Prof. Dr. Kuhn Endre (1928-2018)

1928. február 19-én született Budapesten. Kitüntetéssel érettségizett. Az orvosegyetemet Budapesten
végezte. Diplomáját 1952-ben vette át summa cum laude eredménnyel. Ezután az Uzsoki utcai
kórházba került, melynek röntgen osztályán, majd a kórház onkoradiológiai intézetében dolgozott,
1958-59-ben megbízott főorvosként vezette az intézetet. 1955-ben szakvizsgázott „sugaras eljárások”ból. 1979-ben pedig szakképesítést nyert klinikai onkológiából. 1961-ben nevezték ki docensnek a Pécsi
Orvostudományi Egyetemre, és kapott megbízást a Női Klinika radiológiai osztályának vezetésére.
1964-ben került át az akkor megalakuló Röntgenklinikára. 1968-ban védte meg kandidátusi
értekezését, majd 1987-ben tudományok doktora lett, 1994-ben habilitált. 1972-ben a Radiológiai
Klinikára megbízott vezetőnek nevezték ki, majd 1973 óta kinevezett egyetemi tanárként igazgatója az
intézetnek. 1982-ben megbízott igazgatója lett a POTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumnak.
Több szakmai szervezetnek volt tagja: EACR, Magyar Radiológusok Társasága, Magyar Onkológusok
Társasága, Magyar Nukleáris Orvostudományi Társaság, Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet
Szakmai Kollégium, MTA Radiológiai és Orvosi Izotóp Alkalmazási Szakbizottság, MTA PAB Klinikai
Kutatási Szakbizottság.
Kitüntetései: Kiváló Orvos, Erdélyi Mihály-emlékérem, Kisfaludy Pál-emlékérem, Ratkóczi Nándoremlékérem, POTE Pro Universitate Emlékérem arany fokozata
Kutatási területe: a rosszindulatú daganatok komplex radiodiganosztikája és radiotherápiája; új
szupervoltterápiás eljárások, sensibilizálás-synchronizálás, nagy besugárzási fractiók alkalmazása;
Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák radiológiai staging-je, teljes nyirokrendszeri besugárzás és többgyógyszeres cytostatikus kezelésük; a terjedés radiológiai módszerekkel való meghatározása.
Külföldi tanulmányutak: NSZK, Svédország, Anglia, Szovjetunió, NDK, Bulgária, Irak, Egyesült Államok
A Tübingeni Egyetem és az Erfurti Orvosi Akadémia Radiológiai Klinikájával szoros szakmai kapcsolatot
ápolt.
Kuhn professzorra hárult az a nehéz feladat, hogy a radiológia rohamos fejlődésével együtt járó
fejlesztéseket a mindig nehéz gazdasági helyzetben is kiharcolta, hogy azokat a mindennapos oktató,
gyógyító és tudományos munkában hasznosítsa. Az oktatást különösen szívügyének tekintette, de
véleménye szerint magas szintű oktatás csak magas szintű gyógyító és tudományos munka mellett
lehetséges. Kiváló előadói készségének köszönhetően előadásainak látogatottsága is kiemelkedő volt.
Előadásait közérthetően, szép magyar nyelven tartotta. Angolul és németül kiválóan beszélt.
Nevéhez fűződik a korszerű sugártherapia megteremtése a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, s neki
köszönhető, hogy a radiotherapia a hiányos géppark ellenére is szakmailag a kor követelményeinek
megfelelő szinten maradt.
131 közleménye jelent meg. Fejezetet írt a „Gyakorló orvos enciklopédiája”-ban. Nívó Díjat kapott a
„Malignus lymphomák radiológiai diagnosztikája” című monográfiájáért, a „A radiológia alapfogalmai”
című tankönyv társszerzője.
Életében sok örömöt élt meg a zene szeretetében, klasszikus zenei gyűjteménye a kollégák között is
közismert volt. A klasszikus zene nagymesterei közül is kiemelten kedvelte Wagnert és Bartókot.
1994-ben ment nyugdíjba, de kapcsolatát az intézettel tovább is tartotta.

Kuhn professzor úr 2018. június 9-én, életének 91. évében hunyt el. Volt tanítványai, munkatársai
emlékét tisztelettel megőrzik.

Kedves Professzor Úr, nyugodjék békében.
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