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Diplomák 
1984 Általános orvosi diploma a Szegedi Orvostudományi Egyetemen sz:104/1984 
1989 Belgyógyász szakorvosi képesítés megszerzése, Szeged sz:1128/1989 
1993 Gasztroenterológiai szakvizsga, Budapest sz.1866/1992 
2003 PhD diploma megszerzése (DEOEC), sz: 106/2003 PhD 
2004 Egészségügyi manager diploma (Szeged, Phare program) sz: 30/2004 
 
Nyelvvizsgák: 
Román C felsőfokú nyelvvizsga                  20/1978 
Angol A típusú középfokú nyelvvizsga             12786/1996 
Angol B típusú középfokú nyelvvizsga             H 001757/2001 
Angol C típusú középfokú összevont              2003 
 

Tudományos előmenetel: 
 

1984 Általános orvosi diploma a Szegedi Orvostudományi Egyetemen sz:104/1984 
1985-89 segédorvos a Pándy Kálmán Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászati  
osztályán 
1989 Belgyógyász szakorvosi képesítés megszerzése, Szeged sz:1128/1989 
1989-1990 között a kórház KAIBO-ján szakorvosként dolgoztam 
1990-től a Pándy Kálmán Megyei Kórház III. sz. Belgyógyászati osztályán  
 dolgozom 
1993 gasztroenterológiai szakvizsga, Budapest sz.1866/1992 
1995 Angol A típusú középfokú nyelvvizsga   
1996 adjunktusi kinevezés a Pándy Kálmán Kórházban  
1999 főorvosi kinevezés a Pándy Kálmán Kórházban, PhD hallgató ( egyéni 
felkészülő) a DEOEC-en  
2000 megbízott osztályvezető főorvos a Pándy Kálmán Kórház III.sz  



Belgyógyászati osztályán 
2000 BM Regionális Akadémiai Bizottság (orvosi sectio) 
2001 kinevezett osztályvezető főorvos 
2001 MGT Vezetőségi tag folyamatosan 
2001 Angol C típusú nemzetközi nyelvvizsga  
2002 GCP vizsga (PRA International)  
2003 PhD diploma megszerzése (DEOEC), sz: 106/2003 PhD 
2004 Egészségügyi manager diploma ( Szeged, Phare program) sz:30/2004 
2005 MGT Colon sectio vezetőségi tag 
2006 MBT Dél Magyaro-i Belgyógy. Decentrum vezetőségi tag 
2007 ASGE (American Society of Gastrointestinal Endoscopy) tagság 
     ESGE  (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) tagság 
     Békés Megye Egészségügyéért Megyei elnöki dicséret 
2008 ENDOMEDIX Országos Hálózat kialakítása,első kapszula endoszkópia 
     elvégzése Békés megyében 
2009 Nemzetközi GCP vizsga  
2010 Étel Intolerancia széleskörű ismertetése, új terápiás és endoszkópos  
     beavatkozások bevezetése Békés Megyében  
2011 Kapszula endoszkópia bevezetése Békés Megyébe 
2012 A Gasztroenterológia és Hepatológia Szakmai Kollégium Tagozatának tagja  
     folyamatosan 
2013 Címzetes Egyetemi Docens kinevezés 
2015 Central European Journal of Gastroenterology and Hepatology rovatszerkesztő 
2016 EUS ás FNA végzése Békés Megyében 
2017 Magyar Vastagbélrák Szűrési Bizottság tagja  
2018 Az első direkt szúrásos gastropexia elvégzése megyénkben 
2019. Pándy emlékérem  
2020. Prónay Gábor díj (colon szekció) 
 
Szakmai munka 
 

A diploma megszerzése után pályakezdő orvosként 1984-ben kezdtem el 

dolgozni a Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórház I. sz. 

Belgyógyászati osztályán, ahol Dr. Iványi János Tanár Úr vezetett be az általános 

belgyógyászat elméleti és gyakorlati tudományába. Az itt töltött évek számomra ma 

is meghatározóak, hiszen a belgyógyászat alapjait itt sajátítottam el, itt nyertem 

rálátást az általános belgyógyászat tudományára. 

1989-ben Szegeden szereztem meg a belgyógyászati szakorvosi képesítést. 

Belgyógyász szakorvosként 9 hónapot dolgoztam kórházunk Intenzív 

osztályán. 1990-től a III sz. Belgyógyászati osztályon folytattam munkámat Dr. Libor 

János és Dr. Kovács József Főorvos Urak irányítása alatt. A gasztroenterológia 

tudománya mindig is közel állt hozzám, gyakorlatias lévén könnyen sajátítottam el az 

endoscopos diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat ( ERCP, Stent impl., Biliáris 

kőextrakció, PEG, Biológiai terápia, kapszula endoszkópia endoszkópos ultrahang és 



FNA valamint a direkt punkciós gastropexia stb. ), és jelenleg is gyakorlom a 

tevékenységeket. 

2001 júliusa óta a III sz. Belgyógyászat kinevezett osztályvezető 

főorvosa,valamint a Gastroenterológiai team vezetője vagyok. Több kliniko-

pharmakológiai study vezetőjeként tevékenykedtem, és ennek teamnek a vezetője 

vagyok. 2012- től kapszula endoszkópos és jártassággal rendelkezem. 2015-től 

vezettük be az Endoszkópos Ultrahang és az Enteroszkópos vizsgálatokat a 

diagnosztikus repertoárba. Nagy sikernek tartom hogy a gyulai Kórház III 

Belgyógyászat/Gasztroenterológiai osztályát a szakmai grémium a legmagasabb 

progresszivítási szintre (III. pr. szint) sorolta.  

