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Dr. Blatniczky László
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Dr. Blatniczky László orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen szerezte 1971-ben. Ezt követően öt évig anatómusként
dolgozott a pécsi,

illetve a budapesti Egyetem Anatómiai

Intézeteiben. Ez idő alatt vált kutatási területévé a Langerhans
szigetek béta-sejtjei regenerációjának fény-,és elektronmikroszkópos
vizsgálata.
jelentette,

Tudományos
amikor

a

érdeklődésének
Budai

egyenes

folytatását

Gyermekkórházban

–

a

gyermekgyógyászati szakmai ismeretek megszerzése és gyakorlása,
valamint egyéb endokrinológiai vizsgálatok végzése mellett – a szénhidrát és inzulin anyagcsere
gyermekkori kórformáit is kutatta. Hazánkban elsők között alkalmazott rendszeres C-peptid
meghatározásokat a gyermekgyógyászati klinikai gyakorlatban. E módszer segítségével tudta
igazolni, hogy már gyermekkorban is kimutatható az elhízáshoz társuló hyperinzulinémia,
inzulin rezisztenci a. Ugyanakkor e folyamatban az incretin jelenség szerepét is igazolta (ma az
incretin mimetikumok a 2-es típusú cukorbetegség kezelésének egyik fő gyógyszercsoportját
jelentik).
Negyvenöt éve kezel-gondoz 1-es típusú, (inzulin függő) cukorbeteg gyermekeket. Ez idő alatt
alkalma volt a mindenkori legkorszerűbb kezelési-gondozási elvek bevezetésén fáradozni.
Tevékenységének évtizedei alatt teljes körű gondozási csapatot nevelt ki. A diabetes gondozási
rendszerükben az oktatás az első helyen szerepel. E tevékenység jelentős részét a szakdolgozók,
dietetikusok és pszichológusok végzik. Ebben a rendszerben a diabetologus orvos a „primus in
pares” szerepét kapja, elismerve, megbecsülve ezzel a nem orvos kollégák nélkülözhetetlen
munkáját.
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Rendszeres résztvevője hazai kongresszusoknak, leggyakrabban előadóként. Másfél évtiezede
oktatja a diabetológiai szakápolóknak a gyermekkori diabétesz ismereteket.
Az elmúlt évtizedek alatt különböző állami-, társadalmi-, és szakmai fórumok vezető
szakembereként (kórházi főigazgató, Gyermekdiabetesz Szekció elnöke, MDT Vezetőségi tagja –
25 évig pénztárosa) elsősorban a gondozási színvonal emelését, a betegek társadalmi
beilleszkedésének javítását és elismerését tekintette legfontosabb küldetésének. Két
munkahelyen (Szt. János kórházban és a pest megyei Flór Ferenc Kórházban a
Gyermekdiabetológiai ellátás vezetője Előbbi helyén a magyarországi Gyermek-Neuropátia
Centrum és pumpa centrum vezetője is egyben. Jelenleg is, mint az MDT és MGYT közös
GYermekdiabetes Szekciója vezetőségi tagja a cukorbeteg gyermekek őket megillető társadalmi
beilleszkedéséért küzd. Ismételten szervez 4 napos oktatást Kárpátalján élő, magyar anyanyelvű
cukorbetegeknek és családjuknak. Tágabb vonatkozásban: a Budapesti Orvosi Kamara Felügyelő
Bizottságának az elnöke 5 éve.
Munkásságát Pro Diabetologia-, Magyar Imre-, és Bókay János –díjjal, 2019-ben pedig „Szent
Kristóf a gyermekekért díjjal ismerték el.
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