Gláz Edit
(1926-2020)
Életének 95. évében örökre eltávozott közülünk Gláz Edit professzor asszony, a hazai klinikai
endokrinológia kiemelkedő egyénisége.
Gláz Edit Budapesten született, 1926. szeptember 8-án. Iskoláit Budapesten végezte,
orvosi diplomáját 1950-ben szerezte meg. Orvostanhallgatóként bekapcsolódott a Kórélettani
Intézet munkájába, ahol egy életre elköteleződött a tudományos munka iránt. 1951-1959
között a III. sz. Belgyógyászati Klinikán dolgozott, majd általa egész életében szeretett és
nagyrabecsült főnöke, Gömöri Pál hívására az Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájára
került. Belgyógyászatból 1954-ben, endokrinológiából 1980-ban szerzett szakképesítést.
Tudományos tevékenységének középpontjában kezdetektől az 1953-ban azonosított új
hormon, az aldoszteron megismerése állt. A folyamatosan fejlődő laboratóriumi technikákat
nem csak befogadta, hanem folyamatosan továbbfejlesztette és az 1970-80-as években hazánk
legkorszerűbb szteroid laboratóriumát alakította ki a II. Belgyógyászati Klinikán. Bár szakmai
érdeklődésének középpontjában mindvégig az aldoszteronnal kapcsolatos klinikai kutatások
álltak, tanítványaival együtt a klinikai endokrinológia számos területén fejtett ki
nemzetközileg is elismert aktivitást, úgymint a só- és vízháztartás zavarainak, a
mellékvesekéreg betegségeinek és a hypophysis daganatoknak a területén.
Gláz Edit klinikai tevékenysége messze túllépte laboratóriumának határait. Nevéhez
fűződik a Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika endokrin
részlegének kialakítása. Az experimentális és klinikai endokrin laboratóriumon kívül
megszervezte az endokrin fekvőbeteg-ellátást és a járóbetegrendelést. Az endokrin
munkacsoportot 1996-ig vezette, amikoris azt tanítványának, Rácz Károly professzornak adta
át.
1971-ben adta ki a Pergamon Press és az Akadémiai Kiadó a Vecsei Pál professzorral
közösen írt Aldoszteron c. monográfiát, amely abban az időben a nemzetközi irodalomban is
egyedülálló volt. 1981-ben jelent meg az általa szerkesztett kétkötetes Klinikai
Endokrinologia c. kézikönyv, ami két évtizeden át a magyar endokrinológia bibliája volt.
Gláz professzor intenzív kollaborációt épített ki a legnevesebb hazai sebészeti
központokkal a mellékvese daganatok és a hypophysis-adenomák kezelése céljából. 1986-ban
megkapta a Munka Érdemrend Ezüst fokozatát, 1995-ben Semmelweis Éremmel tüntették ki.
Tizenhat éven át volt a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság vezetőségi tagja,
2004-ben elnyerte a Társaság legmagasabb kitüntetését, a Magyar Endokrinológiáért
Emlékérmet.
Gláz Edit professzor asszony, mindaddig, amíg csak erővel és energiával bírta, folytatta a
betegek gyógyítását. A klinikai orvostudomány az endokrinológia iránti elkötelezettségével,
betegszeretetével örökre példát mutatott az őt körülvevő kollégáinak, munkatársainak és az
egész magyar orvostársadalomnak.
Professzor asszony, nyugodjék békében!
Dr. Tóth Miklós

