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Diplomák/Tudományos előmenetel: 

 

1984: általános orvosi diploma a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 

1985-89: segédorvos a Pándy Kálmán Megyei Kórház I. Sz. Belgyógyászati Osztályon 

1989: Belgyógyász szakorvosi képesítés megszerzése 

1989-1990 között a kórház KAIBO-ján szakorvosként dolgoztam 

1990-től a Pándy Kálmán Megyei Kórház III. Sz. Belgyógyászati osztályán dolgozom 

1993: gasztroenterológiai szakvizsga 

1996: adjunktusi kinevezés a Pándy Kálmán Kórházban  

1999: főorvosi kinevezés a Pándy Kálmán Kórházban 

2000: megbízott osztályvezető főorvos a Pándy Kálmán Kórház III. Sz. Belgyógyászati 

osztályán 

2000: BM Regionális Akadémiai Bizottság (orvosi szekció) 

2001: kinevezett osztályvezető főorvos 

2001 től MGT Vezetőségi tag 

2003: PhD diploma megszerzése (DEOEC) 

2004: Egészségügyi menedzser diploma ( Phare program) 

2005: MGT Colon szekció vezetőségi tag 

2006: MBT Dél-Magyarországi Belgyógy. Decentrum vezetőségi tag 

2007: Békés Megyei Képviselőtestület Elnöki dicséretben részesített 

2004-2008-ig Gyula és Vidéke Orvosi Kamara elnöke voltam 

2007-2009: Aktív részvétel az Endomedix országos hálózatának kialakításában. 

 

 

Szakmai továbbképzéseken részt vettem magyarországi egyetemi centrumokban, 

valamint külföldön, úgy, mint San Diegoban, Washingtonban, Montrealban, Berlinben, 

Párizsban. 

Az évek során jó szakmai munkakapcsolatom alakult ki a különböző belgyógyászati és 

gasztroenterológiai centrumok munkatársaival és vezetőivel. A Magyar Gasztroenterológiai 



Társaság Elnökségi tagja vagyok, és több munkacsoportban is dolgozom: endoszkópos, 

hepatológiai, kolon, dyspesia szekciókban, Helicobacter pylori munkacsoportban. 

Tagja vagyok az amerikai, valamint az Európai Gasztroenterológia Társaságnak 

(ASGE, ESGE). 

 

Szakmai és tudományos munka: 

Eddig több mint 20 eredeti közleményem jelent meg kül- és belföldi lapokban, ebből 

15 elsőszerzős. 

Az új szakmai dolgok megismerése és bevezetése a gyógyítás folyamatában mindig is 

kihívást jelentett számomra. Ezért szinte minden, az endoszkópia terén elérhető lehetőségben 

van gyakorlatunk. Kollégáimmal együtt (lehetőségeinkhez mérten) alkalmazzuk is ezeket a 

diagnosztikus és terápiás eljárásokat, ezzel is növelve a gyógyító munka színvonalát és a 

kórház presztízsét. 

Munkámat a jövőben is a humánusság mellett a gazdaságosság, célszerűség és a 

hatékonyság hármas egysége fogja vezérelni, ami jelen volt eddigi munkám során is.  

 

Arisztotelész gondolatai, pályakezdőként is nagy hatással voltak rám, és most, közel 

25 év gyógyító munka után is úgy érzem, hogy ezek a gondolatok nem veszítettek erejükből, 

útmutatásul szolgálnak a jövőben is. 

 

„ Az ember bár hiheti, hogy meg tudja csinálni, mindaddig nem lehet benne bizonyos, míg azt 

meg nem próbálja.”  

Arisztotelész 

 

Gyula, 2010. január 26. 


