
Simon Tamás (1937–2020) professzor emlékére

Szeptember végén elhunyt Simon Tamás, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, 
nyugalmazott egyetemi tanár, a Valóság szerkesztőbizottságának tagja. Orvos, egész-
ségügyi szervező volt, több évtizeden át a SOTE Általános Orvostudományi Karának 
egyetemi tanára, más karok és egyetemek előadója. Szülei is orvosok voltak, így nem 
volt kérdéses a pályaválasztása, annak ellenére, hogy érettségi vizsgát a Petrik Lajos 
Vegyipari Technikumban tett. Általános orvosi diplomáját 1963-ban a Budapesti Orvos-
tudományi Egyetemen szerezte. Tanult Moszkvában az Orvostovábbképző Egyetemen 
(1976), Salzburgban az Amerikai Tanulmányok Szemináriumán (1986). Csecsemő- és 
gyermekgyógyászatból, egészségügyi szervezésből és társadalom-orvostanból, megelő-
ző orvoslásból és népegészségtanból tett szakorvosi vizsgákat. 1980-ban az orvostudo-
mány kandidátusa lett egészségügyi szervezés szakterületen.

Munkaállomásai is változatosak voltak, miközben folyamatosan oktatott. Az Egész-
ségügyi Szervezési Intézetben 1963-ban gyakornok, 1967-ben tanársegéd, 1972-től 
adjunktus a Társadalom-orvostani és Orvostörténeti Intézetben, 1981-től docens. 
1964–1985 között – másodállásban – tanársegéd az Országos Kardiológiai Intézet 
gyermekosztályán. 1988-tól ifjúsági orvos Várpalotán, részt vesz a várpalotai iskolai 
egészségnevelésben. Elindította a rákellenes iskolai oktatást, 1988-tól a Magyar Rák-
ellenes Liga elnökségi tagja, 1991-től elnöke. 1992-től egyetemi tanár, tanszékvezető 
a Semmelweis Egyetem Közegészségtani Tanszékén. Dr. Schultheisz Emil nyugdíjba 
vonulását követően 1992–1997 között a Népegészségtani Intézet igazgatója. A Fodor Jó-
zsef Iskolaegészségügyi Társaság díszelnöke, a Pápai Pariz Egészségnevelési Országos 
Egyesület elnöke 2012-ig, a Népegészségügyi Tudományos Társaság elnöke 2011-ig. Fő 
kutatási területe a betegségek társadalmi háttere, az egészségfejlesztési módszerek kidol-
gozása. Az alkohol-, a drogprevenció, a mentálhigiénés zavarok megelőzése, kezelése, 
az AIDS-prevenció, e témákban az általa létrehozott Ifjúsági Kortárs Oktató Mozgalom 
jelzik társadalmi elköteleződését. Az Egészségügy Kiváló Dolgozója (1978 és 1984), az 
Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1982), 1997-ben Pápai Páriz-emlékéremmel tüntették ki, 
2014-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.

Közel 150 tudományos közleménye jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. Az 
Egészségnevelés szakfolyóirat felelős szerkesztője, 1994-től folyóiratunk szerkesztőbi-
zottsági tagja volt, lapunkban írását tavaly áprilisban adhattuk közre utoljára, az egész-
ségvédelem tárgyában.

Nagyszerű orvostól, karizmatikus professzortól, a társadalom-orvostan, az egészség-
nevelés, a népegészségügy kimagasló személyiségétől búcsúzunk.
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