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Dr. Dima Mária Magdolna
1947–2019

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, 
szerették és tisztelték, hogy 2019. április 15-én örökre eltávozott kollégánk  
a Fogászati Prevenciós Központ vezető főorvosa.

1975-ben szerzett fogorvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egye-
temen, majd OszB fog- és szájbetegségek szakorvosa, OszB gyermekfogászat  
szakorvosa szakvizsgát tett. Pályafutását az Egri Markoth Kórház gyermekfo-
gászatán kezdte 1975-ben. 1987–1988 között a Fővárosi Gyermekfogászati  
Központban dolgozott, majd 1989–1996 között a Szent Margit Kórház Szakor- 
vosi Rendelőben. 1996–2007 között az akkori Egészségügyi Minisztériumban beosztása: tanácsos, főtanácsos,  
vezető-szakfőtanácsos (köztisztviselő) volt, mert időközben közigazgatási alap és szakvizsgát szerzett. 2000-
ben együtt írtuk a „Fogászati Prevenciós Programot” az EFKI felkérésére. A kórház vezetésének támogatásával 
2009-ben jött a Heim Pál Gyermekkórházba, a Fővárosi Gyermekfogászati Prevenciós Központ új vezetőjeként, 
mert kiemelt fontosságúnak tartotta ő is, hogy a gyermekek fogászati betegségeinek megelőzésével kapcso-
latos felvilágosítás, a gyógyító tevékenység mellett a gyermekkórház önként vállalt küldetése megújuljon és 
megerősödjön. Szervezte és koordinálta országszerte a gyermekfogászati prevenció működését. Csapatával 
iskolákban, óvodákban végzett fogászati megelőző tevékenységet, szűréseket, felvilágosító előadásokat tar-
tott. Kitüntetései: 1987-ben Egészségügyi Miniszteri Dicséretet kapott (Medve László), 1998-ban MOSZI Dísz-
oklevélben részesült a társszakmák kapcsolatfejlesztéséért. 2010-ben Pro Sanitate Díjat vehetett át Réthelyi 
Miklós Emberi Erőforrás Minisztertől, majd 2012-ben Budapestért Díjat kapott Tarlós István főpolgármestertől. 
Pályafutása alatt számtalan egyesület, kollégium és bizottság tagságát töltötte be. Nagyon szerette munká-
ját és a gyermekeket. Szaktudása, lendülete, mosolya, kedves figyelmessége pótolhatatlanul hiányozni fog.

Dr. Végh András

Dr. Kéri Ibolya
1942–2019

77 éves korában, hosszan tartó betegség után 2019. május 3-án elhunyt  
Dr. Kéri Ibolya egyetemi adjunktus.

1970 óta nyugdíjba meneteléig a Gyermekfogászati és Fogszabályozá-
si Klinikán dolgozott.

Munkájában mindig tökéletességre törekedett. Nagyon szerette a gyere-
keket és remekül tudott bánni velük. Tudományos munkája a maradófog-
sé rülések és a tejfogak speciális ellátása volt. Emellett nagy odaadással 
végezte a halmozottan sérült gyermekek altatásban történő kezelését. Tanul-
mányúton két hetet Bariban töltött és sok kongresszuson vett részt, melyeken 
előadásokat tartott és több közleménye jelent meg. Egyetemi oktatóként fog-
orvostan hallgatók százait oktatta kiválóan, a hallgatók szerették, elismerték. 
Több egyetemi kitüntetéssel honorálták munkáját.

Alapító tagja volt a Gyermekfogászati szekciónak és később a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabá- 
lyozási Társaságnak. Társaságunkban mint vezetőségi tag nagyon sok kongresszus szervezésében is részt 
vett. Sajnos, az utóbbi időben betegsége gátolta aktív részvételét. Rendkívül jószívű, segítőkész ember, igaz 
barát és kolléga volt. Férje, prof. Dr. Nagy Lajos mellett állt és mindvégig támogatta munkájában. Jó anya-
ként mindent megtett két lányáért és unokáiért. Nagyon hiányzik és nagy veszteség az egész fogorvos tár-
sadalomnak.

Emléke szívünkben örökké él.
 Dr. Tarján Ildikó Dr. Rózsa Noémi
 professzor emeritus igazgató, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
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