt az osztályos 

orvosi ügyeleti rendszerben, az obes ambulanciát vezette. A sportorvos képzés és a szintentartó 

tanfolyamok előadója volt. 

2004-től a Budai Honvéd Kórház II.Kardiológiai Osztályán dolgozott, már akkor a kardiológiai,  

magasabb szintű ismeretek elsajátítása, szakvizsga megszerzése volt a célja,amelyhez ebben az 

intézményben kapta meg a segítséget. 

1 éves hemodinamikai képzése az OGYK-ban történt Préda Professzor és Kiss Róbert Gábor 

osztályán. 

1999-2006.időszakban, részállású kivonuló orvosként teljesített szolgálatot az Országos 

Mentőszolgálat Pesterzsébeti Mentőállomás rohamkocsiján. 

2007-ben a kórházátszervezések miatt kardiológiai osztálya megszűnt, 2007.márciusában kapott 

felkérést a Jahn Ferenc Dél -pesti Kórház Sürgősségi Osztályának vezetésére, ebben az évben 

sürgősségi szakvizsga követelményeit is teljesítette. Az osztály sok fiatal orvossal bővült, a 

minőségi szakmai munkára helyezte a hangsúlyt, a társosztályokkal eredményes szakmai 

együttműködést sikerült kialakítani, a sürgősségi ellátás szakmai elveit sikeresen erősítette meg a 

térségben. Az osztály vezetésén kívül ellátó műszakvezető orvosként is aktívan vett részt a 

betegellátásban. 

2009-ben az eredményes kardiológiai szakvizsgát követően, a Flór Ferenc Kórház Kardiológiai 

Osztály Kardiológiai Őrzőjében dolgozott, Dr Medvegy Mihály Főorvossal. Diagnosztikai 

elvárásoknak megfelelve az echocardiographiát elsajátítva végezte a beteggyógyítást, amely 

inspirálta, ez jelentette a hivatásában az egyensúlyt és az elért célt az életében. 

2011-2013. időszakban az ORFI Kardiológiai és Belgyógyászati Szubintenzív Részlegén Dr.Poór 

Gyula Kandidátussal dolgozott. 

2015. áprilistól a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára visszatért 

részállásban, ahol ismét meghatározó munkatárssá vált a sürgősségi betegellátásban, az orvosok és 

szakdolgozók oktatásában. 

Sürgősségi szakorvosi hozzáértésével segítette valamennyi fővárosi Sürgősségi Betegellátó 

Osztályt, szoros szakmai-érzelmi szálak fűzték a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 

Kórház Sürgősségi Osztályhoz. 

Sürgősségi szakemberek százai folytatják munkájukat a tőle tanult szakmai igényességgel, emberi 

odafordulással. 

A gyógyító munkáján túl nyitottsága, embersége, szakmai alázatossága, határtalan energiája az, 

amely minden munkatársában nyomot hagyott és amelyet példaként továbbviszünk. Emellett 

orvosként képviselte a tudásalapú, önálló gondolati szabadságot képviselő, büszke, egyenes 

tekintetű életszemléletet, amely csak szeretett családjában és a betegellátásban engedte az 

alázatosságot. 

A magánéletében és szakmai pályafutásában mindig másokat segítő, az ebből a képességből  

táplálkozó végtelen tűrőképességű anya, gyerek, testvér, orvos, barát, munkatárs stroke betegségét 

követően egyedül ment el közülünk. 


