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Búcsúzik Dr. Pataky Leventétől
a Magyar Dento-Maxillo-Faciális Radiológiai Társaság
Dr. Pataky Levente egyetemi pályafutása 1974. október 16-án kezdődött a Semmelweis Egyetem Szájsebészeti Klinika Röntgen Osztályán előbb tanársegédként, majd adjunktusként, és végül klinikai főorvosként
2007. március 31-én vonult nyugdíjba. A Magyar Dento-Maxillo-Faciális Radiológiai Társaság alapító vezetőségi tagja, 2019-től Tiszteletbeli tagja. Kiváló érzéke volt a röntgendiagnosztikához, és mindig nyitott volt
az újabb modalitások megismerésére és professzionális alkalmazására. Aktív pályafutása döntően a panoráma röntgentechnika elterjedésével esett egybe. Jelentős tematikusan rendszerezett anyagot gyűjtött össze.
Költséget nem kímélve fejlesztette tudását külföldi szakkönyvek beszerzésével és nemzetközi kongresszusi részvételekkel. A nyolcvanas évek elejétől már részt vett az International Association of DentomaxilloFacial
Radiology kongresszusain, ahol jó kapcsolatteremtő képességének köszönhetően hamar kiérdemelte, hogy
1988 és 1991 között, három éven keresztül volt megválasztott elnöke a világ első számú szakmai szervezetének. Budapesten 1991-ben megszervezte a társaság IX. Kongresszusát. Ezt a szervezői munkát nagy odafigyeléssel végezte, gondoskodó tekintete és kiváló szervezőkészsége elsöprő szakmai sikert eredményezett.
Ugyanakkor a résztvevők élvezhették a magyarok vendégszeretetét, és világszerte elismeréssel nyilatkoztak róla.
Az utódnevelés fontos cél volt számára, tudatosan építette fel az új generáció karrierjét. A Dento-MaxilloFaciális Radiológia Európai Akadémiája (EADMFR) 2004. évi alapító tagjaként a neki felkínált vezetőségi
tagságot átruházta fiatal kollégájára. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerét kamatoztatta a fiatalok előmenetele és külföldi tanulmányaik érdekében. Ajánlásával könnyen lehetett a legnevesebb műhelyekbe eljutni,
ott a legújabb ismereteket megszerezni. Nem követelt magának dicsőséget, az igazi elismerést és örömet
a fiatalok támogatásában és azok sikereiben találta meg.
Érdeklődése az új iránt soha nem lankadt. A CBCT használatában élen járt, mert saját tapasztalatából tudta, hogy a CBCT ugyanolyan népszerű és elterjedt lesz, mint az Ő aktív pályája idején a panoráma technika.
Nagyon zavarta, hogy miközben a magánrendelők már tucatnyi készülékkel bírtak, az Egyetemen még nem
volt elérhető ez a térbeli technológia. Egy Kölnben megrendezett kiállításon elég volt Leventére mint munkatársra hivtkozni, és az egyik csúcstechnológiát képviselő CBCT készüléket gyártó cég amerikai tanácsadója
támogatásával egy készüléket előbb kipróbálásra megkaptunk, majd évek múlva igen kedvező áron megvásárolhattuk a Fogorvostudományi Kar számára.
Kongresszuszervezésben is jeleskedett, és az 1991-es kongresszus sikerét követően nem volt kétséges, hogy elnyerje az EADMFR társaság 2008-ban esedékes kongresszusát, melyet Budapesten szervezett
meg, hasonló sikerrel. Ezen túlmenően, a Magyar Fogorvosok Egyesülete Dento-Maxillo-Faciális-Radiológiai
Szakosztályának elnökeként Ráckevén 2004-ben és 2007-ben szervezett a Magyar Endodontiai Társasággal közös kongresszust. Ezeken a kongresszusokon különösképpen támaszkodott a fiatalok munkájára és
részvételére. Itt tanította meg nekünk a kongresszus szervezés fortélyait valamint többen itt debütáltak külföldi szakmai közönség előtt.
A Fogorvosi Szemle hasábjain számos publikációt jegyzett. Az Ő javaslatára indítottuk újra a Szokatlan
röntgenképek rovatot, amely a gyakorló fogorvosok számára szóló ismeretterjesztés céljából készült. Ebben
a rovatban a gyakorlatban ritkán előforduló eseteket mutattunk be, amelyek segítik az alapellátásban dolgozó
fogorvosokat a rovatban publikált ritka esetek felismerésében.
Élete végéig aktív volt. Nyugdíjasként is részt vállalt a hallgatói oktatásban, nyitott volt az újdonságok iránt,
követte a legújabb eredményeket, és felhívta a figyelmünket a fontos fejleményekre, lett légyen az technikai
újítás, ritka eset megbeszélése vagy éppen erőviszonyok átrendeződése a nemzetközi szakmai körökben.
Többek közt az Oradlist – az IADMFR által fenntartott szakmai levelező rendszer – révén követte a szakma
aktuális alakulását, és személyes elektronikus levelezés révén napi kapcsolatban volt kortársaival.
Levente nyitott, segítő szándékú, a szakmáját magas szinten művelő mesterünk volt. Számos helyzethez
kapcsolódó anekdotái emlékezetesek maradnak számunkra. Szakmai létének megkérdőjelezhetetlen fő műve az volt, hogy a magyar fogászati radiológiát a nemzetközi figyelem szintjére emelte. Bennünk, tanítványaiban látta a kulcsát ennek a szintnek a továbbvitelében. Köszönjük a tanítást, a nekünk nyújtott segítséget,
támogatást, és minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy közösen elért eredményeinket tovább vigyük.
Kedves Levente! Emléked szeretettel és tisztelettel őrizzük. Nyugodj békében!
A Magyar DMFR Társaság tagjai és vezetősége nevében:
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