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Szakmai önéletrajz
Eddig több mint 25.000 diagnosztikus és operatív endoszkópos vizsgálatot
végeztem
Képesítések:
-

SZOTE Általános Orvostudományi Kar, Általános Orvosi Szakon végeztem 1986-ban
Cum laude eredménnyel
Belgyógyászati szakvizsgát tettem 1991-ben jeles eredménnyel

-

Gasztroenterológiai szakképesítést szereztem 1993-ban jeles eredménnyel

-

Középfokú Angol nyelvvizsgát szereztem 2001-ben

-

Studies in health economy, general and special health care management for
independent and executive physicians
European Union PHARE.hu 008-01-0046 (2002-2004)

Munkahely, kinevezések:
-

-

-

1986. Október 15-én kezdtem el dolgozni a Gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház
III. számú Gasztroenterológiai profilú, Általános Belgyógyászati osztályán. Az
általános belgyógyászat tanulása, gyakorlása mellett, még ebben az évben
szeptembertől belgyógyászati sürgősségi ügyleteket láttam el (24 évig). Kiemelten
foglalkoztam gasztroenetrológai profilú betegekkel és 1988-ban a tápcsatornai
endoszkópos beavatkozásokat is elkezdtem.
Szakmai és tudományos munkám elismeréseként 1995-ben Adjunktusi, 2001-ben
Főorvosi kinevezést kaptam.
2001-ben megbízást kaptam az önálló egységként működő Endoszkópos Labor Vezető
Főorvosi teendőinek ellátására, ahol jelenleg is dolgozom. Részmunkaidőben
maradtam a gasztroenterológai profilú általános belgyógyászaton is. Arra törekedtem,
hogy az endoszkópos laborban a beavatkozások klinikai szinten történjenek. Sikerült
kialakítani az ország egyik legjobban felszerelt endoszkópos laboratóriumát. Nagy
figyelmet fordítok a szakmai fejlődésre, és az új eljárások mielőbbi bevezetésére.
Munkánk elismeréseként kórházunkban a gasztroenterológia III. progresszivitású
betegellátási szintet kapott 2013-ban.
C. Egyetemi Docensi kinevezés 2016-ban a SZTE Általános Orvosi Szakon

Országos szakmai tisztségek:
-

2002-óta vagyok a Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) Vezetőségi tagja
folyamatosan, két évenkénti újraválasztással.
2003-óta vagyok a MGT Finanszírozási munkacsoport Elnöke.
2008- 2012 között a MGT Endoszkópos Szekció 7 tagú, választott Vezetőségének
tagja voltam.
Jelenleg a MGT Colon Szekció 7 tagú, választott Vezetőségének tagja vagyok.

Oktatás:
-

A belgyógyászati szakvizsgát követően, és azóta is, rendszeresen tartok
orvostanhallgatóknak belgyógyászati gyakorlati oktatást.
2001-óta oktatom, és tanítom a Gasztroenetrológiai Szakvizsgára készülő jelölteket. A
betegellátás III. Progresszivitású szintjének megfelelően szakvizsgára felkészítő
centrumként működünk.
Fiatal Gasztroeneterológusok gyakorlati oktatási rendszerének színhelye Endoszkópos
laboratóriumunk.
2013-óta meghívott előadóként részt veszek a Kötelező Színtentartó
Gasztroenterológiai Továbbképzéseken.

Tudományos Munka:
Már korán, munkám kezdetén érdekelt a tudományos munka. 1987-ben már megtartottam első
tudományos előadásomat országos fórumon. Azóta számtalan előadást tartottam és az utóbbi
10 évben többször tartottam felkért referátumot Gasztroenterológiai Országos
rendezvényeken. Több külföldi és hazai cikk, absztrakt szerzője és társszerzője vagyok.
Érdeklődési területem: az epeutak betegségei, a tápcsatornai vérzések és az utóbbi időben (az
immunológiai kutatások előretörésével) az IBD.
Több mint 8 éve Principalis Investigatorként vezetek study teamet klinikai kutatásokban,
főleg reflux betegség, irritábilis bél syndroma, IBD témakörben.
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