Curriculum vitae
Dr. Winkler Gábor
Iskolai végzettségek:
1967.: Gimnáziumi érettségi (Színyei Merse Pál Gimnázium, kiemelt orosz tagozat, kitűnő eredménnyel)
1967-1973.: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar diplomaszám: 333/1973. ("summa cum
laude", "Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem") orvosok országos nyilvántartási száma: 28274
1997-1999.: Budapesti Közgazdaságtudományi
diploma; diplomaszám: 0000018/ 75/728/97)

Egyetem

KTI:

Egészségügyi

menedzser

(kitüntetéses

Szakképesítés:
1978: belgyógyászat (száma: 308/1978.)
1992: endokrinológia (száma: 273/1992.)
1996: a Magyar Diabetes Társaság diabetológus orvosa (száma: 44/1996.)
2002: a Magyar Atherosclerosis Társaság lipidológus orvosa (2002. nov. 8.)
Egyéb egészségügyi képesítés:
1997. Gyakorló kórházi menedzser (EMKA, 363/1997.)
Tudományos fokozat :
1987. Ph.D. ("A növekedési hormon elválasztás szövődménymentes fiatal felnőtt cukorbetegeken", száma:
11.672)
2003. D.Sc. („A 2-es típusú diabetes mellitus és az elhízás-inzulinrezisztencia-2-es típusú diabetes kapcsolat
egyes patogenetikai tényezőnek vizsgálata, különös tekintettel a cytokin rendszer szerepére", száma: 4.140/2003.
febr. 21.)
Egyetemi minősítés:
2000: Dr. med. habil. (Semmelweis Egyetem Budapest, oklevél száma 178/2000.)
2001: Egyetemi magántanár (Semmelweis Egyetem, oklevélszám 43/2001.)
2009: Címzetes egyetemi tanár (Debreceni Egyetem)
2009: Címzetes egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem)
Pályafutás, munkahelyek:
1973. október 1 - 1983. augusztus 31.: Fővárosi Szent János Kórház II. Belosztálya, segédorvos, majd alorvos
1983. szeptember 1 - 1986. augusztus 31.: az MTA belföldi tudományos ösztöndíjasa (a munkavégzés helye:
Semmelweis OTE. I. Belklinika, témavezető: Prof .Dr. Holló István tanszékvezető egyetemi tanár), részvétel a
klinika diabetológiai munkacsoportjának tevékenységében (a János kórházi állásom megtartása mellett)
1986. szeptember 1- 1992. december 31.: Fővárosi Szent János Kórház II. Belosztálya, adjunktus, majd főorvos
1993. január 1 - 1997.február 28.: Fővárosi Szent János Kórház I. Belosztály, osztályve-

zető főorvos

1997. március 1 - jelenleg is: Fővárosi Szent János Kórház II. Belosztály, osztályvezető főorvos
1993. január 1 - 2000.december 31.: az osztályvezetés mellett az Észak-budai Diabetes Gondozó vezetője is
2001. január 1- jelenleg is: (a fekvő- és járóbeteg ellátás szétválasztása után) az Északbudai Diabetes
Szakrendelés és Gondozó szakmai koordinátora,a Diabetológiai Szakambulancia vezetője
1999 - 2001.április 1.: a Fővárosi Szent János Kórház orvosigazgató-helyettese (az osztály- és gondozó vezetői
feladat megtartása mellett)
Egyéb szakmai megbízatások:
1995 - 2002. dec. 31.: munkahelyemen a Fővárosi Szent János Kórházban a Főorvosi Kollégium elnöke, 1999ben újraválasztva
2003. jan.1-től ï€ : az újonnan alakult Szakmai Vezető Testület megválasztott elnöke

1993 - jelenleg is: a Fővárosi Szent János Kórház Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának tagja
1996 - jelenleg is: a Magyar Diabetes Társaság és az Országos Belgyógyászati-, valamint az Országos
Csecsemő és Gyermekgyógyászati Intézet Közös Diabetes Bizottsága (OBIOCSGYIDB), majd ez utóbbi
megszűnte után a Magyar Diabetes Társaság Oktatási, Minősítő és Koordinációs Bizottsága megbízásából a
felnőtt diabetológiai ellátás budai területi referense
1998 - 2002.: orvosszakértő ([diabetológia] Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)
2005- a Belgyógyász Szakmai Kollégium mellett működő Diabetes Szakcsoport tagja
2006 - fővárosi belgyógyász szakfelügyelő főorvos
2009 - Belgyógyász Szakmai Kollégium tagja
Tudományos tevékenység:
1973-1983. Részvétel a Fővárosi Szent János Kórház II. Belosztálya diabetológiai és endokrinológiai orientációjú
tevékenységében (Prof. Dr. Góth Endre, majd Dr. Salamon Ferenc irányítása mellett)
1983-1986. Az MTA belföldi tudományos ösztöndíjasaként a növekedési hormonelválasztás és szabályozásának
tanulmányozása fiatal felnőtt cukorbetegeken (Prof. Dr. Holló István irányításával)
1983-1986. A WHO „Inzulin pumpa vs. intenzív inzulinkezelés" multicentrikus, multinacionális vizsgálatának hazai
munkatársa (Prof. Dr. Tamás Gyula egye temi tanár irányítása mellett)
1986-1992. A megkezdett diabetológiai tevékenység folytatása a Szent János Kórházban
1993 - A Fővárosi Szent János Kórház I., majd II. Belosztálya tudományos munkájának irányítása. A vizsgálatok
fő területei: a 2-es tipusú diabetes és szövődményeinek klinikuma, patofiziológiája; a cytokinek és mindkét típusú
diabetes, illetve microvascularis szövődményeik kapcsolata: a tumor necrosis factor-a elhízásï€inzulinrezisztencia-2-es típusú diabetes patogenetikai kapcsolatban betöltött szerepének tanulmányozása; az
oralis antidiabetikus kezelés újabb képviselőinek klinikofarmakológiai vizsgálata
1997-2000.
Az ETT 05/050 pót/1997 sz. kutatás vezetője („Cytokinek szerepe az inzulinrezisztencia
létrejöttében és kapcsolatuk a microangiopathiás szövődményekkel")
2000-2003. Az ETT 03/2000. sz.kutatási programjának vezetője ("A TNF-rendszer és a leptin szerepe az elhízás
és a 2-es típusú diabetes mellitus patogenezisében")
2003-2005. Az ETT 015/2003. sz. kutatási programjának vezetője („A TNF-rendszer, az adiponectin és a ghrelin
szerepe az inzulinrezisztencia folyamataiban")
2004-2007. A Magyar Diabetes Társaság kutatási pályázata keretében támogatott kutatás („Adipocytokinek
inzulinrezisztenciában játszott szerepének vizsgálata") vezetője
2004- Több multinacionális, multicentrikus klinikofarmakológiai vizsgálat nemzeti koordinátora (DINAMIC-1 Study,
ENDORSE, LANDSCAPE, HABOT)
Szakmai folyóiratoknál betöltött funkciók:
1993 - A Magyar Diabetes Társaság szakmai folyóirata, a Diabetologia Hungarica főszerkesztője (a lap
megalapítása óta). Ezt megelőzően, megjelenésének kezdetétől /1983./ megszüntéig /1992./ a Magyar Diabetes
Társaság „Diabetes-Információ" c. periódikus kiadványának alapítója és szerkesztője
1995 - A Háziorvosi Továbbképző Szemle szerkesztőbizottsági tagja
2000 - 2002 Az újonnan megalapított Obesitologia Hungarica szerkesztőbizottsági tag- ja (jelenleg a lap
megjelenése anyagi források hiányában szünetel)
2003 - A Metabolizmus c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2003 - A Granum c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2007- Az Orvosi Hetilap szerkesztőbizottsági tagja
2007- A Lege Artis Medicinae szerkesztőbizottsági tagja
2007- Az újonnan alapított Gyógyszerész Továbbképző Szemle szerkesztőbizottsági tagja
1999 - A Diabetologia, a Diabetes, a Diabetic Medicine, a Life Sciences és a European Journal for Obstetrics,
Gynecology and Reproductive Medicine, Vascular Health and Risk Management c.folyóiratoknál lektorálásban
valóközreműködés
Tudományos társasági tagság:
nemzetközi szaktársaságokban:
EASD (European Association for the Study of Diabetes, 1988 -)
DDG (Deutsche Diabetes Gesellschaft, 1987-2006)
BDA (British Diabetes Association, 1994 -, a Diabetol Hung főszerkesztőjeként)

