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1993-ban diplomáztam a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem általános orvosi karán. 

1994-2006 között Veszprém Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályán dolgoztam, 2001-ben 
belgyógyászatból, 2005-ben gasztroenterológiából tettem szakvizsgát, mindkettőt kiváló 
eredménnyel. 

2006-ban a  Budapesti Műszaki Egyetemen gazdasági manager és üzleti mesterképzés 
szakán diplomáztam. 

2006 óta szakorvosként dolgozom Várpalotán, a Gasztroenterologiai Szakambulanciát 
vezetem, ahol  gondozzuk és kezeljük a város és vonzáskörzete hozzánk tartozó betegeit, 
akik rendszerint hasi panaszok miatt kerülnek rendelésünkre, vagy fogyás, vérszegénység, 
stb. miatt utalja őket háziorvosuk ambulanciánkra.  

 Rutinszerűen , nagy számban végzünk gyomor- és vastagbéltükrözéseket, ezek során 
szükség esetén beavatkozások történnek /szövettani mintavételek, polypok eltávolítása/. 

Az endoscopos vizsgálatok során  a kóros eltérésekről digitalis felvételeket készítek, 
melyeket vizsgálat után igény szerint a betegnek is megmutatom betegségéről való 
tájékoztatása során, illetve szükség esetén a beteg által hozott adathordozón ezeket a 
beteg részére átadjuk, - elsősorban ez műtéti  beavatkozást igénylő elváltozások esetén 
jön szóba. 

Munkánk során különös figyelmet kapnak a gyulladásos bélbetegeink /colitis ulcerosa vagy 
Crohn betegségben szenvedő betegeink /, akiket szükség esetén soron kívül fogadunk a 
rendelésen, emellett gondozzuk, rendszeresen kontrolláljuk a különböző krónikus 
emésztőszervi betegeinket úgy szakrendelésen, mint a szükséges rendszeres endoscopos 
vizsgálatokat elvégezzük. 

A betegeket ellátjuk étrendi, életmódbeli javaslatokkal, amennyiben erre szükség van. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a betegek tájékoztatására endoscopos vizsgálatok előtt, ezzel is 
segítve a vizsgálatokra való minél jobb előkészületet, illetve így nagy fokban csökken a 
betegek félelemérzete, szorongása  is ezen beavatkozásoktól. 

Munkámat segíti Maksa Mónika endosopos szakasszisztens, Dr. Gellérfi  Bertalanné 
műtősnő,  a közelmúltban pedig  Németh Tiborné és Barta Alexandra asszisztensek kezdtek 
el rendelésünkön dolgozni. 

2014 február óta magánrendelésen is elérhetőek vagyunk úgy szakrendelést, mint 
endoscopos beavatkozásokat illetően. 

2012 decembere óta az Ajkai Magyar Imre kórház főigazgatójának felkérésére Ajkán is 
dolgozom heti egy napon gasztroenterológusként. 

Rendszeresen járok szakmai továbbképzésekre, több alkalommal volt lehetőségem külföldi 
nagy szakmai kongresszusokon részt venni, a hazai szakmai kongresszusokat pedig 
rendszeresen látogatom,  évi 2-3 alkalommal asszisztensemmel, Maksa Mónikával együtt. 



Igyekszünk betegeinknek igényes szakmai színvonalat , ellátást nyújtani. 

Családommal Veszprémben lakom, férjemmel két kamasz gyermeket  nevelünk. 
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