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Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjában a kezdetektől, 2010 óta
dolgozom a szakmai bizottság tagjaként, 2018. július elsejétől elnökeként.
Habilitált egyetemi docens vagyok, belgyógyász, nephrológus, családorvos szakvizsgákkal;
hypertonológus, lipidológus és obezitológus szakképesítéssel rendelkezem. A Magyar
Hypertonia Társaság budapesti titkáraként és a Magyar Nephrológiai Társaság elnökségi
tagjaként országszerte tartok szakmai továbbképzéseket. 2010 óta Pécsi Orvostudományi
Egyetem Doktori Iskolájának tagjavagyok. Több mint 15 éve tanítok, államvizsgáztatok a
Semmelweis Egyetem Egészségszségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi
tanszékén.Több hazai társaságnak vagyok tagja, így a Magyar Kardiológiai Társaságnak, a
Magyar Diabetes Társaságnak, a Magyar Elhízástudományi Társaságnak, a Magyar
Balneológiai Egyesületnek, a Magyar Életmód Orvostani Társaságnak.
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1979 óta dolgozom belgyógyászként a Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati
Klinikáján, ahol az egyetem szellemiségének, feladatának megfelelve oktatok, gyógyítok, és
tudományos munkát végzek. A magasvérnyomás betegség, a szervezet kóros zsíranyagcsere
folyamatainak illetve egyes vesebetegségek kezelése mellett, számomra kiemelten fontos a
tisztázatlan eredetű betegségek okának, hátterének felderítése, kivizsgálása és kezelése.
38 könyv, illetve könyvrészlet megírása fűződik a nevemhez több mint 400 tudományos
közlemény megírása mellett, közel 500 hazai és nemzetközi előadást tartottam. Tizenegy
könyvet írtam és/vagy szerkesztettem kifejezetten a betegeknek és az egészségük
megőrzéséért tenni akarók számára. Számos szakmai újság szerkesztőbizottsági tagsága
mellett külön öröm számomra, és büszkeséggel tölt el, hogy megalakulása óta vezethetem a
betegek számára készülő Hypertonia Újság szerkesztőbizottságát.
Elkötelezetten dolgozom azon, hogy a lakosság mind szélesebb körében ismerté váljon az
egészségmegőrzés, a helyes életmód és a szűrővizsgálatok, fontossága.
Megtiszteltetés számomra Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának 74
szakmai szervezetből álló szakmai bizottságának elnöki pozíciójának betöltése.
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