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A novemberi küldöttgyûlés új vezetôséget bízott meg egyesületünk irányításával. Elôdeink, az alapítók úgy gondolták, frissí-
tésre, új kihívásokhoz új emberekre van szükség. Tanácsadóként velünk maradtak, tapasztalatukkal, tudásukkal segítik majd 
munkánkat. 

Méltatásukkor elhangzott, hogy nekünk könnyebb dolgunk lesz, mert most senki nem akarja megszüntetni a házi gyer-
mekorvoslást, nem kell a létünkért harcolni. Ma minden politikai erô meg akarja erôsíteni az alapellátást és azon belül remé-
nyeink szerint a házi gyermekorvoslást is. Miért nem könnyû akkor mégsem a helyzetünk? Többek között, mert elöregedett 
a gyógyítók derékhada, így amit talán nem akar a politika, azt megteheti majd a biológia. Nincs utánpótlás. 

Ki fogja így ellátni a gyerekeket 10 év múlva? Fôként, ha egységes ellátást akarunk az ország egész területén? Világválság 
van, válságfinanszírozással az egészségügyben. Soha nem látott átalakítások közepette dolgozunk. Szükség lenne a szerkeze-
ti változtatásokra, az egészségügyi központokban racionális munkaszervezéssel kevesebben is több gyermeket tudnánk ellát-
ni. Ha azt akarjuk, hogy a fiatal szakorvosok ne Angliába, hanem az alapellátásba menjenek, szakmailag is, egzisztenciálisan 
is vonzóvá kell tenni a területi gyermekorvoslást. Azért állunk ki az önálló alapellátó és prevenciós gyermekorvosi szakvizsgáért 
is, hogy szakmánk kapja meg azt a presztízst, amit érdemel, hogy szélesebb kompetenciával bírjunk a gyermek-alapellátás 
területén, mint a családorvosok a két-három hónapos gyermekgyógyászati gyakorlatukkal. 

Ehhez kérek az új vezetôség nevében minden kedves olvasónktól bizalmat és támogatást, mert csak együtt, közös akarattal 
és erôvel tudunk eleget tenni az elôttünk álló kihívásoknak.

PÓTA GYÖRGY, ELNÖK, HGYE 

Dr. Póta György, elnök 
1983-ban diplomáztam Budapesten, 1988-ig 
a Heim Pál kórházban dolgoztam, azóta va-
gyok körzeti, majd házi gyermekorvos Csepe-
len. 1998 óta vagyok a HGYE rendezvényeinek 
egyik szervezôje, a vezetôség tagja, 2001-
2004-ig az Ellenôrzô Bizottság elnöke, 2008-
tól a szervezet alelnöke. 2012 novemberében 
választottak a HGYE elnökévé. Az EAP tagja-

ként és az ECPCP egyik hazai delegáltjaként veszek részt a nem-
zetközi szakmai munkában.

Dr. Muzsay Géza, alelnök 
1986-ban végeztem, 1991-ig a gyôri Petz Ala-
dár Megyei Kórház koraszülött-, csecsemô- és 
gyermekosztályán dolgoztam, majd házi gyer-
mekorvos lettem Gyôrben. Szakmai irányítá-
sommal készült el egy, az iskolaorvosok mun-
káját segítô számítógépes program. Részt 
veszek a megyei gyermekvédelmi központ 
munkájában és a gyermekorvosi rendelôk vá-

rójában vetített felvilágosító filmek készítésében. 2006 óta Gyôr-
Moson-Sopron megye szakfelügyelô fôorvosa vagyok. 2007-ben 
választottak a Gyôri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyve-
zetôjévé. A felvilágosító tevékenység hatására az otthoni ellátások 
száma 5 év alatt tizenegyedére esett vissza. Az ügyelet átszerve-
zésével, a takarékos gazdálkodással sikerült az ügyeleti díjakat 
közel a duplájára emelni annak ellenére, hogy az ügyelet összes 
bevétele csökkent. 
Alakulásától tagja vagyok a Házi Gyermekorvosok Egyesületének, 
kezdetben több cikluson át küldöttként, 2005-tôl pedig a jogi 

bizottság tagjaként vettem részt a vezetôség munkájában, 2008-
ban lettem vezetôségi tag. 2009-tôl követem az Európai Gyer-
mekgyógyászati Akadémia (EAP) tagjaként az alapellátási mun-
kacsoport tevékenységét. 2009-ben a Háziorvosi Szakmai Kol lé-
gium házi gyermekorvosi szakcsoportjának tagja lettem, 2011-ben 
megválasztottak a Szakmai Kollégium Gyermekalapellátási Taná-
csának elnökévé. 2012 szeptemberétôl az MGYT fôtitkár-helyet-
tese vagyok, 2012 novemberében a HGYE alelnökévé választottak.

