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Az alábbiakban Farsang Csaba professzor úr visszaemlékezését olvashatják. 

 

1981-ben, amikor az SOTE II. Belgyógyászati Klinikán dolgoztam, egyik reggel 
felhívott Nagy Zsolt professzor az I.sz. Kémia-Biokémiai Intézetéből, hogy van egy 
barátja, aki akkoriban jött haza Líbiából, ahol nőgyógyászként működött, az 
Orvostovábbképző Intézetben Gáti professzornál dolgozik, s a terhességi 
hypertoniával szeretne foglalkozni, ezért kért, hogy fogadjam őt és döntsem el, hogy 
tudunk-e a továbbiakban ezen a témán együtt kutatni. Igenlő válaszomat követő 
napon keresett meg a kolléga, akit lllyés Miklósnak hívtak. Akkor tudtam meg tőle, 
hogy Gáti professzor beszerzett egy új duplex ultrahang készüléket, melyet az uterus 
és a placenta áramlásának vizsgálatára lehet használni, és hogy e készüléket az Ő 
gondjaira bízta. 

Szót szó követett, megállapodtunk, hogy hetente rendszeresen részt vesz a 
vizitemen. Így közösen kezdtünk az új project-en dolgozni. Ennek első eredménye 
volt az első hazai, a terhességi hypertonia kezeléséről szóló irányelv. Miklós az 
artéria uterina véráramlásának és a placenta keringésének tanulmányozásával és a 
módszer rutinszerű alkalmazásával számos újszülött baba életét mentette meg.  

A klinikán akkoriban kezdtünk alkalmazni egy új, Japán gyártmányú ágymelletti 
automata vérnyomásmonitort. Miklós azonnal felfigyel az ebbe rejlő potenciális 
vizsgálati lehetőségre, és tájékoztatott arról, hogy egy elektromérnök rokonával 
összefogva megcsinálnak egy nem ágymelletti, hanem hordozható 
vérnyomásmonitort.  

Nem telt el sok idő, amikor az egyik vizit előtt letett az asztalomra egy kis dobozt. Ez 
volt az első Meditech ABPM készülék Magyarországon. Megalapították a Meditech 
Kft.-t s elkezdték a készülék sorozatgyártását.  Ma már e készülék hatodik 
továbbfejlesztett változatát használhatjuk. Óriási jelentőségét az húzza alá, hogy 
számos háziorvos és kórház, ill. egyetemi klinika elérhető áron jutott hozzá e 
készülékhez. Alkalmazásával kiemelkedő, új szakmai és tudományos eredmények 
születtek, melyeket az orvosok továbbképzésében is, de főleg a mindennapi 
betegellátásban hasznosíthattuk. Időközben Miklós 1987-ben megvédte kandidátusi 
disszertációját „A magzati és a lepényi keringés ultrahang vizsgálatának klinikai 
jelentősége” címmel.   



Miklós 1991 December 7.-én megszervezte az I., majd a nagy siker miatt 1992-ben a 
II. ABPM szimpóziumot, ahol a résztvevők közfelkiáltással elhatározták, hogy 
megalakítják a Magyar Hypertonia Társaságot.  Az 1993-ban megalakult 
társaságunk dr. Illyés Miklóst választotta meg első főtitkárának. 

Dr. Illyés Miklós Idejekorán felfigyelt a telemedicinális monitorozás kiemelkedő 
jelentőségére, ezt a lehetőséget alkalmazta a vérnyomásmonitorozásra is: ez olyan 
új, általa kifejlesztett műszer segítségével vált lehetővé, amely telefonvonalon 
keresztül összeköti a beteg otthoni vérnyomásmérőjét a háziorvosi rendelő 
informatikai rendszerével, így a háziorvos jelzést kaphatott az állapotról. Később az 
artériás keringés tanulmányozása eredményeképpen kifejlesztette az artériák 
vizsgálatára az Arteriograph készüléket, s megalapította a Magyar Artériás 
Stiffness Társaságot.  Tevékenységét az új TensioMed Kft. –ben folytatta. Ez a 
cég 2005-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal Millenniumi Díját kapta és a harmadik 
lett a Deloitte leggyorsabban növekvő technológiai cégeket rangsoroló Fast 50 
listáján…   

Oktató munkáját a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájának tudományos 
alprogram vezetőjeként terjesztette ki.   Tudományos eredményeit számos hazai és 
külföldi újságban és kongresszusi előadásokban tette közzé.  

Életútját dr. Vályi Péter kiválóan foglalta össze: „Miklós folyamatosan az újat, a 
korszerűbbet kereste. Úttörője volt a magyarországi vérnyomás-monitorozásnak, a 
telemedicinális vérnyomás-gondozásnak, a nem-invazív vascularis 
szűrővizsgálatoknak, végül egy komplex szűrési rendszernek.” 

Hobbija a zene volt: gitározott, zongorázott és harmonikázni is tudott. Emellett egy 
kórusban, amelynek tagja volt, a basszus szólam vezetőjének választották meg. 

Kedvenc városába, Szekszárdra költözött, ahol egy kis szőlőbirtokot is vásárolt, és 
több barátunk szerint is kitűnő kadarkát sikerült előállítania. Így is emlékezzünk rá: 
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