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POZÍCIÓ / BEOSZTÁS Osztályvezető helyettes

SZAKMAI TAPASZTALAT

2012. –jelenleg címzetes egyetemi docens
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Budapest (Magyarország) 

2007. –jelenleg főorvos, osztályvezető helyettes, a szívelégtelenség részleg és a szívelégtelenség
ambulancia vezetője
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztály, Budapest 
(Magyarország) 

 

Osztályvezető helyettesként részt veszek az osztály szakmai munkájának irányításában, a szervezési
és személyi kérdések megoldásában.

Részben osztályvezető helyettesként, részben a Szívelégtelenség részleg vezetőjeként feladatom a 
belgyógyász, illetve kardiológus szakorvos jelöltek folyamatos szakmai képzése.

Mint a Szívelégtelenség részleg vezetője irányítom az ország különböző pontjairól érkező súlyos - 
nem ritkán szívtranszplantáció előtt álló - betegek diagnosztikáját és kezelését. A 
részlegen tevékenykedő 4-5 fiatal szakorvos, illetve szakorvos jelölt szakmai munkáját.

A Szívelégtelenség Ambulancia vezetőjeként irányítom a jelenleg kb. 1000 súlyos, előrehaladott 
szívelégtelenségben szenvedő beteg gondozását, folyamatos szakmai követését végző ambulancia 
tevékenységét, az itt dolgozó 3-4 szívelégtelenség kezelésében jártas szakorvos tevékenységét.

Rendszeresen tartok továbbképző előadásokat, postgradualis képzés keretében részben 
belgyógyászat, részben kardiológiai tárgykörben.

Rendszeresen vezetek kardiológia gyakorlatot IV. éves orvostanhallgatók (SE ÁOK) számára.

Számos orvostanhallgató TDK munkájának, illetve szakdolgozat írásának szakmai irányítását 
végeztem, illetve végzem jelenleg is.

2005. –2006. tudományos ösztöndíjas
Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, Osztrák Kardiológus Társaság, Bécs (Ausztria) 

Kutatási téma: „Examination of the administration of autologous bone marrow cells following acute 
myocardial infarction and in ischaemic cardiomyopathy to prevent or slow down the harmful cardiac 
remodelling and heart failure”

2003. –2007. egyetemi adjunctus
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Egészség Tudományi Kar (később 
Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar; Országos Gyógyintézeti Központ), II. 
számú Belgyógyászati Klinika, Budapest (Magyarország) 

 

A Kardiológia Osztályon elsősorban a szívelégtelenségben szenvedő betegek ellátásban, illetve a 
szívelégtelenség ambulancia tevékenységében vettem részt.

Folyamatosan részt vettem a belgyógyászati, illetve kardiológiai szakvizsga előtt álló fiatal kollégák 
szakmai képzésében.
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Folyamatosan tartottam továbbképző előadásokat, postgradualis képzés keretein belül részben 
belgyógyászat, részben kardiológia tárgykörében.

1994. –2003. egyetemi tanársegéd
Orvostovábbképző Egyetem (később Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, 
Egészségtudományi Kar) II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest (Magyarország) 

 

1994 és 1997. között felkészültem a kardiológia szakvizsgára. 1997-ben sikeres kardiológiai 
szakvizsgát tettem.

1995-1996-ban az invazív kardiológiai részlegen dolgoztam, ahol több száz coronarográfiát és 
különböző perifériás erek angiográfiás vizsgálatát végeztem el.

Emellett részt vettem a szívelégtelenség ambulancia tevékenységében és a kardiológiai, döntően a 
szívelégtelenségben szenvedő betegek osztályos ellátásában.

1989. –1994. egyetemi gyakornok
Orvostovábbképző Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest (Magyarország) 

 

Felkészültem a belgyógyászat szakvizsgára. És 1993-ben sikeres belgyógyászat szakvizsgát tettem.