Dr. Pátri László, alelnök 
A Pécsi Orvosegyetemen diplomáztam 1993-
ban, majd a Baranya Megyei Kerpel-Fronius 
Ödön Gyermekkórházban kezdtem dolgozni. 
1998-ban szakvizsgáztam, a gyermekkórház-
ban Sulyok Endre professzor úr irányításával 
végzett testösszetétel-vizsgálatainkért a Ma-
gyar Gyermekorvosok Társasága Petényi Géza-
díjjal tüntetett ki. Több nemzetközi kongresz-

szus, illetve tanulmányút mellett a délszláv háborút követôen 
oktattam Bosznia-Hercegovinában. A komlói gyermekosztályon 
eltöltött néhány év után 2005 elejétôl dolgozom házi gyermek-
orvosként Pécsett. 2008-ban szereztem a Pécsi Tudományegye-
temen okleveles közgazdadiplomát. 2005 óta a Családorvostani 
Intézet mentora vagyok. 2007 óta a területünkön dolgozó kollé-
gák érdekvédelmét, továbbképzéseit szolgáló Pécsi Pediáter Ér-
dekvédelmi Egyesület elnöke vagyok. 2006 és 2008 között váro-
si, azóta Baranya megyei szakfelügyelôi feladatokat látok el. 2008 
ôszétôl a HGYE operatív bizottságának tagjaként tevékenykedtem, 
2012 novemberében alelnökké választottak.

Új vezetőség a HGYE élén
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Dr. Altorjai Péter 
2000-ben végeztem a Semmelweis Egyete-
men. Megelôzôen mentôápolóként, az egye-
temi évek alatt több kórházban segéd á po-
lóként dolgoztam. A rezidensévek után a 
Ma darász utcai Gyermekkórház koraszülött-, 
csecsemô-, illetve belgyógyászati osztályán 
dolgoztam. 2006-ban szakvizsgáztam, majd 
2008 ôszéig az EGIS Gyógyszergyár orvoslá-

togatója voltam, a cardiovascularis vonalon dolgoztam a dél-pes-
ti régióban. Rövid helyettesítést követôen praxist vásároltam Cse-
pelen, azóta is ott dolgozom. 2009 óta vagyok az egyesület tagja. 
2010-tôl részben az informatikai fejlesztéssel foglalkozó, részben 
más munkacsoportok tagjaként a HGYE képviseletében bekap-
csolódtam a European Academy of Paediatrics (EAP), valamint a 
Europen Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP) 
munkájába. 2012-ben választottak a vezetôség tagjává.

Dr. Dolowschiák Annamária
1976-ban végeztem Szegeden. 12 évig a Bu-
dai Gyermekkórházban dolgoztam, ezután 2 
évig Érden voltam körzeti gyermekorvos, majd 
1 évig Budapesten ifjúsági orvos.1993 óta a 
fôváros XII. kerületében vagyok házi gyermek-
orvos. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének 
kezdettôl tagja, 1998 óta vezetôségi tagja 
vagyok. Részt veszek a konferenciák szerve-

zésében és a tagsággal, küldöttekkel való kapcsolattartásért fe-
lelek. A MOK háziorvosi szekciójának vezetôségi tagja, és mielôtt 
a teljes fôvárosi szakfelügyeletet szélnek eresztették, budapesti 
szakfelügyelô voltam. Tagja vagyok az EAP-nak és a Magyar Gyer-
mekorvosok Társasága vezetôségének.

Dr. Elek Marianna
1988-ban végeztem a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemen. A diploma megszerzése után 
a kiskunhalasi kórházba kerültem, majd 1992-
tôl a szegedi Gyermekklinikán dolgoztam. 
1994-ben szakvizsgáztam csecsemô- és gyer-
mekgyógyászatból. 1996-tól a szombathelyi 
Markusovszky kórház infektológiai osztályán 
kezdtem dolgozni, ahol 1999-ben szakvizsgát 

is tettem. 1998 óta vagyok házi gyermekorvos, 2000-ben lettem 
a szombathelyi házi gyermekorvosok vezetôje. 2005 óta vagyok 
megyei szakfelügyelô.

