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Dr. Gloviczki Péter a legnagyobb karriert befutott magyar származású érsebész, aki az 

Amerikai Egyesült Államok egyik vezető egészségügyi intézményének évtizedekig volt 

emblematikus személyisége. A Mayo Klinika Érsebészeti Osztályának vezető professzoraként 

és a Gonda Vaszkuláris Centrum igazgatójaként nem csak az amerikai, hanem a nemzetközi 

érsebészet egyik legkiemelkedőbb egyéniségévé vált. Többek között az Amerikai Vénás 

Fórum, a Nemzetközi Angiológiai Unió, az Amerikai Érsebész Társaság és az Érsebészeti 

Társaságok Világszövetségének elnöki tisztét is betöltötte. Klinikai munkássága mellett 

tudományos és oktatói tevékenysége is kiemelkedő. 419 teljes, szakmai folyóiratban 

megjelent cikk szerzője, 23.680 idézettel és 85-ös Hirsch index-el rendelkezik. Több mint 200 

könyvfejezetet, vezércikket és kritikát írt, valamint több mint 600 prezentációt tartott. 85 

érsebész szakorvost és 25 kutatót mentorált. Tiszteletbeli tagja többek között a Magyar, a 

Kanadai, az Argentin, a Francia, a Brazil, a Lengyel, a Cseh, a Német és Európai Érsebészeti 

Társaságoknak. Az érsebészet területén megjelenő fontosabb nemzetközi folyóiratok csaknem 

mindegyikének szerkesztőbizottsági tagja, vagy szerkesztője. Jelenleg a legrangosabb vezető 

érsebészeti folyóiratnak, a Journal of Vascular Surgery-nek a főszerkesztője. 

Dr. Golviczki Péter professzor úr pályája során soha nem feledkezett meg szülőhazájáról, 

Magyarországról, középiskolájáról, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumról, alma materéről, a 

Semmelweis Orvostudományi Egyetemről és az érsebész karrierjét elindító városmajori Ér- és 

Szívsebészeti Klinikáról. Számtalan orvostanhallgató, rezidens, fiatal szakorvos külföldi 

tanulmányútját szervezte meg és támogatta. Tudományos és szakmai együttműködések sora 

köthető a nevéhez. Magyar-amerikai közös szervezésű tudományos kongresszusokkal, 

szakmai szimpóziumokkal, gyakorlati továbbképző kurzusokkal segítette a hazai szakemberek 

ismeretanyagának bővítését. A magyar szakorvosképzés és továbbképzés fejlesztésében is 

elévülhetetlen érdemeket szerzett. Állandó részvevője és előadója a magyarországi sebész, 

érsebész és angiológiai kongresszusoknak. Munkásságát a Magyar Sebész Társaság és a 

Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság tiszteletbeli tagsággal, a Semmelweis Egyetem 

díszdoktori címmel, az Amerikai Magyar Alapítvány George Washington díjjal ismerte el. 

 

A mai emlék szimpózium kitűnő alkalom arra, hogy az idén 100 éve született Soltész Lajos 

Professzor szellemiségét továbbvivő és talán a legnagyobb ívű pályát befutott tanítvány, Dr. 

Gloviczki Péter professzor munkásságát hivatalosan is elismerjük és a fiatalabb generációk 

számára is példaként állítsuk. 


