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IN MEMORIAM

Büky professzor úr elment. Vette a kalapját,
botjára támaszkodott és kisétált, most már
örökre. Nem osztja bölcs tanácsait, nem fi-
gyelmez a szavunkra, nem mesél arról, amit
legutóbb olvasott, nem idézi Goethe „varázs-
lóinasát”. 77 éves volt.

1928. október 30-án született Budapesten,
1953-ban avatták orvosdoktorrá, gyermek-
gyógyászatból, aneszteziológiából és neona-
tológiából szerzett szakvizsgát. Végzése után
a MÁV kórház Gyermekosztályán kezdett
dolgozni, innen került 1958-ban a II. sz.
Gyermekklinikára, ahol Petényi és Kerpel-
Fronius professzorok mellett dolgozhatott.
1979-ben kerül a II. sz. Szülészeti és Nôgyó-
gyászati Klinika Koraszülött Intenzív és Új-
szülött Osztálya élére, ahol haláláig, december
6-ig dolgozott. 

Szakmai pályafutása során számos fontos
esemény részese, aktív résztvevôje volt. Részt
vett a II. sz. Gyermekklinikán anesztezioló-
gusként az elsô motoros szívmûtétekben, a
John Hopkis Egyetemen a szisztémás antiko-
aguláns kezelés kidolgozásában. Bevezette
Magyarországon a folyamatos pozitív nyo-
mású lélegeztetést (CPAP) és a surfactant ke-
zelést. 

Képzésében és tudományos munkásságá-
ban jelentôs szerepet játszottak külföldi tanul-
mányútjai. Járt az Egyesült Államokban,
Svédországban, Szovjetunióban, Franciaor-
szágban, Németországban.  

Munkájával az „antikoaguláns kezelésrôl” el-
nyerte az Amerikai Sebészeti Társaság aranyér-
mét, két alkalommal kapott Akadémiai Díjat a
koraszülöttek ellátásában végzett munkájáért,
Semmelweis Emlékérmet kapott a Magyar
Nôorvos Társaságtól, 1994-ben a Magyar
Köztársaság Tiszti Keresztjét kapta a neona-
tológiában kifejtett tevékenységéért.

Meghívott elôadóként számos országban
tartott elôadásokat, szemináriumokat: Német-
országban az Egyesült Államokban, Szovjet-
unióban, Franciaországban és természetesen
Magyarországon. Részt vett az orvosképzés-
ben és a szakorvosképzésben, de mindig na-
gyon fontosnak tartotta a nôvérképzést, ezért
többek között számos alkalommal biztosította
osztályán a magyar anyanyelvû, határainkon
túl élô gyermekápolónôk képzését, tanfolya-
mot, bentlakásos lehetôséget biztosítva.

1986-tól részt vett a Svéd Királyi Akadémia
által szervezett nemzetközi kollaborációban, és
a Curosurf Family magyarországi képviselôje
volt. Részt vett hazai és nemzetközi társaságok
munkájában, a Magyar Perinatologiai Társas-
ág alapító tagja. Számos hazai és nemzetközi
szaklap szerkesztôbizottsági tagja volt, többek
között a Gyermekgyógyászatnak is.

Professzor Úr! Köszönjük, hogy itt voltál
velünk, és betegségedet bölcsen viselve pél-
dát adtál nekünk. Családja körében december
15-én helyezték örök nyugalomra.
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