Dr. Hóbor Mikós
1983-ban végeztem Pécsett. 1983-tól 1995-ig 
a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán dol-
goztam. Gyermekgyógyászatból 1987-ben, 
nefrológiából 1992-ben szakvizsgáztam. 12 
év alatt az osztály minden részlegén dolgoz-
tam, a gyermekintenzív részlegen vezetôként 
is. Több közleményem jelent meg nefrológiai 
témakörben, számos elôadást is tartottam. 

Tagja vagyok az Európai Gyermeknefrológiai Társaságnak és az 
EAP-nak. 1995 óta dolgozom egy zalaegerszegi házi gyermekor-
vosi praxisban. Két éven keresztül a MOK Háziorvosi Szekciójának 
alelnöki tisztét töltöttem be. 2006-ban neveztek ki városi szakfel-
ügyelô fôorvosnak. 2004 óta vagyok a HGYE vezetôségnek tagja.

Dr. Horzsa Éva
1991-ben diplomáztam a marosvásárhelyi 
orvosi egyetemen. Szakvizsgáig a dombóvári 
kórházban, majd 1995-tôl a budapesti Szent 
Margit Kórház Általános és Intenzív Újszülött 
osztályán dolgoztam. 2000-ben neonatoló-
gia-szakvizsgát tettem. 2003-tól Budapest IV. 
kerületében dolgozom házi gyermekorvos-
ként. 2008 novemberében választottak a 
HGYE szakmai bizottságának, majd 2012-ben 
a vezetôség tagjává.

Dr. Józsa Lajos
1982-ben végeztem a DOTE-n. Debrecenben 
a megyei kórház gyermekosztályán dolgoztam 
a szakvizsgáig, 1987-tôl vagyok házi gyermek-
orvos Hajdúböszörményben. 1997-ben iskola-
egészségtan- és ifjúságvédelem-szakvizsgát 
tettem, 2010-ben lipidológus licence vizsgát 
szereztem. 1995-tôl két kistérség szakfel-
ügyelô fôorvosa vagyok, 2000-tôl a DE OEC 

oktató praxisaként mentor, majd tutori megbízással részt veszek 
a rezidensképzésben. Tankönyvi fejezetet írtam a gyermekkori 
obesitasról, a Semmelweis Egyetem felkérésére. 2011-ben az 
MGYT vezetôségi tagjává választottak, ugyanebben az évben 
de legáltak az akkor alakult kollégium Gyermekalapellátási Taná-
csába. 13 éve veszek részt a HGYE vezetésében, elôször a finan-
szírozási, majd a képzési bizottság elnöke voltam, 2008 óta vagyok 
vezetôségi tag.

Dr. Király Balázs
1996-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen. 2002-ig a szombathelyi gyermek-
osztályon dolgoztam, ott szakvizsgáztam. 
2002-tôl a SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klini-
kán készültem fel a nefrológia-szakvizsgára. 
2004-tôl 2008-ig a SE I. és II. sz. Gyermekgyó-
gyászati Klinikák nefrológiai ambulanciáján 
rendeltem, és ezzel párhuzamosan kezdtem 

dolgozni Budapesten, a XV. kerületi Zsókavár utcai rendelôben. 
Büszke vagyok a rendelô megújításáért és az ottani közösség 
építéséért végzett munkámra. Tartósan helyettesítek egy Pest 
környéki településen, így az ottani praxis ellátása is napi felada-
taim közé tartozik.

Dr. Petô Gabriella
1995-ben szereztem általános orvosi diplomát 
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Két 
éves belgyógyászati kitérô után 1998-tól a 
sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház csecsemô- és 
gyermekosztályán, majd 2002-tôl 3 évig a 
B-A-Z Megyei Kórház koraszülött- és újszü-
löttpatológiai osztályán szereztem gyermek-
gyógyászati gyakorlatot. 2003-ban szakvizs-

gáztam, 2005-tôl dolgozom házi gyermekorvosként Tisza új-
városban, azóta vagyok tagja a HGYE-nek is. 2007-ben jogi 
szakoklevelet szereztem a Miskolci Egyetem Jogi Karán. Tagja 
vagyok az Európai Gyermekgyógyászati Akadémiának. 2008-tól 
veszek részt a HGYE Szakmai Bizottságának munkájában, 2012 
ôszén a vezetôség tagjává választottak. 