1988. –1989. egyetemi gyakornok
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged 
(Magyarország) 

TANULMÁNYOK

2016. Európai Szívelégtelenség Specialista Diploma

2003. Európai Kardiológus Diploma ESC-UEMS Board
Certified

2002. PhD - „Prediction of the effect of bisoprolol in chronic heart failure”

1997. Kardiológus szakvizsga
Budapest (Magyarország) 

1993. Belgyógyász szakvizsga
Budapest (Magyarország) 

1982. –1988. Általános Orvosi Diploma
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged Általános orvosi kar, Szeged 
(Magyarország) 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

Anyanyelve magyar

Idegen nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

angol B2 B2 B2 B2 B2
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német A2 A2 A2 A2 A2

Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret   

Kommunikációs készségek Rendszeresen tartok előadásokat hazai és nemzetközi kongresszusokon

Rendszeresen tartok továbbképző előadásokat részben kardiológia, részben belgyógyászat 
tárgykörben.

Rendszeresen vezetek kardiológiai gyakorlatot a SE ÁOK IV. éves orvostanhallgatói számára.

Folyamatosan résztveszek Osztályunkon a fiatal kollégák belgyógyászat, illetve kardiológia 
szakvizsgára történő felkészítésében.

Részben ezek a tevékenységek, részben a betegekkel, illetve a kollégákkal való folyamatos, 
csaknem 3 évtizede tartó kommunikáció szerepet játszottak jó kommunikációs készségem 
kialakításában.

Szervezési/vezetői készségek Vezetői készség:  

- Jelenleg egy több, mint 100 munkatársat foglalkoztató osztályon látom el az osztályvezető helyettesi 
teendőket több mint 10 éve.

- 2004. óta részt veszek a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségének munkájában.

- 2007-2010 és 2014-2017. között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és 
Szívizombetegségek Munkacsoportjának vezetője, 2010 és 2014 között a Magyar Kardiológusok 
Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának vezető helyettese voltam

 

Szervezőkészség:  

- 2007-2010 közötti első vezetői ciklusom során (Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség 
és Szívizombetegségek Munkacsoport) létrehoztam a munkacsoport önálló kongresszusát a 
Szívelégtelenség Napokat, ami hiánypótló volt hazánkban. A kongresszus 2009. óta minden évben 
megrendezésre kerül szakmai irányításommal, s mára a Magyar Kardiológusok Társaságának egyik 
legnépszerűbb rendezvényévé vált.

- 2014-2017 közötti második vezetői ciklusom során (Magyar Kardiológusok Társasága 
Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoport) létrehoztam a Magyar Szívelégtelenség 
regisztert, ami ma Magyarországon az első olyan adatbázis, amely tényleges, beteghez köthető 
adatokat biztosít a szívelégtelenségben szenvedő betegek epidemiológiáját, társbetegségeit, 
diagnosztikáját, terápiáját, morbiditását és mortalitását illetően. A Regiszter 2015. óta működik 19 
kardiológiai osztály közreműködésével.

 

Munkával kapcsolatos készségek Fő tudományos érdeklődésiköröm:  

A szívelégtelenség korszerű diagnosztikus és terápiás lehetőségeinek vizsgálata.

 

A fenti témákban megjelent közlemények:

▪ Könyvfejezetek száma: 10

▪ Nemzetközi publikációk száma: 24

▪ Hazai publikációk száma: 23

▪ Idézhető nemzetközi abstractok száma: 80

▪ Idézhető hazai abstractok száma: 78

 

Tudományos társasági tagságok:  

 

▪ 1988. óta tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának

▪ 2004. óta tagja a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségének

▪ 2004-2007 között a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében ellenőr

▪ 2007-2010 között a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében budapesti titkár
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▪ 2010-2013 között a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében kincstárnok

▪  2013-2016 között a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében belügyi alelnök

▪ 2016-tól a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében külügyi alelnök

▪ 2007-2010. között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek 
Munkacsoportjának elnöke

▪ 2010-2014. között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek 
Munkacsoportjának alelnöke

▪ 2014-2017. között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek 
Munkacsoportjának elnöke

▪ 2010-2016. között a Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának tagja

▪ 2010-2016. között a Cardiologia Hungarica Field Editor-a

▪ 1992. óta a European Society of Cardiology tagja

▪ 2004. óta a European Society of Cardiology Fellow-ja

▪ 2000. óta  a European Society of Cardiology Heart Failure Association tagja

▪ 2017. óta a European Society of Cardiology, Working Group on Myocardial and Pericardial 
Diseases tagja

