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Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése után a 

debreceni OTE I. Sz. Belgyógyászati Klinikára nevezték ki, ahol azóta is dolgozik.  

Belgyógyász szakképesítést 1986- ban, nephrologiai szakorvosi képesítést 1991-ben szerezte. 1986-

ban egyetemi tanársegédnek, 1992-ben egyetemi adjunktusnak, majd 2005. szeptemberben egyetemi 

docensnek nevezték ki. 

I. Gyógyítás 

Részt vesz az általános belgyógyászati és a nephrologiai betegellátásban egyaránt. 1981-tõl tel- 

jesít általános belgyógyászati és intenzív terápiás ügyeleteket. 1982-tõl nephrologiai-dialízis készenléti 

ügyeletet lát el. 1984-tõl vesz részt a régió nephrologiai konzíliumainak biztosításában. 1991-tõl vezet 

nephrologiai szakrendelést. 1992-tõl nevezték ki belgyógyászati ügyeletvezetõnek. 1994-tõl 

osztályvezetõként dolgozik az I. Sz Belgyógyászati Klinikán és a Klinika Dialízis Osztályán. 

  



II. Oktatás 

Az orvostanhallgatók oktatásában 1981 óta vesz részt (belgyógyászati és nephrologiai gyakorlatok, 

konzultációk). 1990-tõl több diplomamunka témavezetõje. 2004. áprilisa óta az egyetem akkreditált 

PhD-oktatója. Oktat a DEOEC Egészség-ügyi Fõiskola gyógytornász szakán (2000-tõl) és a Fõiskola 

Nyíregyházán mûködõ mentõtiszti szakán (2001-tõl). A nõvérképzésbe 1986-ban kapcsolódott be. 

1991-tõl a dializáló nõvéreknek konzultációkat és elõadásokat tart. 1998-tól megszervezte a régióhoz 

tartozó nephrologiai szakápolók évenkénti továbbképzését. Rendszeresen tart továbbképzõ 

elõadásokat egyetemen, továbbá a Debreceni Akadémiai Bizottság nephrologiai rendezvényein és 

egyéb regionális és országos kongresszusokon. 1995-tõl indította el az Egyetemen az évenként 4-5 

napos országos nephrologiai posztgraduális továbbképzést: a Debreceni Nephrologiai Napok 

A Magyar Nephrologiai Társaság felkérésére 2003-tól évente 2 alkalommal „Korszerû Nephrologiai 

Ismeretek” címmel országos szakvizsga-elõkészítõ tanfolyamot szervez a Semmelweis Egyetem 

Sebészeti és Transzplantációs Klinikán. 2003-tól megbízást kapott az I. Sz. Belgyógyászati Klinika 

posztgraduális továbbképzési feladatának ellátására, illetve az ezzel kapcsolatos minõségbiztosítási 

feladatokra. Oktatói és oktatásszervezõi munkája alapján 1998-ban a Magyar Nephrologiai Társaság 

vezetõsége az Oktatási Bizottság elnökéve választotta, amely feladatkör betöltésére 2002-ben újabb 

négyéves ciklusra megválasztották. 

III. Önálló szakmai profil 

Önálló szakmai profilja az akut és a krónikus veseelégtelenség témaköre. A rhabdomyolysis és a 

koleszterinembolisatio során fellépõ veseelégtelenséget a hazai irodalomban elõször írta le. A több 

mint 21 éves nephrologiai konziliáriusi tevékenysége és a 13 éves önálló szakrendelései során,  továbbá 

a közel 11 éves osztályvezetõi klinikai gyógyító munkájában az akut és krónikus veseelégtelenség 

különös hangsúllyal szerepelt. Gyógyító munkánk színvonalának emelésére megbízást kapott a jelenleg 

is mûködõ, akkoriban új mûvese-állomás szakmai munkájának megszervezésére, amely osztály 

mûködése az akut és krónikus veseelégtelenségben szenvedõ betegek kezelésében/túlélésében 

fordulatot hozott. 

IV. Tudományos munka.  

Tudományos kutatási területe az uraemiával járó immundeficiencia, a dializátorok és az erythropoietin 

immunológiai hatásainak, továbbá a lipid- és a homocisztein-anyagcsere vizsgálata. PhD értekezését is 

e témában védte meg „summa cum laude” minõsítéssel („A lipid-és homocisztein anyagcsere valamint 

az oxidatív stressz vizsgálata hemodializált betegekben”). 

Az elmúlt 24 év során számos tudományos belgyógyászati és nephrologiai kongresszuson és kurzuson 

vett részt. 

55 közleménynek/könyvrészletnek (16 angol nyelvû) és 254 elõadásnak (46 angol nyelvû) a szerzõje, 

ill. társszerzõje. Három könyvet szerkesztett. 

A közlemények összesített impakt faktora: 19,726. Idézhetõ absztraktok impakt faktora: 48,429. 

Összesített impakt faktor: 68,155. Hivatkozások (CI) száma: 47 (35). 

Számos Tudományos társaság tagja, illetve vezetõségi tagja, többek között Magyar Nephrologiai 

Társaság, European Dialysis and Transplant Association, International Society of Nephrology, 

Debreceni Akadémiai Bizottság Nephrologia és Hypertonia Munkabizottság, Magyar Belgyógyász 

Társaság, Magyar Hypertonia Társaság), Debreceni Akadémiai Bizottság Nephrologia és Hypertonia 

Munkabizottság, Hypertonia és Nephrologia c. folyóirat szerkesztõ bizottság. 



V. Szakmai díjak.  

Krompecher Istvánemlékérem (1976), 

„A Legjobb Tudományos Elõadás“ (1994), 

„Eprex pályázat elsõ helyezettje” (1995), 

Taraba István-díj (2000),  

„Az Év Legkiemelkedõbb Nephrologiai Tudományos Közleménye” díj (2002),  

„A Magyar Nephrologiai Társaság Kutatásfejlesztési Pályázatának 2004.évi nyertese” , 

„Korányi Sándor-díj”. 


