
 
 
 
 
 

Elhunyt Dr. Németh-Csóka Mihály (1927-2020) 
 
 
93 éves korában, augusztus 16-án, eltávozott közülünk Dr. Németh-Csóka 
Mihály címzetes egyetemi tanár, nyugalmazott osztályvezető főorvos, a hazai 
labordiagnosztika egyik korszakos, meghatározó alakja. Kőszegen született, ott 
járt általános és középiskolába és ott is fog megpihenni mindörökre.  1951-ben 
kapta orvosi diplomáját „Summa cum laude” minősítéssel. A hazai patológia 
óriása volt a mestere; Romhányi György vezetésével kezdett dolgozni a 
Szombathelyi Megyei Kórházban. Romhányi professzor Pécsre távozása után 
néhány évvel követte mesterét a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani 
Intézetébe és bekapcsolódott az ott folyó intenzív tudományos vizsgálatokba. 
Többek szerint a Romhányi-intézet legszínesebb, legtehetségesebb tagja volt, 
aki nem kis szerepet vitt az intézet kutatási eredményeiben. Nemcsak mint 
kötőszövetkutató volt sikeres, hanem laboratóriumi szakemberként is 
meghatározó szerepe volt a magyar laboratóriumi társaság életében.  
 
Később 1958 és 1963 között a pécsi Megyei Kórházban, azután a Honvéd 
Kórházban, majd pedig 1963 és 1965 között az I. sz. Sebészeti Klinikán, mint 
laborvezető dolgozott. Az akkor újjáalakuló Megyei Kórházban 1965-ben 
nevezték ki a laboratórium főorvosának. 1970-től a budapesti Tétényi úti 
Kórház Laboratóriumát vezette 1992-ig. Országos vezető szerepet töltött be a 
hazai laboratóriumi diagnosztika szervezésében is, az Országos Laboratóriumi 
Intézet főigazgató-helyettese és a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 
elnökségének tagja volt. 
 
1965-ben védte meg az orvostudományok kandidátusi, 1977-ben akadémiai 
doktori értekezését. Kutatási területei: a preanalitika, a szérum paramétereket 
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befolyásoló endogén és exogén anyagok, hematológiai elváltozások a 
citosztatikus kezelés korai szakában, a multidrogrezisztens protein blokkolása 
és a laboratóriumi minőségbiztosítás. 
 
Oktatási tevékenységének egyik csúcsteljesítménye az asszisztens-
szakasszisztens képzés megszervezése volt. Több mint 30 évig irányította egy 
egész emberöltőnyi szakasszisztens képzését Budapesten, akik mind szeretettel 
emlékeznek elkötelezett tanárukra. 
 
A nyugdíjkorhatárt elérve 1998-ig a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben, 
mint főállású laborfőorvos tevékenykedett, majd részállásban 83 éves koráig 
ott dolgozott.  
 
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, így megkapta a „Kiváló Orvos” 
címet, az MLDT „Jendrassik Loránd Emlékérmét” és a MOLSZE „Bálint Péter 
Emlékérmét”. 
 
Tisztelt Főorvos Úr, Professzor Úr, kedves Miska nyugodjál békében. Emlékedet 
kegyelettel megőrizzük. 
 
 
Pécs, 2020. augusztus 31. 
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akadémikus, emeritus egyetemi tanár 
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