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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Egyetemi tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi
Karán

végeztem

(2010-2015),

azóta

a

Semmelweis

Egyetem

Fogpótlástani Klinikáján dolgozom, jelenleg fogszakorvosként.
2009 óta élek 1-es típusú cukorbetegként.
Angol és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem,
gyakorlatvezetőként és előadóként részt veszek mind a magyar, mind
külföldi fogorvos-tanhallgatók képzésében.
2019-ben Ph.D. fokozatot nyertem el a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában,
témavezetőim Prof. Dr. Hermann Péter egyetemi tanár és Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, az MTA
rendes tagja, professor emeritus. A doktori értekezésem címe: „a cukorbeteg páciensek
fogászati ellátásának sajátosságai”.
A Semmelweis Egyetem diabéteszes fogászati munkacsoportját 2015 óta vezetem. A
munkacsoport a kutatási feladatok mellett rendszeresen megszervezi az országos cukorbeteg
rendezvényeken történő fogorvosi szűrővizsgálatokat, szájüregi tanácsadásokat is.
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara 2016-ban, 2017-ben és 2019-ben is kutatási
támogatásban részesített.
2016-ban első szerzős közleményemért Körmöczi-díj II. fokozatban részesültem.
2017-ben delegáltként részt vettem a nemzetközi diabétesz társaság (IDF- International
Diabetes Federation) és az európai parodontológusok társaságának (EFP – European Federation
of Periodontology) konszenzus találkozóján Madridban, amelyen a társaságok képviselői a
cukorbeteg páciensek fogászati ellátásáról fogalmaztak meg és publikáltak interdiszciplináris
irányelveket, melynek társszerzője vagyok.
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2018-ban Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány II. díját nyertem el
pályázatommal.
2018-ban a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar által odaítélt Merit-díjban
részesültem.
2018-ban Konzerváló fogászat és fogpótlástan tárgyból kiválóan megfelelt eredménnyel
szakvizsgát tettem.
2015 -2019-ig a Nemzetközi Diabétesz Társaság Ifjúsági Programjának (IDF Young Leaders
Program) elnöke lehettem.
2015-től 2 éven keresztül részt vettem az Európai Unió által támogatott Nemzetközi
Páciensakadémia mesterképzésén Brüsszelben, ahol 2017-ben oklevelet szereztem.
2016-tól kezdődően több alkalommal tartottam a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának
kötelező továbbképzésén előadást a diabétesz szájüregi szövődményeiről, melyet összesen több
mint 2000 magyar fogorvos hallgatott meg élőben, azaz a magyar aktív fogorvosok több mint
40%-a.
2015 óta rendszeresen előadás formájában mutathattam be munkánkat az MDT éves
kongresszusán, amelyhez több alkalommal nyertem el MDT ifjúsági és egyéb pályázatot.
2020-ban a Magyar Diabetes Társaság és a Boehringer Ingelheim tudományos pályázatának
támogatását nyertem el beküldött munkámmal.
Előadóként részt vettem több nemzetközi fogorvosi (FDI 2018 Buenos Aires, CED IADR 2019
Madrid) és diabetológiai világkonferencián (IDF 2015 Vancouver, IDF 2017 Abu Dhabi, IDF 2019
Busan, Magyar Imre EASD Postgraduate Course 2019 Budapest).
2014 óta az Ifjúsági Diabétesz Blog nevű blogot és facebook oldalt is kezelem, mely a
legfontosabb cukorbeteg témákkal foglalkozik, követőink száma 1800 felett van. A
szenzortámogatás elérésében a posztjaink, melyet több ezer beteg és szülő osztott meg,
elindította és felerősítette a társadalmi párbeszédet, mely végén a gyermekek mellett a felnőtt
1-es típusú cukorbetegek szempontjából is kedvező kimenetel született.
Tagja vagyok a Magyar Diabétesz Társaságnak, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának,
a Magyar Fogpótlástani Társaságnak és a Magyar Fogorvosok Egyesületének.
Publikációim összesített impakt faktora 15,6.
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