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DR. HALMOS TAMÁSNÉ  

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

1958–1960-ban szereztem ápolóképesítést a budapesti 
Védőnőképző ápolói szakán. 1960–1979-ig a Fővárosi János 
Kórházban, 1963-ig szakképzett ápolónőként, 1967-től mint 
laboratóriumi asszisztens dolgoztam a kórház I. Belgyógyászatán. 
1979–2004 között a Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola 
szakoktatója voltam. Eközben 1982–1986 között a budapesti 
Egészségügyi Főiskolán szakoktatói képesítést szereztem. Ezt 
követően szakoktatóként és szakmai igazgatóhelyettesként 
dolgoztam. 1992-ben elkészítettem egy kollégámmal a diabetológiai 
szakápolóképzés tantervét, 1999- től folyamatosan részt vettem 
további tantervek fejlesztésében (ápolási asszisztens, kórszövettani tanterv, egészségügyi 
operátor, csecsemő- és gyermekápoló, nefrológiai szakápoló). Több szakmai tankönyv szerzője, 
társszerzője, illetve szerkesztője voltam. (Diabetológiai ismeretek ápolók részére [ETI, Budapest, 
2006], Egészségfejlesztés [ETI, Budapest, 2011], Diabetológiai szakápolóképzés [jegyzet, Budapest, 
1995, 2006, 2009, 2013]). Országos pumpatanfolyamot szerveztem 2008-ban és 2009-ben. Részt 
vettem a London Rochamptoni Egyetem szervezésében (FEND ENDCUP) 2008–2010 között tartott 
betegedukációs tanfolyamon. Számos előadást tartottam hazai és nemzetközi szakmai 
rendezvényeken, köztük 2010-ben, Stockholmban a FEND Kongresszuson. 2008–2014 között a 
European Diabetes Nursing Journal szerkesztősége tanácsadó testületének tagja voltam. 1990–
2012 között a Magyar Ápolási Egyesület Szakoktatói Szekciójának elnöki tisztét is elláttam.  

A képzés megindulásától, 1995-től kezdve a diabetológiai szakápoló- és edukátorképzés 
szervezője, szakmai vezetője és oktatója vagyok. Az MDT 1999-ben megalakult Szakdolgozói 
Szekciójának kezdettől fogva elnöke vagyok. A Szekció kétévenkénti kongresszusát szervezem a 
Szekció vezetőségével. A 2015-ben indult podiáter képzés tantervének kialakításában 
főszervezőként vettem részt és az oktatásban is aktívan jelen vagyok. Az ápolóképzés, a 
diabetológiai szakápoló- és edukátorképzés területén szakértő és vizsgaelnök vagyok. 1999 óta az 
MDT vezetőségi tagjaként igyekszem a szakdolgozók érdekeit képviselni. A Kiváló Edukátor cím 
odaítélését javasló bizottság vezetőjeként tevékenykedem. Számos szakmai közleményem jelent 
meg.  

Munkásságom elismeréseként 2008-ban a Magyar Ápolási Egyesület javaslatára Pro Sanitate díjat 
és ugyanezen évben az MDT Magyar Imre-díját vehettem át. 2019-ben a Magyar Diabetes 
Társaságtól megkaptam a Pro Diabetologia életműdíjat. 
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