 

Számos nemzetközi vizsgálat national coordinator-a, illetve principal investigator-a voltam, illetve 
vagyok

 

▪ EDIFY study (Effect of ivabradine versus placebo on cardiac function, exercise capacity, and 
neuroendocrine activation in patients with Chronic Heart Failure with Preserved left ventricular 
Ejection Fraction) – national coordinator and principal investigator

▪ QUALIFY registry (The quality of adherence to guideline recommendations for life-saving treatment
in heart failure: an international survey) – national coordinator and principal investigator

▪ CHART I study (Congestive Heart failure Cardiopoietic Regenerative Therapy trial) – principal 
investigator

▪ PARADIGM HF (Prospective Comparison of ARNI [Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibitor] with 
ACEI [Angiotensin-Converting–Enzyme Inhibitor] to Determine Impact on Global Mortality and 
Morbidity in Heart Failure Trial) – principal investigator

▪ PARAGON-HF study – ongoing (Prospective Comparison of ARNI with ARB Global Outcomes in 
HF With Preserved Ejection Fraction) – principal investigator

▪ PARALLAX study – ongoing (A Randomized, Double-blind Controlled Study Comparing LCZ696 to
Medical Therapy for Comorbidities in HFpEF Patients) – principal investigator

▪ GALACTIC-HF study – ongoing (A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Multicenter 
Study to Assess the Efficacy and Safety of Omecamtiv Mecarbil on Mortality and Morbidity in 
Subjects With Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction) – principal investigator

▪ SERENADE study – ongoing (A Multi-center, Double-blind, Placebo-controlled Phase 2b Study to 
Evaluate the Efficacy and Safety of Macitentan in Subjects With Heart Failure With Preserved 
Ejection Fraction and Pulmonary Vascular Disease) – principal investigator