A VEZETÔSÉG TAGJAI 
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AZ ELLENÔRZÔ BIZOTTSÁG TAGJAI

Dr. Benedek László
1974-ben végeztem Budapesten. Szakvizsgá-
ig a karcagi kórház újszülött-, gyermek- és 
fertôzôosztályain dolgoztam. 1978 óta vagyok 
Százhalombattán gyermekorvos, több mint 
hét évig voltam a Városi Egészségügyi Intéz-
mény igazgatója, a Városi Vöröskereszt Szer-
vezet elnöke. A rendszerváltás óta voltam 
tagja a városi képviselôtestület környezetvé-

delemmel, egészségügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságainak. 
Régóta foglalkoztat a környezeti ártalmak betegségekkel való 
összefüggése, ez vezetett az országos méretekben egyik legna-
gyobb környezet-epidemiológiai vizsgálat elvégzéséhez Százha-
lombattán. A felmérés eredményeirôl számos elôadás és publiká-
ció készült, elôsegítve, hogy a város környezetszennyezését a 
felelôsök jelentôs mértékben csökkentették. 2002-tôl 2006-ig 
voltam a város polgármestere. Az Orvosi Kamara Érdi területi 
szervezetének elnökhelyettese, majd a Pest megyei Etikai Bizottság 
tagja lettem, és több városi egyesület vezetôségi tagja voltam. 
Nyolc éve vagyok tagja a HGYE jogi bizottságának, majd elnök-
ségének. 2012 novemberétôl a HGYE ellenôrzô bizottságának 
elnökévé választottak.

Dr. Kollár László
1989-ben a Semmelweis Egyetemen végez-
tem, 1993-ig a Bethesda Gyermekkórházban, 
majd 1999-ig a Szent László Kórház Cse-
csemô- és Gyermekintenzív Osztályán dolgoz-
tam. 1998-ban gyermekgyógyászatból, 2001-
ben aneszteziológia-intenzív terápiából tettem 
szakvizsgát. Részt vettem szakápolók, orvo-
sok, gyermekgyógyász szakorvosok, intenzív-

aneszteziológus szakorvosok képzésében. A Haemobil Kht. mun-
katársaként 1999 és 2003 között extracorporalis technikát 
igénylô akut betegek helyszíni ellátásában vettem részt, több száz 
gyermek- és több ezer felnôttbetegnél végeztem a regionális 
kórház intenzív osztályán akut plazmaferezist, hemodialízist, he-
moperfúziós, hemofiltrációs vagy ultrafiltrációs kezelést. 2003 óta 
házi gyermekorvosként dolgozom Csobánkán. 2004-tôl a HGYE 
szakmai bizottságának voltam tagja, jelenleg ellenôrzô bizottsági 
tag vagyok.

Dr. Nagy Katalin
1983-ban végeztem a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemen, ezt követôen a Békés megyei 
Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztályán dol-
goztam. 1987-ben csecsemô- és gyermekgyó-
gyászati, 1992-ben neonatológiai szakvizsgát 
tettem. A gyermekosztály minden részlegét 
végigjártam, a Gyulán létrehozott NIC rész-
legvezetôje voltam 2008-ig, szervezôje voltam 

a Perinatológiai Társaság 2005. évi kongresszusának. 2008-tól a 
Bács-Kiskun megyei Kórház Gyermekosztályán dolgoztam a NIC 
részlegvezetô fôorvosaként. 2010 ôszétôl vagyok házi gyermek-
orvos Tárnokon. Három cikluson keresztül tevékenykedtem a MOK 
etikai bizottságban.

TANÁCSADÓ TESTÜLET

Dr. Huszár András 
1973-ban végeztem a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetemen. A váci kórház gyermek-
osztályáról 1977-ben szakvizsgáztam. 1978 
óta Budapesten, a VIII. kerületben dolgozom. 
1997-ben iskola-egészségtan- és ifjúságvéde-
lem-szakvizsgát tettem, 1999-ben az ELTE Jogi 
Továbbképzô Intézetében jogi szakoklevelet 
szereztem. A HGYE alapításától 2012-ig a 

szervezet elnöke voltam. 1997-tôl a Gyermekgyógyászati Szakmai 
Kollégium kooptált, 2001-tôl a Háziorvostani Szakmai Kollégium 
választott tagja voltam. Az Országos Alapellátási Intézetben a 
gyermekorvosi ellátás felelôseként dolgoztam.

