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Eckhardt Sándor akadémikus
80 éves

Nemrégen ünnepelte 80. születésnapját Eckhardt Sándor, az Országos Onkológiai Intézet 1971-1992 közötti fôigazgató fôorvosa.
Eckhardt akadémikus 1945-ben érettségizett a budapesti cisztercita gimnáziumban, majd általános orvosi diplomáját a Pázmány Péter Egyetem orvosi karán
szerezte 1951-ben. Tanítómesterei Sellyei Camilló, Haynal Imre és Németh László voltak. 1953-tól dolgozik az Országos Onkológiai Intézetben, belgyógyászati
szakorvosi képesítését 1955-ben szerezte. Fiatal onkológusként a párizsi Institut
Gustave Roussy-ban, a londoni Royal Marsden Hospital-ban és a bethesdai
National Cancer Institute-ban dolgozott Denoix, Haddow, Galton és Carbone mellett. Ekkoriban munkássága a kombinált kemoterápia gyakorlatának kidolgozására irányult és ezen belül a cytarabinra és a dibrómmannitra vonatkozott. Az Intézet igazgatójaként „komprehenzív" rákcentrumot hozott létre, melyben kialakította a diagnosztikus tömböt, a korszerû sugárterápiát, klinikai kísérleti laboratóriumokat és a molekuláris biológiai részleget. Eckhardt professzor alakította ki a
hazai klinikaionkológus-képzést, mint az Orvostovábbképzô Egyetem Klinikai
Onkológiai Tanszékének vezetôje (1977-1993). Kandidátusi és doktori disszertációját a kombinált kemoterápiás modalitások kialakításáról 1964-ben és 1985-ben
védte meg. 1985-90 között az MTA levelezô-, majd ezután annak rendes tagja lett.
Csaknem 20 éven át volt az Onkológiai Szakmai Kollégium tagja, közel 10 éven át
annak elnöke.
Tudományos munkásságát több mint 400 közlemény, 4 könyv és 9 könyvfejezet
jelzi. 1975 óta 16 nemzetközi onkológiai folyóirat szerkesztôbizottsági tagja volt.
Tudományszervezô aktivitását a UICC, IARC és WHO keretében folytatott munkája jelzi. 1990-94 között a UICC elnöke volt, nevéhez fûzôdik a UICC XIV. Nemzetközi Konferenciájának budapesti megrendezése is. Hazai elismerései közül kiemelendô az 1985 évi Állami díj, az 1994-ben elnyert Széchenyi-díj és az 1997-ben
kapott Batthyányi-Strattman-díj. Díszdoktora a prágai Károly, az ankarai
Haceteppe Egyetemeknek, a német, a görög és osztrák Ráktársaságoknak.
Eckhardt professzor pályája összefonódott a hazai klinikai onkológiával és az Országos Onkológiai Intézettel, de szélesebb értelemben a daganatban szenvedô betegekkel is. Itthon évtizedeken keresztül ô jelentette az onkológiát, külföldön személye testesítette meg a magyar onkológiát.
A Magyar Onkológia 51/2 számát Eckhardt Sándor akadémikusnak ajánlja a
Fôszerkesztô, az Országos Onkológiai Intézet fôigazgató fôorvosa, és tanítványai,
akik a szakma nevében további munkában eltöltött éveket és jó egészséget kívánnak.
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