
Dr. Tasnádi Géza a Semmelweis Egyetem egyetemi magántanára, habilitált címzetes egyetemi docense 

 

1961-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően Gyöngyösi és a Hatvani Kórház, majd 

a Heim Pál Gyermekkórház sebészetén dolgozott. 1979-ben védte meg disszertációját a veleszületett 

érmalformációk témakörében. 1984-ben az Apáthy István Gyermekkórház (mai nevén Bethesda Gyermekkórház) 

sebészeti osztályának vezetője lett. 1989-ben a Heim Pál Gyermekkórház Sebészeti Osztály vezetőjének nevezték 

ki. Munkássága során új szakmai specialitást fejlesztett ki Magyarországon, a veleszületett érmalformációk 

felismerése és kezelése területén. Nemcsak a hazai betegek többségét, de a környező országok betegeit is ő 

kezelte. Munkássága széles nemzetközi ismertségre és elismertségre tett szert. A Semmelweis Egyetem 

oktatójaként számos szakorvos képzésében is aktívan részt vett. Több hazai és nemzetközi szakmai szövetség 

tagja, vezetőségi tagja. Számos nemzetközi könyvrészlet írója és az érfejlődési rendellenességek elismert 

nemzetközi szaktekintélye. Tudományos nemzetközi közleményeinek száma meghaladja a 180-at. 

Javaslatára és szakmai útmutatásával jött létre a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati 

Klinika és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakembereiből álló Érmalformációk Országos 

Központja. Célja egy multidiszciplináris háttér biztosítása a hazai érfejlődési rendellenességben szenvedők 

diagnosztikájához, kezeléséhez, utánkövetéséhez és gondozásához. Ezen túl feladata új kezelési eljárások kidol-

gozása és az érfejlődési rendellenességekkel kapcsolatos tudományos és kutatási tevékenység magas szintre 

emelése. 

 

Számos elismerés és kitüntetés megérdemelt birtokosa, mint pl. a Semmelweis Emlékérem, a Soltész Lajos 

Emlékérem, Heim Pál Gyermekkórház Emlékérem, Batthyány-Strattman László Díj, Török Éva Emlékérem és 

a Centenáriumi Emlékérem – a Heim Pál Kórházban végzett életen át tartó áldozatos munkáért. 

A veleszületett érmalformációk területén létrehozott oktatási, gyakorlati és tudományos munkásságával 

gyarapította világszerte a Semmelweis Egyetem hírnevét. Nemzetközileg is kimagasló szakmai tudásával erősí-

tette egyetemünk szakmaiságát, oktatási tevékenységével pedig továbbadta tudását tanítványainak és általuk az 

utókornak. 

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet és a Semmelweis Egyetem közös feladatának tekinti, hogy 

Dr. Tasnádi Géza által felhalmozott hatalmas tapasztalatot és tudást megőrizze, fejlessze és továbbadja a jövő 

orvos nemzedékeinek. 


