Curriculum vitae
“Jelenleg felsőfokú oktatáson tanulókör vezetője vagyok és középfokú konferenciát vezetek.
Úgy az 1947-es, mint az 1949-es választásokon az MDP képviselőjelöltje voltam és jelenleg
országggyűlési pótképviselő vagyok.
A Felszabadulás óta – egy év kivételével – főtitkára vagyok az Orvos-Egészségügyi
Szakszervezet szülész-nőgyógyász szakcsoportjának. Az 1948-as évben, bár a szakcsoport
vezetésében tevékenyen részt vettem, a főtitkárságot nem vállalhattam, mert a Centennáris
Orvosi Nagyhét egyik kijelölt főreferense voltam. Szakcsoporti működésem tényezője volt
annak az igen jelentős fellendülésnek, amely a magyar szülészetben megnyilvánult.
Tudományos üléseink, nagygyűléseink iránt az ország minden szülésze jhelentős érdeklődést
tanusít, a vezetőségi üléseken a vidéki klinikák és kórházak vezetői is rendszeresen
résztvesznek. A tudományos munka iránt nagy számú szakember érdeklődését sikerült
felkelteni és ez biztosítja a tudományos ülések és nagygyűlések egyre emelkedő színvonalát.
A szakcsoport az elmúlt évek során foglalkozott a gyakorlat által felvetett fontosabb
problémákkal és a nagygyűlések határozataival hozzájárult ahhoz, hogy a gyógyító munka
klinikákon, kórházakban és rendelőintézetekben egyaránt megjavult. Hozzájárult ehhez az is,
hogy jól szerveztük meg a szakcsoport megbízotti hálózatot és vezetőségi párjaink valamennyi
budapesti kórházat és rendelőintézetet meglátogatták és megkezdtük a vidéki intézetek
látogatásait is. Megszerveztük a szülési kerületek patronálását a klinikák vezetői által. Magam
az elmúlt év során 5 szülész kerületet látogattam meg az Egészségügyi Minisztérium
nővédelmi osztályának vezetőivel.
1950-ben a Magyar Tudományos Akadémia keretében Nővédelmi Munkaközösség alakult,
amelynek felelőse voltam. E munkaközösségbe egyesítettem az ország csaknem valemnnyi
vezető szülészét. Közreműködésükkel feldolgoztuk az elmúlt 20 év szülészeti statisztikáját,
feltérképeztük az ország jelenlegi szülészeti ellátottságát¸kiértékeltük a különböző
szaksegítség (bába, orvos, szülőotthon, kórház) hatásfokát és elkészítettük a szülészet
egészségpolitikai fejlesztésének tervét. Anyagunkat felhasználta az 1950. évi szakcsoporti
nagygyűlésünk, amelynek határozatai segítenek a meglévő hibák kiküszöböléséhez, a
szülészeti működés megjavításához. Munkánk egész anyaga átkerült az Egészségügyi
Minisztériumhoz és néhány, azóta kiadott rendelet igazolja a Nővédelmi Munkaközösség
munkásságának eredményét.
Magam az EÜ. Nővédelmi Osztályát megalakulásától kezdve támogatomk szakvonalon. A
szakcsoport vezetősége véleményt nyilvánított a törvények előkészítésében, számos
kérdésben javaslatot tett törvényes rendezésre. Másrészt a szakcsoport munkája igyekszik
támogatni a nővédelmi osztály működését az általa felvetett problémákban. Így az abortus
kérdés felvetésével kapcsolatban tudományos üléseinek napirendjére tűzte az indikatio
kérdéseit és előadókat ad propaganda előadásokhoz.
Gyógyító, szakszervezeti és pártmunkám mellett jelentős tudományos munkásságot fejtettem
ki az elmúlt években. Ezek közül jelentőségteljesebbek az alábbiak:

