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Budapesten végezte, majd Budapesten a SOTE Általános Orvostudományi karán szerzett orvosi
diplomát 1984-ben.
Tatabányán, az akkor még Komárom-Esztergom Megyei Egyesített Kórház-Rendelőintézetben
kezdett dolgozni a kórház Anaesthesiológiai és Intensív terápiás részlegén, ahol elsősorban a műtéti
érzéstelenítés terén szerzett jártasságot.
l986-ban a budapesti Jahm Ferenc Kórház-Rendelőintézet Anaesthesiológiai és Intensiv Therápiás
Osztályára hívták dolgozni azzal az ígérettel, hogy a gyermek-anaesthesiában szerezhet nagyobb
jártasságot. Ebben az időben már zajlott a gyermeksebészeti részleg szervezése a tatabányai
kórházban, ezért úgy döntött, hogy visszatér az „anya-intézetbe”.
l986 . augusztus 1. óta dolgozik folyamatosan a tatabányai kórház Anaesthesiológiai és Intensiv
Therapiás Osztályán, mely a manuális pavilon megépülése és átadása után 1984 decemberében a
sebészeti osztály részlegéből vált önálló osztállyá.
Tatabányára történő visszatérése után nem csak a műtéti érzéstelenítésben, hanem az intenzív
betegellátásban egyre inkább kivette a részét.
1989. márcuis 8-án szerezte meg a szakvizsgát. Ezután főként a nőgyógyászati anaesthesiában
tevékenykedett, valamint a programozott gyermeksebészeti beavatkozások anaesthesiáját végezte.
A Fül-Orr –Gégészeti Osztályon a gyermekkori mandulaműtétek anaesthesiájának bevezetésére
nyílt lehetősége, melyet azóta is szívesen gyakorol.
1993-ban szülte első kislányát, akivel 2 évig volt otthon , a GYES idején részmunkaidőben dolgozott.
Ebben az időszakban fő területe a műtét előtti kivizsgálás és az osztályokon („periférián”) történő
érzéstelenítés végzése volt.
1995-ben született második kislánya, akivel szintén 2 évet töltött otthon.
1997-ben GYES mellett részmunkaidőben, majd 1998. júniusától teljes munkaidőben tért vissza
munkahelyére, ahol a műtéti érzéstelenítés és az anaesthesiológiai ambulancián
zajló betegvizsgálatban vette ki részét a napi munkából.
2000-ben adjunctusi kinevezést kapott.

2001. július 1-től 2002. szeptember 30-ig az Anaesthesiológiai és Intesív Therapiás Osztály
megbízott osztályvezetője volt.
Vonzódása a gyermekanaesthesiához változatlan volt, 2006-ban a kórház vezetősége lehetőséget
biztosított arra, hogy az ország különböző részein szerezhessen további tapasztalatot és jártasságot
a gyermekek érzéstelenítésében. Így kapott arra is lehetőséget, hogy a gyermek-rehabilitációban
élen járó miskolci Gyermek-egészségügyi Centrumban is tölthessen néhány hetet.
2003-ban a komáromi Selye János Kórházban történt személyi változások okozta ellátás nehézségek
miatt elsősorban az ügyeleti munkában, majd később a napi munkában is részt vállalt, ezt a
feladatot a kórház átszervezéséig folytatta – 9 éven át.
2011-ben főorvosi kinevezést kapott.
2014-ben felkérést és lehetőséget kapott arra, hogy a tatai Kastélypark Klinika munkájába
bekapcsolódjon. Azóta végzi itt a főként ortopédiai műtétek érzéstelenítését és részt vesz az ügyelet
ellátásában.

