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Családi állapot:         Házas vagyok, három gyermekem van. ( 20 éves és két 18 éves) 

Feleségem gyermekorvos, gyermek gasztroenterológus 

Hobbi:  Sakkozás, vitorlázás, szépirodalom (versek) 

Végzettség:   1990 Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar 

Diplomamunka:  Nephropathy in diabetics 

Nyelvismeret:  angol  

Munkahelyeim: 1990-1995-ig Magyar Imre Kórház, Ajka 

   1995- 2001-ig Szent Rókus Kórház, Budapest 

   2001-től Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház, Budapest  

2015-től dél-pesti Jahn Ferenc Kórház, Budapest, 2015 áprilisától a 

Jahn Ferenc Gasztroenterológiai osztályát vezetem.  

 

 

Speciális képzések:  1992-től intervenciós gastroscopos és colonoscopos vizsgálatok, urgens 

vérző betegek ellátása  

   1996-ban belgyógyászati szakvizsga 

   1998-ban gastroenterológiai szakvizsga 

   2001-től gastroenterológiai ultrahang vizsgálatokban jártasság 

   2001-től intervenciós ERCP 

   2008.-tól enterális és parenterális táplálásban jártasság 

2012-től intervenciós endoszkópos UH eljárás tanulása speciális 

továbbképzéseken való részvétellel 

2018.-tól Endoscopos UH Lisence vizsgával rendelkezem  

2018- első felétől a choledochoscopos vizsgálatokban jártasság 

megszerzéséhez továbbképzéseken vettem részt  

2018. második felétől elkezdtem ezen vizsgálatokat 

2019. szeptemberében az országban először elvégeztük a 

choledochoscopos elektrohydraulikus litoripsiát 

 

2008-tól  a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság „otthontáplálás” 

munkacsoportjának vezetője vagyok.  

   2010-től Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Főtitkára 

   2014-től Magyar Mesterséges Táplálási Társaság tudományos titkára 

   2018-tól MMTT Elnöke 

2016- tól a Magyar Gasztroenterológiai Társaság vezetőségi tagja 

 

Társasági  Tagság:   Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT), Magyar Endoszkópos 

   Szekció, Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT), 

   Magyar Mesterséges Táplálási Társaság (MMTT), The European  

   Society for Clinical Nutrition  and Metabolism (ESPEN),  

European  Society Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)  

  

Tudományos munka: 2003-óta veszek részt dietetikus, rezidens és medikusképzésben,  
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számos előadást tartottam és voltam üléselnök hazai tudományos 

üléseken, a MOMOT, az MMTT interdiszciplináris konferenciáján, a 

Magyar Gasztroenterológiai Társaság éves kongresszusain valamint a 

továbbképzések alkalmával.  

Publikációim összesített impact factora: 14,7 Hirsch index:5 

 

 

Előadásaim és 

publikációim témái:  Az otthoni parenterális táplálás szakmai és szervezési kérdései. 

Malignus és benignus epeúti szűkületek endoscopos palliációja.  

   Malignus és benignus enteralis (nyelőcső, gyomor, duodenum, colon) 

   endoscopos palliációja. Chronicus és acut és pancreatitis kezelése. 

Autoimmun pancreatitis. Klatskin tumor. MR cholangio-

pancreatographia helye a pancreas és epeúti betegségekben. 

kivizsgálásában. Gastrointestinalis vérzések endoscopos kezelése.  

 

2008-óta az „otthontáplálás” munkacsoport vezetője vagyok.  

Ez a munkacsoport a legsúlyosabb rövidbél szindrómás betegek 

kezeléséért, (az otthoni parenterális táplálás) finanszírozásának 

megteremtéséért valamint a kezelésükre létrehozott centrumok 

megszervezésért dolgozott.   

Eredmények: 2013 januárjától ez az eljárás finanszírozott lett és a 

minisztérium a kollégium és az MMTT javaslatára kijelölte a 

centrumokat.  

 

   Jelenlegi tudományos munkám a rövidbél szindrómás betegek  

kezelése és gondozása. Az otthoni parenterális táplálást végző  

centrumok munkájának támogatása tudományos, szervezési és 

finanszírozási kérdésekben. Jahn Ferenc Kórházban az otthoni 

parenterális táplálást a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórházzal közösen 

végezzük. Célunk, mint centrum kórház kezeljük a rövidbél szindrómás 

betegeket. Intervenciós ERCP és EUH témakörökben rendszeresen 

tartok az MGT-n előadásokat. Jelenleg a nemzetközi irodalomban is 

viszonylag gyakori jelenséget, a  duodenoscoppal átvihető nozocómiás 

fertőzések okait vizsgálom.   

 

Célom: A magán és közellátásban is a betegközpontúság, amit a magas 

színvonalú vizsgálatokkal, kezelésekkel és endoszkópos intervenciókkal 

lehet biztosítani.  

 

 

 

 

 

 

 