ADA (American Diabetes Association, 1993-2006)
EASO (European Association for the Study of Obesity, 1996 -1998)
Donausymposium für Diabetes Mellitus (1997 -)
hazai szakmai társaságokban:
Magyar Belgyógyász Társaság (1974 -)
Magyar Diabetes Társaság (1974 -)
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság (1974 -)
Magyar Elhízásellenes Alapítvány (1992 - 1999)
Magyar Elhízástudományi Társaság (1999 -)
Magyar Orvosi Nukleáris Társaság (1980-1993)
Magyar Atherosclerosis Társaság (2002-)
szaktársaságokban végzett tevékenység:
a Magyar Diabetes Társaság elnökségének tagja, jegyző (1986-2004)
a Magyar Diabetes Társaság Oktatási és Minősítő Bizottságának elnöke

(1996-1997.)

a Magyar Diabetes Társaság Oktatási, Minősítő és Koordinációs Bizottságának oktatási és minősítési ügyekért
felelős alelnöke (1997. novembere óta)
a Magyar Diabetes Társaság leendő elnöke (president elect) a 2004-2007.évre), megválasztva: 2004. április
a Magyar Diabetes Társaság elnöke (2007. márc. 3-tól, 2012-ig meghosszabbítva)
a Magyar Elhízásellenes Alapítvány elnökségének tagja (1997-1999.)
a Magyar Elhízástudományi Társaság elnökségének tagja (1999-2002.)
az EASD Diabetes Education Study Group tagja (DESG, 1990 -1999)
az EASD Hypertension in Diabetes (HÍD) Study Group tagja (1998-2000)
az IDF International Committee of Diabetes Magasine Makers (ICDM) tagja (1987 -2002)
a 2002. szept. 1-5. között Budapesten
szervezőbizottságának (executive board) tagja

rendezett

Európai

Diabetes

Kongresszus

(EASD)

helyi

Ösztöndíjak, tanulmányutak:
1986. WHO ösztöndíj (Helsinki-Koppenhága, az inzulin-pumpakezelés és inten- zív inzulinkezelés gyakorlata, a
diabetes gondozás rendszere)
1987. Düsseldorfi Egyetem Anyagcsere-és Táplálkozás Egészségügyi Tanszéke (a diabeteszes betegoktatás
strukturált rendszerének tanulmányozása)
Oktatás:
Graduális képzésben:
1975 - folyamatosan: részvétel orvostanhallgatók belgyógyászati gyakorlati oktatásában (SOTE, illetve SE ÁOK
I., majd -jelenleg isï€ III. Belklinika)
2001- fogorvostanhallgatók belgyógyászati gyakorlati oktatása (SE FOK III-IV. évfolyam)
2000-2002 tantermi előadások belgyógyászat tárgykörben (SE FOK)
1993 - részvétel a belgyógyászat tantárgy vizsgáztatásában (szigorlat, FOK,ÁOK)
1996 - 1999. államvizsgabizottsági (pót)tag (SOTE)
1999- záró államvizsgabizottsági tag (Semmelweis Egyetem Budapest)
1997-1999. speciális kollégium (hivatalosan meghírdetett "nem kötelező tantárgy":
"Válogatott fejkezetek a klinikai diabetológiából" címmel, SOTE)
2002-2007 bíráló bizottsági elnökként részvétel az SE Tudományos Diákköri Konferenciájának munkájában
Postgradualis képzésben:
1995 - részvétel a postgradualis képzésben, a belgyógyászati diabetológia válogatott fejezeteinek oktatásával
(HIETE, illetve SOTE Háziorvosi Intézet, majd SE ETK)
1999- részvétel a Diabetesz Gondozási Nemzeti Központ diabetológiai továbbképző tanfolyamain

