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Önéletrajz 

 

1939. január 4-én születtem Békéscsabán. Feleségem dr. Tóth Zsuzsanna gyermekgyógyász 

főorvos. 

Tanulmányaim  

Általános és középiskolai tanulmányaimat  Miskolcon végeztem, majd a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetemre nyertem felvételt, melyet „summa cum laude” minősítéssel  

fejeztem be (1957-1963). Egyetemi éveim alatt, tudományos diákkörösként a  dr. Bálint Péter 

professzor vezette Élettani Intézet,  vese hemodinamikai laboratóriumában dolgoztam.                                                                  

Munkahelyeim 

1963-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinikájára neveztek ki. 1964 óta vettem  

részt a klinika művese osztályának a munkájában, melyet 1974 óta osztályvezetőként 

irányítottam. Urológiából (1967), majd nephrológiából (1984) szereztem szakképesítést. 1978-

ban egyetemi adjunktus, 1988-ban egyetemi docens, 1993-ban egyetemi tanár címet kaptam.  

1994  óta habilitált doktor vagyok. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Dialízis Központ (1974 és 

1994 között az Urológiai Klinika, majd 1994 és 2002 között a II. számú  Belgyógyászati Klinika 

keretében)  és  Satellita Állomás orvosigazgatója voltam. Ez utóbbi funkciót 1996 és 2002 

között  a Fresenius hálózat keretében láttam el. Funkcionális terveim alapján valósult meg a 

Pécsi Nephrologiai Centrum (1994) és a Satellita Állomás (1997). 2002 és 2013 között a 

Satellita  állomás munkájában vettem részt, illetve a  Fresenius hálózat területén a 

családorvosok akkreditált továbbképzését szerveztem. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem, 

Általános Orvostudományi Karának emeritus professzora vagyok.                                                                                                                           

 



 
 

Kutatási területem                                                                                                                                 

 A heveny veseelégtelenség prognosztikai tényezői, konzervatív és dialízis kezelése                                                                                                                                                               

 A CAPD hatásfoka, a peritoneum folyadék és anyagtranszport változása, a 

szövődmények megelőzése, valamint  a módszer helye  az integrált ellátásban                                                                                                                                          

 A hemo - és peritonealis dialízis  technikai, szervezési kérdései, különös tekintettel  a 

„betegbarát” kezelési módok alkalmazására (CAPD és  satellita hemodialízis)                                                                                                                                           

 A vesepótló kezelés nemzetközi és hazai fejlődése, történeti előzményei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Kandidátusi értekezésemet  „A vese - protectív anyagok  és a dialízis a heveny 

veseelégtelenség kezelésében„  címmel  1977-ben, akadémiai doktori értekezésemet pedig „A 

peritonealis dialízis eredményességét meghatározó tényezők” témakörében 1994-ben 

védtem meg.                                                                      

Közel 200 tudományos dolgozatot, 17 könyvfejezetet írtam  és szerkesztő-szerzőként 5  

monográfiát jelentettem meg (A peritonealis dialízis 1996, A hemodialízis 2000, CAPD 

standard 2002, A dialízis kezelés alapjai 2009, A Fresenius Care magyarországi története 2014). 

A tudományos  munkák bibliográfiai adatai az MTA honlapján, nevem  alatt érhetők el.                                                                                                                                                                                                                              

 

Oktató és továbbképző tevékenységem 

Az orvostanhallgatók  oktatásában 1967 és 1994 között, tantermi előadás tartásában, valamint  

vizsgáztatásukban 1977 és 1994 között  vettem részt. 1987 és 1991 között a Pécsi 

Tudományegyetem Orvostudományi Szakosztályának  tudományos üléseit szerveztem és a 

titkári teendőket láttam el.                                                                                                                                                          

A szakorvos képzésben a ”forgórendszerben”  nálunk  dolgozó   nagy számú kolléga 

ismereteinek gyarapítását segítettem.   

2003 és 2013 között  az akkreditált nephrologiai családorvos képzést szerveztem  a Fresenius 

hálózat  dialízis központjaiban 25 témakörben, 80 alkalommal. Az előadásokat az 

orvoskollégák szerkesztésemben, nyomtatott formában is megkapták.                                                                                                                                                             

A Vesebetegek Országos Egyesületének (VORE) kezdeményezésére  Budapesten a 

vesebetegek részére  2006 és 2011 között  10 alkalommal 29 témakörben  nagy érdeklődéssel 

kísért előadássorozatot tartottunk. A rendezvénynek szervezője és előadója voltam.                                                        

 

Kitüntetéseim 

A Pécsi Honvéd Kórház toxicologiai betegeinek tömeges ellátásáért „A Haza Szolgálatáért„ 

arany fokozat 1993,  oktató és gyógyító tevékenységemért „Kiváló munkáért„ 1987, a Pécsi 

Nephrologiai Centrum létrehozásáért „Pro Sanitate„ 1994, „Ádám Edit díj” 2002, „Az Év 

Legkiemelkedőbb Nephrologiai Történeti közleménye” 2015,  a dialízis kezelés fejlesztése és a 

hazai hálózat kialakításában  végzett  tevékenységemért  a Magyar Érdemrend „Tisztikereszt”  

polgári tagozat, 2019 kitüntetésben részesültem.                                                                                                         

 

 

  



 
 

Külföldi tanulmányutak 

Hosszabb (1-6 hónap): Lund Medicinska Klinik B (1974), Berlin Charité (1981), Toronto 

Western Hospital (1992). Rövidebb (1-2 hetes): rostocki, moszkvai, lipcsei, erfurti, innsbrucki, 

tübingeni, heidelbergi  Nephrologiai Klinikán tett tanulmányutak. 

                                                                                                           

Társasági tagságok 

A Magyar Nephrologiai Társaság  alapító és vezetőségi tagja  voltam 1976 - 1996 között, 

valamint a Társaság pénztárosa (1976-1993). A Dialízis Bizottság tagjaként számos  

nephrologiai osztály  kialakítását segítettem,  résztvettem   a működési, valamint  a 

finanszírozási  feltételek kidolgozásában. A  nephrologiai szakasszisztensek képzését 

tematikájuk kidolgozásával, előadások tartásával és vizsgáztatásukkal segítettem. A Magyar 

Belgyógyász, Urológus Társaság és az EDTA (Európai Dializáló és Transzplantáló Társaság) 

tagja, „A vesebetegek ellátásának fejlesztéséért„ alapítvány alapítója (Pécs, 1992), jelenleg a 

kuratórium résztvevője vagyok. 

 

Pécs. 2019. október 3.                                                    Dr. Karátson András 

 

 


