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DR. OLÁH ILONA 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

1979-ben szereztem diplomát a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen. 1987 óta Budapesten, Csepelen vagyok háziorvos, 2016-tól 
háziorvostan szakfelügyelő főorvos. Emellett heti 10 órában a kerületi 
szakrendelőben dolgozom diabetológus-belgyógyász szakorvosként, 
2013 és 2019 között a Diabetológiai Szakrendelés vezető főorvosa 
voltam.  

1984-ben belgyógyászatból, 1995-ben háziorvostanból tettem 
szakvizsgát, 2004-ben diabetológus minősítést szerzetem, majd 2014-ben diabetológiából és 
hypertonológiából licenc-vizsgát tettem. 

Az MDT keretében 2011-ben megalakult és mára már több mint 200 főt számláló Háziorvosi 
Munkacsoport alapító tagja és elnöke vagyok. 

Fő szakmai célkitűzésem a korszerű diabetológiai elvek beépítése a mindennapi háziorvosi 
gyakorlatba, főként a 2-es típusú cukorbetegség megelőzése, a betegek gondozása a 
szövődmények megelőzése terén. Mindezen törekvések előmozdítása érdekében részt veszek az 
EFOP 1.8.0 project keretében a 6 legjelentősebb krónikus betegség háziorvosi gondozásának 
szerkezetátalakítási programjában, a diabetes mellitus háziorvosi gondozásának szakmai 
protokollját, továbbá a Háziorvosi Hatásköri Lista Diabetológia és Anyagcsere-betegségek fejezetét 
előkészítő munkacsoport vezetője vagyok. Kiemelten kezelem a diabeteses láb problémakörét, 
mind a protokoll, mind a hatásköri lista készítésekor szem előtt tartottam, hogy a háziorvos 
gondozási tevékenysége során megfelelő hangsúlyt kapjon a diabeteses láb szűrése és gondozása, 
továbbá, hogy a szakmai protokoll megfelelő segédanyagokat, a vizsgáló módszerek és kezelési 
lehetőségek megfelelő részletességű, naprakész ismereteket tartalmazó leírását is tartalmazza, 
segítve a háziorvosok napi munkáját. 

Az MDT Diabeteses Láb Munkacsoportjának megalakulása óta vezetőségi tagja vagyok, részt 
vettem a munkacsoport diabeteses láb ellátására vonatkozó szakmai ajánlásának elkészítésében. 
Kezdeményezésemre és szakmai felügyeletemmel 2017 óta a Csepeli Szakorvosi Rendelőben egy 
évente 2000-2500 cukorbeteg diabeteses láb szűrővizsgálatát végző elsődleges vizsgálóhely 
működik. Eredményeinkről több szakmai fórumon is beszámoltam. 

Megválasztásom esetén tovább szándékozom folytatni a diabeteses láb ellátás területén a 
háziorvosok munkájának segítését. Továbbra is törekszem arra, hogya háziorvos diabetológiai 
licenc vizsgáját elismerje és megfelelő jogkörrel ruházza fel az egészségügyi kormányzat. 
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