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Dr. Karsay Koppány 1943-ban Tiszaföldváron szü-
letett. Szegeden szerzett orvosi diplomát, és az ot-
tani Neurológiai Klinikán kezdett dolgozni, ahol 
1972-ben neurológiai, ’74-ben pszichiátriai szak-
vizsgát szerzett. 1976-ban került vissza Szolnokra, a 
Hetényi Géza Kórház neuropszichiátriai osztályának 
vezetője lett, majd a neurológia és pszichiátria szét-
válását követően 1982-től a neurológiai osztályt ve-
zette, egészen 2007-es nyugdíjazásáig. 

Elsődlegesen a cerebrovascularis, stroke-ellátást 
vállalta fel, az akut történéstől, átvizsgálástól, a ke-
zelésen át a gondozásig terjedően, kialakította en-
nek feltételeit, majd fejlesztette azokat. A betegek 
gondozását vezette. Speciális szakambulanciákat 
indított, az ő nevéhez fűződik az epilepszia, a neuro-
immunológiai és fejfájás-ambulancia kialakítása az 
osztály működéséhez integráltan. A betegek telje-
sebb ellátása, a szélesebb kezelési lehetőségek biz-
tosítása érdekében segítette az idegsebészet letele-
pedését a megyei kórházban, majd támogatta mű-
ködését a kezdeti nehéz időszakban. 

Tevékenyen segítette a sclerosis multiplexes bete-
gek szerveződését, tevékenységének köszönhető, 
hogy Szolnokon az elsők között alakult meg az SM-
klub. Az SM-es betegek rehabilitációját segítő klub 
létrehozását követően, a főorvos úr a tagok szerve-

zésében is részt vett, a betegekkel történt találkozá-
sok alkalmával fordított időt arra, hogy ismertesse 
annak lényegét, biztatva a betegeket a belépésre. 

Programokat állított össze, mit lehetne a klub mű-
ködése során közösen megvalósítani, az összejöve-
telek során milyen kérdéseket kellene felvetni, át-
beszélni, milyen közösségi programokat tartana jó-
nak. Kirándulásokat szervezett, megteremtve azok 
anyagi és tárgyi feltételeit. Segítette a klub csatla-
kozását az országos hálózathoz. Felhívta a �gyelmet 
a betegek problémáinak közös képviseletére, mely 
a kérdés megoldásának hatékonyságát növelte. 

Amikor 1996 körül a kórházak neurológiai osztá-
lyai mellett alakult ki SM-centrumok hálózata, a be-
tegséggel és a betegekkel addig is sokat foglalkozó 
főorvos ugyanazt tette, mint addig: igyekezett mi-
nél többet megtartani a betegek kezdeti egészsé-
géből (testi-lelki jólétéből). Vallotta: annál többre, 
mint amit a beteg és az orvos közötti szoros együtt-
működés biztosít, ehhez pedig emberségre, odafor-
dulásra, megértésre van leginkább szükség. 

Dr. Karsay Koppány munkásságát 2006-ban a Ma-
gyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével, Szolno-
kon 2007-ben Ezüst Pelikán Díjjal ismerték el.

Dr. Tóth Lajos, a szolnoki SM-centrum vezetője


