
Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák és Barátok,

Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom Jeroen Bax professzort, a European Society of

Cardiology  (ESC)  előző  elnökét.  Bax  professzort,  évtizedes  együttműködésünkre  való

tekintettel, mely az ESC-től a kardiovaszkuláris képalkotó kutatásokig terjed, én terjesztettem

fel Doctor Honoris Causa címre.

Jeroen Bax professzor jelenleg a Leiden University Medical Center non-invazív képalkotás

részlegének az igazgatója.  Tanulmányait  1992-ben fejezte be a Leiden University Medical

Scool-ban,  míg  kardiológus  képzését  1996  és  2002  között  a  Leiden  University  Medical

Center-ben  végezte.  Doktori  munkáját  “Detection  of  myocardial  viability  with  18F-

Fluorodeoxyglucose  and  single  photon  emission  computed  tomography”  címmel  írta  az

Amszterdami Szabadegyetemen. Több mint 40 PhD hallgató doktori disszertációját vezette a

klinikai kardiológia non-invazív képalkotási eljárásainak a területén. 

Számos nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja: főszerkesztő-helyettese

volt a JACC és a Heart újságoknak, 9 évig az Uptodate-nek, 2011 óta szerkesztőbizottsági

tagja a European Journal of Cardiac Imaging, a JACC, az American Heart, a Heart Rhythm,

és a Circulation Imaging lapoknak, főszerkesztő-helyettese a European Heart Journal-nak. 

A  European  Society  of  Cardiology,  az  American  Society  of  Nuclear  Cardiology  és  az

American College of Cardiology fellowja.  2008-ban a Douglas P. Zipes Award díjazottja,

ugyanebben az évben az ESC „Silver Medal” díját is megkapta. 

Fő  kutatási  területe  a  multimodális  képalkotás  alkalmazása  klinikai  kardiológiában

(echokardiográfia,  nukleáris  képalkotás,  CT  és  MRI),  ezen  belül  kiemelten  a  koszorúér-

betegségek, a szívelégtelenség és a szívbillentyű-betegségek területén. Ezerötszáz nemzetközi

publikáció szerzője. 

A European Society of Cardiology-nál 2004 óta végez önkéntes munkát,  egyre fontosabb

funkciókban.  Eleinte  a  nukleáris  kardiológia  és  CT munkacsoport  elnöke,  illetve  a  terület

kapcsolódó  kurzusainak  és  kongresszusainak  a  szervezője.  Később  az  ESC  kongresszusi

program  bizottságának  és  fókusz  bizottságának  a  tagja,  2007-2008-ban  elnöke.  Az  ESC

asszociációiban is látott  el  feladatokat,  többek között  az EAPCI és az EHRA tudományos
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program bizottságaiban. Az évek során számos ESC szakkönyv társszerzője lett. 2009-2010-

ben az ESC sajtó bizottságának, 2011-2012-ben az ESC guideline bizottságának az elnöke.

2010-től a EuroPCR tudományos program bizottságának a tagja, 2011-től az ESC nemzeti

társaságokért felelős alelnöke. 2016 és 2018 között a European Society of Cardiology elnöke,

2018 ősze óta a társaság előző elnöke. 

2014-ben a Magyar Kardiológusok Társasága tiszteletbeli tagjává avatta, a társaság tudományos

ülésein és konferenciáin számos alkalommal részt vett és tartott előadásokat. Kapcsolata a hazai

szakmával és ezen belül is a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika

orvosaival és kutatóival mindennapos; képalkotás témában több közös kutatás folyik. 

Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák és Barátok, ez volt Jeroen Bax professzor tudományos és

diplomáciai  tevékenységének  rövid  ismertetése.  ESC  leendő  elnöki  manfestojában  André

Malraux-t  idézte:  „A parancsnok csak szolgál,  nem tesz sem többet,  sem kevesebbet.”  Nagy

megtiszteltetés  számomra,  hogy  az  Egyetemünk  által  adományozható  egyik  legmagasabb

kitüntetést, a „Doctor Honoris Causa” címet nyújthatom át számára.
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