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Orvosi érdeklődése kezdettől fogva a gyermekgyógyászat és a sürgősségi ellátás felé irányult. 

Már az egyetemi évek alatt bejárt a Schöpf-Merei Kórház koraszülött-osztályára, 

mentőtisztként pedig az OMSZ-nál dolgozott. Orvosi pályáját 1979-től a B-A-Z Megyei 

Kórház Koraszülött-osztályán kezdte.  

 

1981-1986 között a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán dolgozott. 

Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgát 1983-ban tett. A nefrológiai 

munkacsoport tagjaként aktívan vett részt az első otthoni peritonális dialízis-kezelés (CAPD) 

magyarországi bevezetésében. 

 

1986-1993 között az I. Sz. Nőgyógyászati Klinika Perinatális Intenzív Centrumának 

tanársegédje, ahol neonatológiából 1986-ban szakvizsgázott. 1987-ben elsőként vezette be a 

koraszülöttek légzésfunkciós ágymelletti mérését Magyarországon. A Peter Cerny Alapítvány 

1988-as megszervezésével, megteremtette a korszerű koraszülöttmentés feltételeit, ami a korai 

újszülött-halálozási mutatók javulását eredményezte. Ekkor kezdte meg egészségügyi 

menedzseri tanulmányait, és ebben a periódusban védte meg kandidátusi disszertációját is.  

 

Visszatérve a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikára, 1993-1998 között a Neonatális Intenzív 

Centrum vezetője. Nemzetközi továbbképzések hatására, a koraszülöttek stressz-oldására 

szolgáló új módszereket vezetett be. Megszervezte a felesleges szállításokat kiküszöbölő 

ágymelletti ROP-műtéteket, a koraszülöttek korai hazaadását támogató otthon-gondozási 

oktatási mintarendszer nagyvárosi változatát, és adaptálta az amerikai újszülött-újraélesztési 

oktatási módszert. A beinduló eü. menedzser-képzésben is aktívan vett részt. 1991-1999 

között, a Közgazdasági Egyetem Továbbképző Intézetének külsős oktatója.  

 

Pályafutását 1998-2001 között, a Jávorszky Ödön Kórház Gyermekosztályának vezetőjeként 

folytatta. Váci évei alatt szervezte meg a kistérségi körülményekre adaptált otthon-gondozási 

oktatási mintarendszert. A háziorvosi-védőnői-szülői szintű prevenciós programmal sikerült a 

koraszülöttek kórházi ápolási idejét csökkenteni, az otthoni megelőzési tevékenységet a társ-

szakmák együttműködésével javítania. 

 

A gyógyító-megelőző-szervezői tapasztalatai alapján, 2001-ben felkérést kapott az Országos 

Egészségfejlesztési Központ (OEFK) megszervezésére és főigazgatói feladatainak ellátására. 

Az ÁNTSZ országos koordinátoraként az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 

6-os Alprogramjának egységes szerkezetbe foglalását irányította. Miniszteri biztosként 

megszervezte az Országos Gyermekegészségügyi Intézetet, amelynek 2003-2007 között 

megbízott főigazgatója, majd később szaktanácsadója volt. Részt vett az „Egészség 

Évtizedének Johann Béla Nemzeti Programja tervezésében (2002)”, a Közös Kincsünk a 

Gyermek” kormányprogram (2007) kidolgozásában, annak közép-magyarországi 

decentrumának vezetőjeként pedig az egyik célkitűzés végrehajtásában is.  
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Ezt követően, 2007-től, a Peter Cerny Alapítvány főállású kivonuló neonatológiai 

mentőorvosaként és szakmai vezetőjeként folytatta pályafutását. A SE akkreditált gyakorlati 

képzőhelyként működő Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat oktatójaként aktívan vett 

részt mind a graduális mind a posztgraduális gyermekgyógyászati, neonatológiai, oxyológiai 

képzésekben, továbbá az ELTE Perinatológiai Szaktanácsadói képzésében is. A 

társszakmákkal kialakított szoros együttműködése számos innováció megvalósítását tette 

lehetővé a prevenció területén. A multifunkciós neonatológiai rohamkocsi-rendszer 

infrastrukturális-logisztikai lehetőségei megteremtették a koraszülöttek felesleges szállítását 

és ezzel a stressz-mentesebb ellátását biztosító ágymelletti szűrővizsgálati koncepció 

megvalósítását. Az aktuális klinikák együttműködésével 2010-2013 között megvalósította a 

helyszínre telepített újszülött-fülészeti telemetriás szűrést, 2008 óta pedig folyamatosan 

működteti a koraszülött vakság (ROP) megelőzését biztosító Csecsemő-Szem-Mentő program 

ágymelletti távdiagnosztikai szűrési rendszerét. Ugyancsak az interdiszciplinaritás keretében 

2013-tól, irányításával bevezetésre kerültek a „Family Centered Care” prevenciós elemei is a 

koraszülöttmentésben.  

 

Tanszékvezetői feladatait 2017 közepe óta látja el SE-ETK Családgondozási Módszertani 

Tanszékén, ahol elsődleges feladata a védőnői képzés irányítása, tudományos, oktatási, 

szervezési, módszertani feladatok ellátása, kutatása. 
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