Egyéb oktatási tevékenység:
1995-1997. diabetológiai szakápolóképzés (A "Felnőtt diabetológia" oktatása, Móra Ferenc Egészségügyi
Szakiskola)
Habilitáció: ld. az egyetemi minősítéseknél
Közlemények, publikációs tevékenység:
megjelent vagy megjelenésre elfogadott munkák száma, a publikációk jellege szerinti csoportosításban:
könyvek, könyvfejezetek: szerkesztett könyvek 11
nyomtatásban in extenso megjelent előadások (proceedings): 4
könyvfejezetek hazai kiadású szakkönyvekben: 50
az átdolgozott fejezetekkel együtt (+14) 64
tudományos közlemények:
idegen nyelvű folyóiratokban 44
(a „full size" közlemények impact faktora 62.699,
a research letterekkel és levelekkel együtt 114.957)
hazai folyóiratokban 179
ebből orvostörténeti vonatkozású munka 4
idézhető előadások:
nemzetközi tudományos rendezvényeken 46
hazai tudományos rendezvényeken 111
1998-ban az Orvosi Hetilap szerkesztőbizottsága "Markusovszky-díjban" részesített a "Szemléletváltozás a 2.
(nem inzulindependens) típusú cukorbetegség kezelésében" c. dolgozatunkért
1999-ben "A zsírszövet endokrin funkciója" c. dolgozatunk elnyerte a Diabetologia Hungarica c. folyóirat
legjobb közlemény díját
2004-ben az „Investigation of galectin-3 in diseases of the thyroid gland" c., az Eur J Endocrinol-ban megjelent
dolgozatunk (149: 449-453. 2003.) elnyerte a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság, valamint a
Sanofi-Synthelabo által alapított, a tárgyév hazai endokrinológiai kutatását legjobban reprezentáló idegen nyelvű
szak-közlemény elismerésére alapított „Henning pályadíjat"
2004-ben „A glukagon-szerű peptid (GLP)-1 részvétele a szénhidrát-anyagcsere szabályozásában,
receptoragonistái és analógjai potenciális helye a 2-es típusú diabetes jövőbeni terápiájában" c. dolgozatunk
elnyerte a Diabetologia Hungarica c. folyóirat legjobb közleménye címet
2007-ben „Az inzulinrezisztencia molekuláris tényezői szívinfarktuson átesett bete-gekben" c. dolgozatunk
elnyerte a Diabetologia Hungarica c. folyóirat legjobb közleménye címet
Nyelvismeret:
1975. német (középfok)
1983. orosz (szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga)
1967. angol (idegenvezetői vizsga)
Kitüntetések, elismerések:
1973. Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem
1994. A Magyar Diabetes Társaság "Magyar Imre" díja
2000. A Magyar Diabetes Társaság "Hetényi Géza" díja
2002. A Magyar Elhízástudományi Társaság jubileumi emlékérme

2002. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter elismerő oklevele a budapesti EASD Kongresszus helyi
szervezőbizottsága tagjaként végzett munkájáért
2007. A Promenade Kiadó és a Metabolizmus c. lap szerkesztőségének „Metabolizmus" díja
Intézeti elismerések:
1990. Főigazgatói dicséret
1995. „Szent János Kórházért" - a Fővárosi Szent János Kórház centenáriumi emlékérme
2007. Orvos-igazgatói dicséret
2009. Semmelweis emlékgyűrű
Dr. Winkler Gábor
Akadémiai doktor