Dr. Kádár Ferenc 
1972-ben Budapesten végeztem, 12 évig dol-
goztam a Madarász utcai Gyermekkórházban, 
ahol Kemény Pál igazgató, illetve Szokolai Vera 
fôorvos irányítása mellett tanultam a szakmát. 
1984 óta vagyok körzeti, majd házi gyermek-
orvos a XIII. kerületben, büszke vagyok az Ipoly 
utcai rendelô kialakítására, a munkánkat 
 segítô alapítvány tevékenységére. 1996-tól 

2012-ig láttam el a kerület gyermek-alapellátásának szakfelügyelô 
fôorvosi teendôit. Alapításától 9 éven át a HGYE alelnöke voltam, 
majd vezetôségi tagként vettem részt a konferenciák szervezésé-
ben, az egyesület mûködésének biztosításában, a napi teendôk 
intézésében. Egyik szerkesztôje vagyok a Hírvivônek. 2004 óta 
képviselem a hazai gyermek-alapellátást az Európai Gyermekgyó-
gyászati Akadémiában, a területen dolgozó gyermekorvosok 
húszezer fôs európai szervezetének (ECPCP) fôtitkára vagyok.

Dr. Kálmán Mihály 
1972-ben végeztem el a budapesti orvosi 
egyetemet.11 éven át dolgoztam különbözô 
kórházak gyermekosztályain (Szentesi Megyei 
Kórház, Újpesti Kórház, Madarász Kórház) 
1983 óta házi gyermekorvosként dolgozom 
Újpesten. A Magyar Gyermekorvosok Társa-
ságában fôtitkárhelyettesként 4 cikluson át 
képviseltem a területi gyermekorvoslást. A 

Házi Gyermekorvosok Egyesületének alapító tagja és szakmai 
feladatokkal foglalkozó alelnöke voltam 2012-ig. A Hírvivô egyik 
szerkesztôje, a Gyermekgyógyászat és a Gyermekorvos Tovább-
képzés folyóiratok alapellátási rovatvezetôje vagyok. A „Kávészü-
net” továbbképzô konferenciákat 15 éve mint annak szakmai 
felelôse szervezem. Részt veszek az egyesület szakmapolitikai 
konferenciáinak megrendezésében is. 2012 óta a Gyermekalap-
ellátási Tanács tagja, jelenleg titkára vagyok. A Nemzeti Védôol-
tási Tanácsadó Testületben képviselem a házi gyermekorvosokat. 
Nyolc éve külsô elôadóként V. évfolyamos orvostanhallgatóknak 
elôadást tartok az elsôdleges gyermekorvoslás témakörében. Új-
pest Gyermekeiért, Újpest Egészségéért díjban, Bókay-emlékérem, 
majd Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetésben részesül-
tem. 2011-ben a Védôoltási Konferencia Tudományos Bizottsága 
Nyerges Gábor-díjra érdemesített. 2012-ig a fôvárosi házi gyer-
mekorvosi szakfelügyelô teendôit láttam el. 2009 óta az Európai 
Gyermekgyógyászati Akadémia alapellátási munkacsoportjának 
tagja vagyok.
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AZ OPERATÍV BIZOTTSÁG TAGJAI

Dr. Bényi Zsolt
1975-ben Budapesten fejeztem be orvosi ta-
nulmányaimat. Két évig a Szent János Kórház-
ban, majd 3 évig az Apáthy István kórházban 
dolgoztam. 1980-as szakvizsgám óta a XVII. 
kerületben dolgozom házi gyermekorvosként. 
Kerületünk önkormányzatában a negyedik 
ciklusomat töltöm, a Rákosmenti Erôforrás 
Bizottság alelnökeként tevékenykedem. 2001-

tôl vagyok tagja a HGYE vezetôségének, döntôen a finanszírozás 
gondjaival foglalkoztam.

Dr. Németh Jenô
A SZOTE Általános Orvosi Karán szereztem 
diplomát 1990-ben. A szentesi kórház gyer-
mekosztályán 5 évet töltöttem, 1995 óta egy 
szentesi gyermekorvosi praxisban dolgozom. 
1994-ben szakvizsgáztam gyermekgyógyá-
szatból, majd 1997-ben iskolaorvosi, 2008-
ban sportorvostani szakvizsgát tettem, jelen-
leg Makón én látom el a sportorvosi teendôket. 

Tagja voltam a szentesi egészségügyi bizottságnak. A HGYE-nek 
kezdettôl fogva tagja, valamint megyei küldött vagyok már évek 
óta.

