Dr. Varga József
(1938-2014)
a PAMOK Kardiológiai Osztályának egykori osztályvezető főorvosa
életének 76. évében 2014. december 25-én elhunyt.

Orvosi diplomát 1963. szeptember 28-án szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán.
Diploma megszerzése után munkába állt intézményünkben. Fél évig belgyógyászati osztályon dolgozott, ezt követően Győr
városában körzeti orvosként tevékenykedett. 1968. december 1-től tért vissza a II. sz. Belgyógyászati Osztályra.
Belgyógyászatból 1972-ben, kardiológiából 1983-ban szerzett jeles eredménnyel szakképesítést.
Német nyelven társalgási szinten beszélt, német és angol nyelvű szakirodalmat fordított.
1970-es évek eleje óta foglalkozott kardiológiával. Számos egyéni és tanfolyamos kardiológiai tárgyú továbbképzésen vett
részt országos intézetekben.
1976-ban Kardiológiai Szakrendelést szervezett, megyénkben elsőként vezette be a phonomechanográfiás vizsgálatokat.
1980-ban főorvosi kinevezést kapott. Vezetésével ekkor jött létre a győri Megyei Kardiológiai Gondozó, amely megyénk
szívbetegeinek vizsgálatában és ellenőrzését látta el.
1982-ben bízták meg megyei kardiológus szakfőorvosi feladat ellátásával. Kidolgozta a szív-, és érrendszeri betegek
megelőzési programját, mely az ÁNTSZ kezdeményezésére előzetes reprezentatív felmérések alapján készült, s amelyet
Győr-Moson-Sopron megye egészségvédelmi terve 2000-ig című munkában publikált.
A kórházi kezelést igénylő szívbetegek korszerű ellátásának megszervezése volt egyik fő célja. 1986-ban az intézmény II. sz.
Belgyógyászati Osztályán Kardiológiai Részleget szervezett. 1991-ben a kórházunk és a 6. sz. Katonai Kórház közötti
megállapodás alapján közösen működtetett kardiológiai profilú Belgyógyászati Osztály alakult ki, melyet közösen vezetett a
katonai belgyógyász kardiológus osztályvezető főorvossal.1995. január 30-a óta megbízott osztályvezető főorvosként látta el
a közös osztály vezetői feladatait.
1993. óta kardiológus szakorvosjelöltek szakvizsgára történő felkészítésében vett részt a HIETE megbízásából.
Irányításával 1991. óta infarctuson és szívműtéten átesett betegeink részére korszerű ambuláns rehabilitáció feltételeit
megteremtette, melyet azóta is fejlesztenek. Preventív kardiológia egyéb területein is előbbre lépés következett be, Győr
városában rendszeres cholesterin szüréseket végeztek és több civil szervezetet is létrehoztak.
Munkájukról számos szakmai fórumon beszámolt. Jó kapcsolata volt a HIETE II. sz. Belgyógyászati Klinikájával, több
közös szakmai rendezvényük volt. 1980. óta minden évben megszervezte a belgyógyász szakorvosjelöltek részére közösen
tartott EKG tanfolyamokat, melyeken rendszeresen előadásokat, gyakorlatokat is tartott.
Szervezéssel, előadások tartásával támogatta Győrben rendezett helyi és országos szakorvosi, háziorvosi továbbképzéseket.
Pályázat útján elnyerte a Kardiológia Osztály osztályvezetői főorvosi állását1996. február 1-vel, melyet 2003. szeptember 30ig, nyugdíjazásáig vezetett.
Szoros szakmai kapcsolatot épített ki megyénk regionális központjával, az Országos Kardiológiai Intézettel.
Tagja volt a Magyar Kardiológusok Társaságának, a Hypertonia Társaságnak, a VEAB Kardiológiai Munkabizottságának,
vezetőségi tagja volt az Országos Szívegyesületnek.
Nyugdíjazása után ismét intézményünkben dolgozott főorvosként 2003. október 01-től 2010. július 31-ig.

Temetése 2015. január 6-án 11.00 órakor lesz a győri Szentlélek-templom altemplomában, engesztelő szentmisével
egybekötve.
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