
 
BEMUTATKOZÁS 

 
1986-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 
Fő érdeklődési területem az emlődiagnosztika, amellyel 1991.óta foglalkozom-e tevékenység 
végzéséhez szükséges vizsgával rendelkezem. A Magyar Radiológus Táraság 
Emlődiagnosztika Szekció vezetőségi tagja vagyok, és a licenc vizsgákon, mint vizsgáztató 
veszek részt 
A radiológia egyéb területein is nagy gyakorlatom van. Az ultrahang diagnosztika, CT, MR 
vizsgálatok végzésében, értékelésében több mint 20-30 éves tapasztalattal rendelkezem. 
Mintavételek területén- különösen az emlő és egyéb felületes szervek, pl. pajzsmirigy – több 
mint 2 évtizedes gyakorlatra tettem szert. Az aspirációs cytológiát és core biosziát 
rutinszerűen végzem. 
Számos hazai és külföldi tanfolyamon, képzésen vettem részt. Több mint 60 elsőszerzős 
előadást tartottam, részt vettem asszisztensek oktatásában, a Területi Radiológus Képzés 
emlődiagnosztikai témakörben előadó voltam, valamint 3 önálló tanfolyamot is szerveztem e 
szakterületen.2 cikk társzerzője vagyok. 
A mindennapi betegellátásban alapvetőnek tartom a konzultációt, a kollégákkal történő 
együttműködést a pontos diagnózis felállításához. 
Hitvallásom:”Mély szaktudással, emberséggel, empátiával, szeretettel segíteni másokon”. 
A jó diagnózis felállítása alapvető a betegek kezelésben, ezen túlmenően a betegellátás során 
kialakított személyes kapcsolat, bizalom, a betegek, kollégák visszajelzése mindig ösztönöz 
arra, hogy szinte „szenvedéllyel „végezzem a munkámat. 
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