Digitális készségek ÖNÉRTÉKELÉS

Információ-
feldolgozása

Kommunikáció
Tartalom

létrehozása
Biztonság

Probléma-
megoldás

önálló felhasználó önálló felhasználó önálló felhasználó
alapszintű

felhasználó
önálló felhasználó

Digitális készségek - Önértékelő táblázat 
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   ECV 2018-07-26T09:08:05.419Z 2018-07-27T06:38:14.661Z V3.3 EWA Europass CV true                      Noémi Dr Nyolczas    Tállya utca 5. 1121 Budapest  HU Magyarország  nyolczasnoemi@gmail.com   (+36) 20 9451201  mobile   position POZÍCIÓ / BEOSZTÁS  Osztályvezető helyettes     true  címzetes egyetemi docens  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar    Budapest  HU Magyarország    true  főorvos, osztályvezető helyettes, a szívelégtelenség részleg és a szívelégtelenség ambulancia vezetője <p> </p><p>Osztályvezető helyettesként részt veszek az osztály szakmai munkájának irányításában, a szervezési és személyi kérdések megoldásában.</p><p>Részben osztályvezető helyettesként, részben a Szívelégtelenség részleg vezetőjeként feladatom a belgyógyász, illetve kardiológus szakorvos jelöltek folyamatos szakmai képzése.</p><p>Mint a Szívelégtelenség részleg vezetője irányítom az ország különböző pontjairól érkező súlyos - nem ritkán szívtranszplantáció előtt álló - betegek diagnosztikáját és kezelését. A részlegen tevékenykedő 4-5 fiatal szakorvos, illetve szakorvos jelölt szakmai munkáját.</p><p>A Szívelégtelenség Ambulancia vezetőjeként irányítom a jelenleg kb. 1000 súlyos, előrehaladott szívelégtelenségben szenvedő beteg gondozását, folyamatos szakmai követését végző ambulancia tevékenységét, az itt dolgozó 3-4 szívelégtelenség kezelésében jártas szakorvos tevékenységét.</p><p>Rendszeresen tartok továbbképző előadásokat, postgradualis képzés keretében részben belgyógyászat, részben kardiológiai tárgykörben.</p><p>Rendszeresen vezetek kardiológia gyakorlatot IV. éves orvostanhallgatók (SE ÁOK) számára.</p><p>Számos orvostanhallgató TDK munkájának, illetve szakdolgozat írásának szakmai irányítását végeztem, illetve végzem jelenleg is.</p>  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztály    Budapest  HU Magyarország     false  tudományos ösztöndíjas <p>Kutatási téma: „Examination of the administration of autologous bone marrow cells following acute myocardial infarction and in ischaemic cardiomyopathy to prevent or slow down the harmful cardiac remodelling and heart failure”</p>  Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, Osztrák Kardiológus Társaság    Bécs  AT Ausztria     false  egyetemi adjunctus <p> </p><p>A Kardiológia Osztályon elsősorban a szívelégtelenségben szenvedő betegek ellátásban, illetve a szívelégtelenség ambulancia tevékenységében vettem részt.</p><p>Folyamatosan részt vettem a belgyógyászati, illetve kardiológiai szakvizsga előtt álló fiatal kollégák szakmai képzésében.</p><p>Folyamatosan tartottam továbbképző előadásokat, postgradualis képzés keretein belül részben belgyógyászat, részben kardiológia tárgykörében.</p>  Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Egészség Tudományi Kar (később Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar; Országos Gyógyintézeti Központ), II. számú Belgyógyászati Klinika    Budapest  HU Magyarország     false  egyetemi tanársegéd <p> </p><p>1994 és 1997. között felkészültem a kardiológia szakvizsgára. 1997-ben sikeres kardiológiai szakvizsgát tettem.</p><p>1995-1996-ban az invazív kardiológiai részlegen dolgoztam, ahol több száz coronarográfiát és különböző perifériás erek angiográfiás vizsgálatát végeztem el.</p><p>Emellett részt vettem a szívelégtelenség ambulancia tevékenységében és a kardiológiai, döntően a szívelégtelenségben szenvedő betegek osztályos ellátásában.</p>  Orvostovábbképző Egyetem (később Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Egészségtudományi Kar) II. sz. Belgyógyászati Klinika    Budapest  HU Magyarország     false  egyetemi gyakornok <p> </p><p>Felkészültem a belgyógyászat szakvizsgára. És 1993-ben sikeres belgyógyászat szakvizsgát tettem.</p>  Orvostovábbképző Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika    Budapest  HU Magyarország     false  egyetemi gyakornok  Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika    Szeged  HU Magyarország     false Európai Szívelégtelenség Specialista Diploma    false Európai Kardiológus Diploma  ESC-UEMS Board Certified    false PhD - 	„Prediction of the effect of bisoprolol in chronic heart failure”    false Kardiológus szakvizsga     Budapest  HU Magyarország    false Belgyógyász szakvizsga     Budapest  HU Magyarország     false Általános Orvosi Diploma  Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged Általános orvosi kar    Szeged  HU Magyarország      hu magyar    en angol  B2 B2 B2 B2 B2   de német  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Rendszeresen tartok előadásokat hazai és nemzetközi kongresszusokon</p><p>Rendszeresen tartok továbbképző előadásokat részben kardiológia, részben belgyógyászat tárgykörben.</p><p>Rendszeresen vezetek kardiológiai gyakorlatot a SE ÁOK IV. éves orvostanhallgatói számára.</p><p>Folyamatosan résztveszek Osztályunkon a fiatal kollégák belgyógyászat, illetve kardiológia szakvizsgára történő felkészítésében.</p><p>Részben ezek a tevékenységek, részben a betegekkel, illetve a kollégákkal való folyamatos, csaknem 3 évtizede tartó kommunikáció szerepet játszottak jó kommunikációs készségem kialakításában.