DR. LADÁNYI ERZSÉBET
orvosigazgató

A Korányi-díj kitüntetettje 2009-ben Ladányi Erzsébet
Általános és középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte. 1980-ban szerzett orvosi diplomát a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán.
Belgyógyászatból, nephrologiából és foglalkozás-egészségügybõl szerzett szakképesítést.
2000-ben Egészségügyi Menedzseri másoddiplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi
Intézetben, majd 2009-ben Budapesti Corvinus Egyetemen elvégezte az Egészségügyi Biztosítási
Szakértõ szakot.
Szakmai munkáját Miskolcon 1980-tól a Semmelweis Kórház Belgyógyászati Osztályának általános
orvosaként kezdte, majd 1986-tól a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház I.Belgyógyászati
Osztályának belgyógyász szakorvosa volt. 1987-ben ugyanitt adjunktusi, 1989-ben fõorvosi kinevezést
kapott.
1992-tõl a NMC Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgató helyettese, majd 1996-tól a Fresenius
Medical Care Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgatója lett.
A Miskolci Nefrológiai Központ teljes körû nefrológiai ellátást nyújtó komplett szakmai és szervezeti
egység, emellett Magyarország egyik legnagyobb hemodialízis (245 beteg) és CAPD betegszámot (60
beteg) felölelõ központja. Borsod megye akkreditált terápiás plazmaferezis központja.
Az intézet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szerves részeként
akkreditált rezidens és szakorvos képzõ helye.

Az elmúlt több, mint 10 évben aktívan részt vett a borsod megyei vesebetegek szakmai ellátásának
minél jobb megszervezésében és sokat tevékenykedett a három, Borsod megyében újonnan épült
dialízisközpont szakma mûködésének beindításában és szakemberképzésében.
1996-tól kezdõdõen folyamatosan aktív tagja, majd elnöke volt a Fresenius Medical Care
magyarországi hálózatában mûködõ Orvos Szakmai Tanácsának. 2008-tól a Fresenius Medical Care
magyarországi hálózati orvosigazgatója. Évek óta Country Medical Representative funkciót tölt be a
német Fresenius cégnél.
Nefrológiai kongresszusok, továbbképzések rendszeresen felkért elõadója, számos tudományos
folyóiratban vagy könyvben megjelent cikk szerzõje , társszerzõje.
Fõ érdeklõdési területe a renális anémia, az idült veseelégtelenséghez társuló ásványi- és
csontanyagcsere-zavar, valamint a CAPD-kezelés.
2002-ben 3 hónapos tanulmányúton vett részt Kanadában a dr. Oreopoulos professzor vezetése alatt
álló Toronto Western Hospital CAPD klinikáján.
Aktívan részt vesz a szakmai és tudományos közéletben, rendszeresen szervez országos és regionális
vagy hálózati kongresszusokat, továbbképzéseket.
2002-tõl tagja a Magyar Nefrológiai Társaság Vezetõségének, a CAPD Bizottság elnöke és az Oktatási
Bizottság, Dialízis Bizottság és Finanszírozási Bizottság tagja.
A Magyar Belgyógyász Társaság, a Magyar Hypertonia Társaság, az European Dialysis and Transplant
Association, International Society of Nephrology , International Society of Peritoneal Dialysis tagja.

