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Dr. Tamási Lilla 1972-ben született a vajdasági Verbászon. Orvosi diplomáját 1997-ben 

szerezte meg Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános 

Orvostudományi Karán, „summa cum laude” minősítéssel.  

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikán az egyetemi diploma megszerzésétől fogva 

dolgozik orvosként. 2001-ben tüdőgyógyász, 2005-ben klinikai immunológus és allergológus, 

majd 2008-ban klinikai onkológus szakvizsgát tett. 

Jelenleg a Klinika igazgatóhelyettese, részlegvezető egyetemi tanár, illetve a Légzésfunkciós 

Laboratórium, az Onkológiai Osztály és Kúraszerű részleg, továbbá az országos 

kompetenciájú Terhes Asztma és Súlyos Asztma Szakambulanciák vezetője.  

A betegellátás mellett részt vesz a graduális orvosképzésben pulmonológia tantárgyból 

magyar és angol nyelven. A posztgraduális képzésben szakorvosjelöltek mentora, valamint a 

szakvizsgára felkészítő és szakvizsgafenntartó, illetve doktoranduszok számára szervezett 

tanfolyamok előadója. 7 egyetemi tankönyvfejezet szerzője, témavezetése mellett 5 TDK-

hallgató nyert díjat a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáin, illetve 

számos szakdolgozat született. 

A Pulmonológiai Klinikán 2000 óta működő asztmás terhes kutatócsoport egyik alapítója és 

vezetője, az Asztma terhességben doktori téma témavezetője. Fő kutatási területe az asztma 

biomarkerei, immunológiai jellemzői és klinikai ellátása a graviditás során. A kutatócsoport 

munkáját eddig 7 tudományos kutatási pályázat elnyerése és több nemzetközi kutatócsoporttal 

végzett kooperáció segíti. 

2006-ban védte meg PhD disszertációját a Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok 

Doktori Iskola Légzőszervrendszeri megbetegedések program keretei között, asztma és 

terhesség témában. A Semmelweis Egyetem Habilitált Doktora címet 2014-ben, a Magyar 

Tudományos Akadémia Doktora címet 2017-ben orvostudományok/pulmonológia 

szakterületen hasonló témában védte meg. 

Legfontosabb szcientometriai adatai: 

Folyóiratcikkek száma: 141, ebből 54 angol nyelvű közlemény. 

Könyvfejezetek száma 10, ebből 1 angol nyelvű fejezet. 

Összegzett impaktfaktor: 97,9; Független idézettség: 790. 

Jelentősebb tudományos díjai: 

- 2000 és 2016: Magyar Tüdőgyógyász Társaság (MTT) Nívó-díj; 

- 2006: MTT Kováts Ferenc Emlékérem. 

- 2015: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Ösztöndíj. 

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság vezetőségi tagja, az MTT Allergológiai és 

Légzéspathológiai Szekció Elnöke, a jelenleg hatályos hazai asztma ellátására vonatkozó 



szakmai irányelv koordinátora, a Magyar Pulmonológiai Alapítvány kuratóriumi tagja, 

valamint a Semmelweis Egyetem Tüdőgyógyászat Szakvizsga Grémiumának tagja.  

2 gyermek édesanyja. 