</p>  <p><u>Vezetői készség:</u></p><p>- Jelenleg egy több, mint 100 munkatársat foglalkoztató osztályon látom el az osztályvezető helyettesi teendőket több mint 10 éve.</p><p>- 2004. óta részt veszek a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségének munkájában.</p><p>- 2007-2010 és 2014-2017. között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának vezetője, 2010 és 2014 között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának vezető helyettese voltam</p><p> </p><p><u>Szervezőkészség:</u></p><p>- 2007-2010 közötti első vezetői ciklusom során (Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoport) létrehoztam a munkacsoport önálló kongresszusát a Szívelégtelenség Napokat, ami hiánypótló volt hazánkban. A kongresszus 2009. óta minden évben megrendezésre kerül szakmai irányításommal, s mára a Magyar Kardiológusok Társaságának egyik legnépszerűbb rendezvényévé vált.</p><p>- 2014-2017 közötti második vezetői ciklusom során (Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoport) létrehoztam a Magyar Szívelégtelenség regisztert, ami ma Magyarországon az első olyan adatbázis, amely tényleges, beteghez köthető adatokat biztosít a szívelégtelenségben szenvedő betegek epidemiológiáját, társbetegségeit, diagnosztikáját, terápiáját, morbiditását és mortalitását illetően. A Regiszter 2015. óta működik 19 kardiológiai osztály közreműködésével.</p><p> </p>  <p><u>Fő tudományos érdeklődésiköröm:</u></p><p>A szívelégtelenség korszerű diagnosztikus és terápiás lehetőségeinek vizsgálata.</p><p> </p><p>A fenti témákban megjelent közlemények:</p><ul><li><em>Könyvfejezetek száma: 10</em></li><li><em>Nemzetközi publikációk száma: 24</em></li><li><em>Hazai publikációk száma: 23</em></li><li><em>Idézhető nemzetközi abstractok száma: 80</em></li><li><em>Idézhető hazai abstractok száma: 78</em></li></ul><p> </p><p><u>Tudományos társasági tagságok:</u></p><p> </p><ul><li>1988. óta tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának</li><li>2004. óta tagja a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségének</li><li>2004-2007 között a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében ellenőr</li><li>2007-2010 között a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében budapesti titkár</li><li>2010-2013 között a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében kincstárnok</li><li> 2013-2016 között a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében belügyi alelnök</li><li>2016-tól a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében külügyi alelnök</li><li>2007-2010. között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának elnöke</li><li>2010-2014. között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának alelnöke</li><li>2014-2017. között a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának elnöke</li><li>2010-2016. között a Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának tagja</li><li>2010-2016. között a Cardiologia Hungarica Field Editor-a</li><li>1992. óta a European Society of Cardiology tagja</li><li>2004. óta a European Society of Cardiology Fellow-ja</li><li>2000. óta  a European Society of Cardiology Heart Failure Association tagja</li><li>2017. óta a European Society of Cardiology, Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases tagja</li></ul><p> </p><p>Számos nemzetközi vizsgálat national coordinator-a, illetve principal investigator-a voltam, illetve vagyok</p><p> </p><ul><li>EDIFY study (Effect of ivabradine versus placebo on cardiac function, exercise capacity, and neuroendocrine activation in patients with Chronic Heart Failure with Preserved left ventricular Ejection Fraction) <strong><em>– national coordinator and principal investigator</em></strong></li><li>QUALIFY registry (The quality of adherence to guideline recommendations for<strong><em> </em></strong>life-saving treatment in heart failure: an international survey) <strong><em>– national coordinator and principal investigator</em></strong></li><li>CHART I study (Congestive Heart failure Cardiopoietic Regenerative Therapy trial) <strong><em>– principal investigator</em></strong></li><li>PARADIGM HF (Prospective Comparison of ARNI [Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibitor] with ACEI [Angiotensin-Converting–Enzyme Inhibitor] to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure Trial) <strong><em>– principal investigator</em></strong></li><li>PARAGON-HF study – ongoing (Prospective Comparison of ARNI with ARB Global Outcomes in HF With Preserved Ejection Fraction) <strong><em>– principal investigator</em></strong></li><li>PARALLAX study – ongoing (A Randomized, Double-blind Controlled Study Comparing LCZ696 to Medical Therapy for Comorbidities in HFpEF Patients) <strong><em>– principal investigator</em></strong></li><li>GALACTIC-HF study – ongoing (A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Multicenter Study to Assess the Efficacy and Safety of Omecamtiv Mecarbil on Mortality and Morbidity in Subjects With Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction) <strong><em>– principal investigator</em></strong></li><li>SERENADE study – ongoing (A Multi-center, Double-blind, Placebo-controlled Phase 2b Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Macitentan in Subjects With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction and Pulmonary Vascular Disease) <strong><em>– principal investigator</em></strong></li></ul>   B B B A B 