 
Tudományos munka 
 

A gasztroenterológia a manualitás mellett az elméleti tudás folyamatos 

bővítését is megköveteli. Ennek érdekében számos külföldi és belföldi tanulmányi 

úton illetve konferencián és gyakorlati képzésen vettem részt, ahol a tudomány 

legújabb eredményeit ismerhettem meg. Törekedtem arra, hogy ezeken a fórumokon 

aktív résztvevő legyek, a megtartott közel 200 szakmai és továbbképző előadás is 

ezt tükrözi. Az előadások témái, főleg a gyomor-bélrendszer betegségeinek 

diagnosztikájával és gyógyításával kapcsolatos.  

  Első szakmai közleményem az Anaesth. Int. Th . lapban jelent meg (1991). 

Kovách Arisztid professzor Úr instrukciói alapján shock-os betegek májperfuziós 

viszonyait vizsgáltuk, az eredményeket Stockholmban és 1994-ben a berlini Stieglitz 

symposiumon ismertettük, a nemzetkőzi szakmai tekintélyekből álló elnökség 

munkánkat külön díjjal jutalmazta. 

Kiemelt témaköröm egy ritka immunkomplex betegség, a Schönlein-Henoch purpura 

gastrointestinális manifesztációinak vizsgálata, közleményeim és előadásaim e 

témakörben csoportosulnak. Ritka betegségről lévén szó a hazai mellett a 

nemzetközi szakmai lapok is közölték az e témakörben kifejtett tudományos 

eredményeimet. Mostanáig több mint 60 publikációm jelent meg kül-és belföldi 

szaklapokban, Kumulativ impact factor: 117,1338.  Citációs index: 129. RG 
score:32,06 

 Több mint 200 előadást tartottam. Több külföldi tanulmány úton vettem részt 

(pl: USA, Nagy-Britannia, Németország, Kanada, Kína stb). 2003-ban védtem meg a 



thesiseimet a Debreceni Egyetemen, témavezető Prof Sipka Sándor, programvezető 

Prof Szegedi Gyula volt. 2004-ben Phare programon belül egészségügyi szervezés 

és üzletpolitikából szereztem diplomát. Számos főleg gasztroenterológiai témájú 

konferenciát rendeztem és moderáltam. Több konferencián kérnek fel referátum 

tartására, valamint ülés elnöki tevékenységre. Az Endomedix országos magán-

endoscopos hálózat alapító tagja vagyok. 

Új terápiás és endoszkópos diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat 

vezettem be és szereztem jártasságot. Békés Megyében (pl. kapszula endoszkópia, 

percutan gastrostoma, endoszkópos ballondilatáció, direkt szúrásos gastropexia, NB 

endoszkópia, enteroszkópia, EUS-FNA). 

2007-ben Békés Megye Egészségügyéért tett erőfeszítéseimért megyei elnöki 

dicséretben részesültem.  

2012–től a Gasztroenterológia és Hepatológai szakmai kollégium tagozatának 

tagjaként elsődlegesen a szakmai irányelvek fejlesztésében és szakmai 

progresszivitási szintek kialakításában, valamint a szakmai finanszírozás 

átalakításában fejtem ki tevékenységemet.  

2013 óta az SZTE címzetes egyetemi docense vagyok.  

       2017 Magyar Vastagbélrák Szűrési Bizottság tagja  
       2018 Az első direkt szúrásos gastropexia elvégzése megyénkben 
       2019-ben Pándy emlékérem a BM Pándy Kálmán tagkórházban végzett 
munkám elismerése miatt 
       2020-ban Prónay Gábor díj a vastagbél betegségek gyógyítása kutatása és 
oktatásában végzett munkáért 
 
Tudományos Társasági tagság:  

Az évek során jó szakmai munkakapcsolatom alakult ki a különböző 

belgyógyászati és gasztroenterológiai centrumok munkatársaival és vezetőivel. 

Számos munkacsoport tagja vagyok. Magyar Gasztroenterologiai Társaság 

Elnökségi tagsága mellett, az Egészségügyi Szakmai Kollégium, Gasztronetrológia 

és Hepatológia Tagozatának tagozati tagja vagyok. Tagja vagyok a az országos 

vastagbélrák szűrést koordináló Magyar Vastagbélrák Szűrési Bizottságnak. 

Valamint több munkacsoportnak is (endoscopos, hepatológiai, colon, dyspesia 

szekció ill. Helicobacter pylori munkacsoport ). Tagja vagyok az Amerikai valamint az 

Európai Gasztroenterológia Társaságnak (ASGE, ESGE). Magyar Belgyógyászati 

Társaság, Dél-Magyar Belgyógyászati Decentrum, Békés Megyei Regionális 

Akadémiai Bizottság (orvosi szekció).  



Több mint 30 éves belgyógyászati ezen belül főleg gasztroenterológiai profil 

gyakorlattal rendelkezem, e specialitásnak országosan elismert szakembere vagyok, 

az általános belgyógyászati megbetegedések diagnosztikájában és kezelésében 

szereztem komoly jártasságot.  

 

Dátum: 2020. április 1. 

                                  Dr. Novák János PhD 
                                   c. egyetemi docens 
                                 Osztályvezető főorvos 
 


