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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Személyi adatok:
-

Név: Dr. Kántor Irén

-

Munkahely: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház,

Gyermekosztály,

Nyíregyháza

valamint

1.

sz.

Gyermekháziorvosi rendelés
-

Tanulmányok: Debreceni Orvostudományi Egyetem 1986-92

Szakképesítések:
-

Csecsemő és Gyermekgyógyászat 1997

-

Endokrinológia 2000

-

Diabetológiai Licence vizsga: 2016

Egyetemi éveim, rezidensi éveim, majd szakorvosi képzésem során is számos alkalommal vettem
részt külföldi, hosszabb-rövidebb idejű képzéseken. A külföldi tanulmányútjaim során részese
lehettem a gyermekdiabetológia szakmai és technológiai fejlődésének. Tapasztalataimat a
diabetológiai szakrendelés mindennapi munkájába beépítettem. Osztályunkon a diabetológia
képzést elősegítettem, így a diabeteses gyermeke gondozása teljeskörű.
A diabetológia egyik diagnosztikai fejlődési eredménye a diabetes genetikai hátterének
tisztázása. Részt vettem a monogénes diabetes centrum kialakításában. Számos eset
diagnosztizálása, terápia váltása osztályunkon történt. Az első magyar monogenes KCNJ11
mutációs gyermekek inzulinról való szulfonilurea váltása is osztályunkon történt.
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Osztályunk az egyik volt az elsők között, ahol inzulinpumpa kezelést alkalmaztunk. Nagyon
hamar a tovább léptünk a technológiai fejlődésben és a folyamatos szöveti glukóz szenzor is a
gondozás része lett. Ehhez betegoktató anyagot dolgoztunk ki, mely elektronikus formában is
elérhető. Megszerkesztettünk egy betegdokumentációs rendszert, mely alapján a betegek
követése egyszerűbb. Számos egyéb internet alapú technikai újdonságot alkalmazunk
szakrendelésünkön. A technologiai elkötelezettségemre alapozva megszerveztük a MDT Digitalis
Diabetes Munkacsoportját, melynek vezetője vagyok.
Magyar diabetológiai könyvek könyvfejezetének felkért szerzője, társszerzője vagyok.
Számos alkalommal mutattam be eredményeinket külföldi és hazai rendezvényeken.
Emellett elkötelezettje vagyok a betegoktatásnak. Ennek része, hogy a megyénkben élő
diabeteses gyermekeknek szerveztünk egy egyesületet (Nyír-diabet), mely rendszeres edukációs
és élménytábort szervez évente több alkalommal gyermekeknek, oktatóiknak és családjuknak.
Alapellátó orvosként a Házi Gyermekorvosok Egyesületének a megyei vezetője vagyok, valamint
az alapellátó orvosok tudományos képzésében veszek részt. Ennek részeként dolgoztuk ki az
obes és 2-es típusú diabeteses gyermekek országos prevenciós és gondozási programját.
Osztályunkon a 2-es típusú diabeteses valamint extrém obes gyermekeknek terápiás tábort
szervezünk, mely mintaként szerepelt az országos program kialakításában.
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