Dr. Pejtsik Petra
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem be-
fejezése után, 1991-tôl a Madarász utcai Gyer-
mekkórházban dolgoztam. 1997-ben szak-
vizsgáztam csecsemô- és gyermek gyógyá-
szatból. 2001-tôl 2007-ig a Budapesti Korai 
Fejlesztô Központban dolgoztam gyermek-
gyógyászként, 2003-tól 2006-ig a központ 
intézményvezetô-helyettesi feladatkörét is 

elláttam. 2007 szeptemberétôl dolgozom házi gyermekorvosként 
Budapest XX. kerületében.

Dr. Szentannay Judit

1993-ban végeztem Szegeden, ezt követôen 
a Kecskeméti Megyei Kórház Gyermekosztá-
lyán dolgoztam 1995-ig, majd a Mentôszol-
gálatnál folytattam pályafutásomat. 2000-
ben oxyológia-szakvizsgát szereztem. Néhány 
évet egy gyógyszercég munkatársaként töl-
töttem el, közben elvégeztem a Corvinus 
Egytem orvos-közgazdász szakát. 2007-ben 

csecsemô- és gyermekgyógyászat szakvizsgát tettem, majd házi 
gyermekorvos lettem Kecskeméten. 2010 óta két kecskeméti 
gyermekkörzetet látok el, így 1800 gyermek tartozik hozzám. 
Emellett a Kecskeméti SOS Gyermekfalu orvosa vagyok. 2007 
óta tanítok a Kecskeméti Tanítóképzô Fôiskolán gyermekgyógyá-
szatot. 

AZ ORVOS-SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAI

Dr. Kovács Ákos
1987-ben diplomáztam Budapesten. Gyer-
mekorvosi szakvizsgámat a Bókay utcai Gyer-
mekklinikán szereztem, majd a II. sz. Szülésze-
ti Klinika Perinatális Intenzív Centrumában 
koraszülöttek légzési adaptációjának problé-
máival foglalkoztam. Ezt követôen egy ideig 
a „Bird” lélegeztetôgépeket gyártó cégnek 
dolgoztam klinikai szaktanácsadóként, ahol 

elsôsorban szakmai továbbképzéseket szerveztem és vezettem, 
nemzetközi szimpóziumokon oktattam szerte Európában és Ázsi-
ában. 2005-ben fél évig Angliában a James Cook Egyetemen egy 
klinikai kutatási programot vezettem.
2006-tól vagyok házi gyermekorvos Pest megyében. Két szom-
szédos település betegeit látom el, közel 1500 gyermeket, két 
asszisztenssel és három védônôvel dolgozom együtt. Praxisomban 
a magas szakmai minôséget egy modern, szolgáltatásorientált, 
gyermekbarát megjelenéssel próbálom ötvözni. Fontosnak tartom 
egyfelôl a folyamatos, evidenciákon alapuló önképzést, másfelôl 
a szülôkkel, betegekkel való hiteles, nyílt kommunikációt. 

Dr. Szédelyi Nikolett 
2002-ben szereztem általános orvosi diplomát 
a budapesti Semmelweis Egyetemen. Heidel-
bergben (Németország) osteosarcomák gén-
terápiás gyógyítási lehetôségeit kutattam, a 
musculosceletalis onkológia ma is nagy érdek-
lôdéssel kísért témám. Hazatérve a gyôri Petz 
Aladár Megyei oktató Kórház Gyermekcent-
rumában dolgoztam 5 éven át, 2008-ban 

csecsemô-gyermekgyógyászatból szakvizsgáztam, 2009. október 
1-tôl dolgozom Gyôrben házi gyermekorvosként. Az orvoslás 
mellett gyermekem és a versenysakk tölti ki idômet.
 

Dr. Zonda Igor
1992-ben végeztem a SOTE-n majd a Sváb-
hegyi Gyermekgyógyintézetben kezdtem dol-
gozni, 1996-ban szakvizsgáztam. 1998 óta 
dolgozom a fôváros III. kerületének egyik 1000 
fôs gyermekorvosi praxisában. 2000-ben kli-
nikai immunológia- és allergológia-szakvizsgát 
szereztem, azóta vezetek allergológiai szak-
rendelést a XII. kerületben. 2006 óta tutorként 

veszek részt a háziorvosi rezidensek és a gyermekorvosi szakvizs-
gára készülôk képzésében. 2008 és 2012 között a III. kerület 
gyermekgyógyász szakfôorvosa voltam.
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