
Önéletrajz 

 
 

Alulírott, dr. Wórum Imre, 1942. július 11-én született Egerben. 1960-ban kitűnő 

eredménnyel érettségizett Mezőkövesden, általános orvosi diplomát 1966-ban szerzett 

Szegeden. 1969-ig a SZOTE Élettani Intézetében, 1986-ig a DOTE I.sz. Belgyógyászati 

Klinikáján dolgozott. Orvosi laboratóriumi, belgyógyászati és nephrologiai szakképesítést 

szerzett. 1985-ben miniszteri kitüntetésben részesült ("Kiváló Munkáért"). 

  1986-tól Kecskemétre került, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Nephrologiai és Dializáló 

Osztályának vezető főorvosa lett. 

  2002-ben nyugdíjba vonult, ami után személyes közreműködői szerződés keretében több 

dialízis központban is folytatta a szakorvosi munkát. Utolsó munkahelye a Bács-Kiskun 

Megyei Oktató Kórház Nephrologiai Szakrendelésén volt. 2019 novembében végleg 

visszavonult. 

  Angol nyelvből középfokú, orosz nyelvből alapfokú nyelvvizsgát tett. Szakmai szinten 

beszél németül. Kandidátusi értekezését nephrologiai betegek testösszetételének és 

folyadéktereinek változásai témakörben 1988-ban védte meg. Közleményeinek száma 67, 

továbbá 31 könyvrészlet, 5 egyetemi jegyzet szerzője. Nemzetközi kongresszosokon 69, hazai 

tudományos üléseken 141 előadása hangzott el. 

  5 hazai, 2 nemzetközi tudományos társaság tagja, 2 - 2 periódusban vezetőségi tagja volt 

a Magyar Belgyógyászati és Magyar Nephrologiai Társaságoknak. Ez utóbbi funkciójában 



aktív részese volt a nephrologiai ellátás szakmai és tárgyi feltételrendszerének és a dialízis 

finanszírozás részleteinek kimunkálásában ('Kék Könyv', 'Fehér Könyv', 'A Nephrologiai és 

Művese Kezelések Szakmai és Szervezeti Irányelvei'). A 'Nephrologia' c. kézikönyv (szerk: 

Rosivall  László ás Kiss István, 2003) több fejezetét írta. 

 

Főbb tevékenységi területei 

 

- Szegeden patkányok fájdalom ingerküszöbe és agyuk gamma-aminovajsav tartalmának 

összefüggéseit vizsgálta. 

- Debrecenben alapító tagja volt az első vidéki belgyógyászati intenzív osztálynak majd 

művesének. Megtanulta, alkalmazta, majd oktatta az intenzív terápiás és nephrologiai 

vizsgálati módszereket, vesepótló alternatívákat. 

- Az országban először alkalmazta az egyoldali, kettős vena subclavia kanült 

haemodialysisre 

- Nagyvéna katéterezési jártassága alapján tagja lett annak a team-nek, amely His-köteg 

EKG-t rögzített az elsők között, továbbá szív elektrofiziologiai vizsgálatokat és szív 

ritmuszavarok diagnosztikáját végezte. 

- Az országban először végezte munkatársaival többszervi elégtelenségben szenvedő 

betegek kombinált haemodialysis/haemodiafiltratio és a dializáló, valamint pótló folyadékok 

oxigenizálásával azok extrapulmonalis oxigén-kezelését (HD/HDF + EPO2). 2020-ban 

javaslatot tett az Országos Operatív Törzsnek a módszer alkalmazására súlyos állapotú, 

COVID-19-ben szenvedő betegek kezelésére. Az eljárásának modern készülékekre adaptált 

leírását 2021-ben eljuttatta az Operatív Törzshöz. 

- Matematikai formulákat dolgozott ki vesebetegek folyadék- és elektrolit kezelésére. 

Később számítógépes program készült ebből a célból. 

- Az országban először alkalmazott szimultán izotópdiluciós módszert idült vesebetegek 

folyadéktereinek mérésére. Az eredmények alapján kalkulálhatók egyéb testössztételi 

paraméterek. 

- Kecskeméten megszervezte és beindította a Megyei Kórház Nephrologiai és Dializáló 

Osztály működését. Betanította annak személyzetét, akik segítségével nemcsak a Dializáló 

Osztályon, hanem a Megyei Kórház és Kecskeméti Honvédkórház Inzenzív Osztályain is 

végezhettek kezeléseket. 

- Az egész Bács-Kiskun megyére kiterjedő nephrologiai gondozást indított. Komoly 

logisztikai munkát fordított a rendszeresen dializált betegek szállítására. Szakmai javaslatot tett 



kisebb dializáló központok létesítésére, továbbá a meglévő kapacitások bővítésére. Ez utóbbi 

javaslatok már a privatizáció keretében valósultak meg. 

 

dr. Wórum Imre                                                                                                                            

kandidátus,                                                                                                                                                      

nyug. belgyógyász-nephrologus                                                                                                      

főorvos 

 


