
Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák és Barátok,

Nagy  örömömre  szolgál,  hogy  bemutathatom  Michel  Komajda  professzort,  a  világ  57  országának

kardiológusait  képviselő,  szív-  és  érrendszeri  megbetegedések  ellen  küzdő  nemzetközi  tudományos

társaság, a European Society of Cardiology korábbi elnökét.  Elnökként Komajda professzor sokat tett a

közép-kelet-európai  országok  és  intézmények  felzárkóztatásáért,  nagy  nemzetközi  vizsgálatokba  és

kutatásokba történő bevonásáért,  vallotta,  hogy a nemzetközi  tudományos fórumokon való megjelenés

nem lehet az ország gazdasági erejének a függvénye. 

Michel Komajda 1990 és 2017 között a párizsi University Pierre et Marie Curie - Paris VI/Hospital Pitié

Salpétrière  kardiológus  professzora,  2006  és  2014  között  a  Pitié  Salpêtrière  Hospital  kardiológiai

osztályának valamint kardio-metabolikus részlegének osztályvezető főorvosa. Jelenleg a párizsi Saint

Joseph Hospital konzultáló orvosa.

Az  Institut  Hospitalo-Universitaire  ICAN  INSERM  UMRS  1166  kutatócsoportjának,  valamint  az

Académie Nationale de Médecine-nek a tagja, 2014 óta a Board of the Fondation Coeur et Recherche

elnöke. 

Fő  kutatási  területe  a  szívelégtelenség  gyógyszeres  kezelése,  neurohormonális  működés

szívelégtelenségben, a dylatativ és hypertrophiás cardiomyopathiák örökléstana. 

2010 és 2012 között az European Society of Cardiology elnöke. Az azt megelőző években a társaság

számos kulcsfontosságú pozícióját betöltötte, ideértve az ESC munkacsoportokért, asszociációkért és

tanácsokért felelős alelnöki pozícióját  (2006-2008),  az ESC Programme Committee-jének az elnöki

pozícióját (2005-2006), a “Euro Heart Failure Survey I” társelnökségét, és a “Euro Heart Failure Survey

II”  program bizottsági tagságát. 

2002 és 2003 között a French Society of Cardiology elnöke, az azt megelőző években kincstárnoka és

főtitkára.  A  European  Heart  Journal,  a  European  Journal  of  Heart  Failure  és  a  Circulation

szerkesztőbizottsági tagja. 

Nemzetközi publikációinak a száma meghaladja a háromszázat. Számos neves szívelégtelenséggel és

kardiovaszkuláris megbetegedéssel foglalkozó nemzetközi vizsgálat bizottságának a tagja (CARMEN,



COMET,  I-PRESERVE,  HEAAL,  RECORD,  CORONA,  SHIFT,  PARADIGM  HF,  PARAGON,

PARALLEL, RELAX AHF 2, PARADISE, COLCOT). 

2011-ben  a  Magyar  Kardiológusok  Társasága  tiszteletbeli  tagjává  avatta,  a  társaság  tudományos

konferenciáin több alkalommal részt vett és előadásokat tartott. A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-

és Érgyógyászati Klinika orvosaival és kutatóival szívelégtelenség témában folytatott közös kutatásokat,

melyekből két nemzetközi közlemény született. A Klinika az ő segítségével, a párizsi tapasztalatok alapján

vezette  be  Magyarországon  az  ECMO-t,  mely  alapvetően  támogatta  a  hazai  szívtranszplantáció

sikerességét. 

Szívelégtelenség  témakörben  körülbelül  tíz  nemzetközi  szimpóziumot  szervezett  a  hazai  szakma

bevonásával.  Többek  között  a  European  Society  of  Cardiology  éves  kongresszusain,  a  Heart  Failure

kongresszuson, a kínai Great Wall International Congress of Cardiology kongresszuson és az Argentine

Society of Cardiology éves kongresszusán. 

Hölgyeim és  Uraim,  kedves  Kollégák  és  Barátok,  ez  volt  Michel  Komajda  professzor  tudományos  és

diplomáciai  tevékenységének rövid ismertetése.  Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Egyetemünk

által  adományozható  egyik  legmagasabb  kitüntetést,  a  „Doctor  Honoris  Causa”  címet  nyújthatom  át

számára.


