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Dr. Takács Róbert
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
42 éves belgyógyász, diabetológus vagyok, négy gyermek édesapja.
Zala

megyéből

származom,

általános-

és

középiskolai

tanulmányaimat ott végeztem. Már a gimnázium első évében
eldöntöttem, hogy orvos lesz belőlem, így érettségit követően
Szegedre költöztem, hogy a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetemen

tanulhassak.

Általános

orvosként

a

Szegedi

Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikán kezdtem dolgozni,
amihez mind a mai napig hűséges vagyok. Mentoraim, Lengyel Csaba
és Várkonyi Tamás professzorok segítségével már belgyógyászati képzésem alatt elmélyedtem a
cukorbetegség kutatási területén, melyet automatikusan követett a diabetológiai betegek fekvőés járóbeteg ellátása is. Kérőbb bekapcsolódtam a cukorbeteg indikációban végzett klinikai
farmakológiai vizsgálatok vezetésébe, mely minőségét az időközben megszerzett klinikai
farmakológia szakvizsga garantálja. Tudományos tevékenységem elismerése céljából egyéni
felkészülőként PhD hallgatónak jelentkeztem, mely második évét teljesítem. Lengyel Csaba
professzor témavezetésével a rövid-távú QT-variabilitást vizsgálom egészséges szénhidrátanyagcseréjű egyénekben. Szakmai ismereteim szélesítése céljából a belgyógyászat szakvizsga
és diabetológia licenc mellé endokrinológia szakvizsgát, valamint hipertonológia és obezitológia
licenc okleveleket szereztem. A régió járóbeteg-szakellátásában a klinikai munkán kívül a
mórahalmi Kistérségi Egészségügyi Központ diabetológia-endokrinológia szakambulancia
vezetőjeként is részt veszek. Klinikai főorvosként időm jelentős részét a magyar és angol nyelvű
graduális- és posztgraduális orvos, valamint szakdolgozó képzésre fordítom. A gyógyító-kutatóoktató oldalam mellett szakpolitikai munkába is fogtam, melyet a Magyar Orvosi Kamara Szeged
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Választókerület

elnökeként

helyi

szinten,

az

Újpest

Önkormányzat

egészségügyi

tanácsadójaként budapesti kerületi szinten, míg a Főpolgármesteri Hivatal egészségügyi
tanácsadójaként fővárosi szinten is folytatok. Egészségpolitikai munkámban az egészségügyi
dolgozók érdekeinek progresszív képviseletén túl ellátásszervezési-, betegút menedzselési
feladatokat is ellátok. A Magyar Diabetes Társaság vezetőségi tagjaként is ezt a szemléletet
szeretném képviselni/meghonosítani, melyhez kérem a társaság tagjainak segítségét.
Amennyiben kérdés merülne fel Bennetek a motivációmmal kapcsolatban, várom leveleteket (email: takacs.robert@med.u-szeged.hu) vagy telefonhívásotokat (06-20/498-64-34)!
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